ADVENTNÍ ZÁJEZDY
▶ již v nabídce autobusové zájezdy do předvánoční VÍDNĚ a BRATISLAVY. Adventní Vídeň
láká své návštěvníky svou jedinečnou, kouzelnou atmosférou plnou tisíců světel, vůní ovoce,
perníčků a punče. I sousední Bratislava má příznivcům vánočních trhů co nabídnout. Návštěvníci
sem jezdí především kvůli tradičnímu jídlu. Cikánská pečeně, zelňačka, husí a zelné lokše, medovníky, punč, víno nebo grog. Odjezdy z Kyjova i z Hodonína.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ dovolená v EGYPTĚ – vydejte se s námi poznávat krásy této země za ceny LAST MINUTE
s all inclusive a širokou nabídkou fakultativních výletů.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Přijďte si k nám pro
katalogy na zimní dovolenou na horách 2015/16. Můžete také navštívit náš web www.caregio.cz, kde
naleznete kompletní nabídku zájezdů a provézt rezervaci či poptávku online přímo z Vašeho domova.
Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do Wellness v Kyjově
Garantujeme stejné ceny jako přímo u pořadatelské CK. Těšíme se na Vaši návštěvu. Ondra a Lucka

17.10.

JazzKlub Kyjov, o. s.

3.10.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

16.10.

18.–19.10.

Jančovka z.s.

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

11.10.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

▶ Košty světlých ležáků - každý týden jiné pivo!!
▶ Každý pátek je pro Vás otevřena zahradní stodola. Příjemně vytopená a nekuřácká !!
9.10.
(PÁ) košt piva Regent 12
16.10.
(PÁ) košt piva Kozel 12
23.10.
(PÁ) košt piva Gambrinus 12
30.10.
(PÁ) košt piva Bernard 12
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma. Navíc
postupujete do slosování o hodnotné ceny.

(NE) v 16:00 h Nuda v pekle – pohádka v divadélku v areálu zámku, sehraje Loutkové divadlo Kašpárek				
dobrovolné

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

(SO) tradiční Slovácké hody s věncem a káčerem – pořádá obec Ježov s Ježovskou chasou.
Program: v 10:00 h mše svatá v kostele sv. Jakuba, ve 14:00 h průvod obcí, ve 20:00 h hodová
zábava s DH Skoroňáci. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. vstupné 100 Kč

Lovčice
tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO–NE) Krojované hody v Lovčicích
(SO) Zvaní na hody, ve 20:00 h hodová zábava v KD.
(NE) v 9:15 h hodová mše sv., ve 14:30 h průvod pro stárky, zakončení hodů v KD.
Hraje DH Galánka, pořádá Habřéci z.s.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

18.10.

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.cz

(NE) 13:00–17:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích – více v sekci Zajímavé akce v okolí.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

kultura@milotice.cz

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících
každý všední den 17:00–18:00, (SO,NE, svátky) 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna jsou možné denně. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
▶ Novinka! Mlynářská masážní stezka – chodník pro chůzi bosou nohou po přírodních materiálech přirozeně masíruje Vaše chodidla. Přijďte si vyzkoušet zdarma.
3.10.
(SO) Bukovanský běh – již 11. ročník tradičního silničního běhu.
22.–25.10. (ČT–NE) Zvěřinové hody – přijďte i letos ochutnat zvěřinové speciality připravené
naším šéfkuchařem! 24.10.(SO) se můžete těšit na večer s harmonikářem. Doporučujeme rezervaci!

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127

696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

(NE) v 15:00 h Beseda se seniory – v KD
(ČT) v 18:00 h Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem – v KD
(ÚT) 19:30–21:30 Taneční kurz pro mírně pokročilé – v KD proběhne každé úterý. Standardní a latinsko-americké tance pro dospělé. Kurzovné dle počtu tanečních párů (čím více, tím méně), 10 lekcí. Tanečním mistrem bude Libor Brožík
s partnerkou.
	Přihlášky: kancelář kulturního domu denně 7:00–15:30. Tel.: 518 620 217,
mob.: 777 948 493, e-mail: kd@svatoborice-mistrin.cz.
25.10.
(NE) v 17:00 h Čaj o páté, aneb swingová tančírna – v KD k poslechu i tanci bude
hrát EAGER SWINGERS. Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny. Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout pěknou
muziku.

Šardice
Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz

2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
18.10.

podatelna@sardice.cz

(SO) Tradiční krojované hody – pořádá SDH Věteřov, ve 20:00 h Hodová zábava,
k tanci a poslechu hraje Nenkovjanka.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 14:00–17:30, (SO–NE) 15:00–19:00.
16.–23.10. (PÁ–PÁ) Výstava obrazů Mgr. Lenky Čermákové – Urbanové a Kláry Válkové –
pořádá Galerie při OÚ v Nenkovicích. Vernisáž proběhne 16.10.(PÁ) v 17:30 h.

(SO–NE) Krojované hody s věncem a káčerem – ve 14:00 h průvod, ve 20:00 h
taneční zábava v sokolovně, hraje DH Sobuláci a CM P. Růžičky.

Vřesovice
Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

10.10.

Galerie Nenkovice

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

(SO) Slovácké hody s věncem a káčerem – ve Vřesovicích u Kyjova hraje Šardičanka. Srdečně zve obec Vřesovice a složky obce.

pazderajda@seznam.cz

Kam v Kyjově

www.babule.websnadno.cz

(SO) Beseda u cimbálu – k tanci i poslechu hraje CM Hora ve Vřesovicích u Kyjova. Dále vystoupí: Vřesovjánek, smíšený sbor Vřesovjané a hosté. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zve Spolek Babule Vřesovice.

a okolí

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

říjen 2015

tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

www.mestokyjov.cz

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

16.–18.10.
16.10.
17.10.
18.10.
23.–26.10.
23.10.
24.10.

6.–30.10.

(PÁ–NE) Krojované hody s věncem a káčerem – pořádá Spektrum Žádovice, z.s.
ve spolupráci s obcí Žádovice, hraje DH Žadovjáci. Srdečně zvou pořadatelé.
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje s CM z Vracova, myslivecké speciality – u KD.
(SO) ve 20:00 h Hodová zábava se zatahováním do věnce – v KD.
(NE) dopoledne Mše svatá – v místním kostele, ve 14:00 h Krojovaný průvod pro
stárky od KD.
(PÁ–PO) Bazárek dětského a dospělého oblečení, hraček a jiných potřeb – o pořadové číslo a formulář piště na email zadovskemaminky@seznam.cz.
(PÁ) 16:00–19:00 Příjem zboží na podzim a zimu
(SO) 09:00–16:00 Bazárek dětského a dospělého oblečení, hraček a jiných potřeb –
uskuteční se v prosorách KD.
(PO) 16:00–17:00 Výdej peněz a neprodaného zboží

27.10.

Komunitní centrum obce Žarošice

Kyjov

tel: 518 631 278
www.zarosice.cz

Otevírací doba: (ČT–NE) 9:00–12:00, 13:00–17:00 nebo po domluvě na tel.: 725 948 591.
12.9.–18.10. (SO–NE) Výstava obrazů – Magdalena Křenková – Florianová – v Komunitním
centru v Žarošicích č.p. 110.

Kulturní dům Ždánice
U zámku 683, 696 32 Ždánice

16.–18.10.
16.10.

18.10.

Bohuslavice
Boršov

tel.: 518 633 175

(PÁ–NE) Ždánické hody – pořádá KD Ždánice, Město Ždánice, národopisné sbory
a soubory ze Ždánic.
(PÁ) v 16:00 h Stavění Máje – před KD s CM, ve 20:00 h Předhodová zábava, hraje
rocková kapela Moprock				
vstupné 100 Kč
(SO) 9:00 h Zvaní na hody – se stárky a DH Dambořanka, ve 20:00 h Hodová veselice – hraje DH Dambořanka a CM Hradisko		
vstupné 100 Kč
(NE) v 13:30 h Ždáničánek – krátké vystoupení před KD, ve 14:00 h Krojovaný
průvod od KD a předání hodového práva starostovi města, ukončení hodů.

www.ckregio.cz

18.10.

Slavnostní akt
kladení věnců – vzpomínková akce

(ÚT) Vzpomínkové shromáždění k 97. výročí vzniku Československé republiky
– Srdečne zve město Kyjov. Změna času vyhrazena. Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
v 17:00 h koncert DH před radnicí
v 17:30 h lampiónový průvod od radnice k památníku světových válek před budovu
Klvaňova gymnázia
v 18:00 h slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu s vystoupením pěveckého sboru Carmina Vocum pod vedením Maria Kudely u památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově
v 18:30 h ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
v 17:30 h vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. sv. války
v 17:45 h vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války

Ráj sukulentů v Lovčicích

(NE) 13:00–17:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích – později už bude
tma a s čelovkama to ve skleníku není ono. K vidění budou úplně všechny výstavní
exponáty a sbírka asi tisícovky druhů sukulentních rostlin. Ke koupi budou sukulenty, keramika pro sukulenty dělaná i literatura „jak na to“. Najdete nás v Lovčicích
159, za kostelem až u lesa, bývalá hájovna. Zve vás Jaroslav Honc. vstup zdarma

Udělejte něco pro své zdraví

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶Otevírací doba: zaří, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00– 16:00.
Stálá expozice
Muzeum sídlí v přízemí renesančního zámečku. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout původní
vybavení zámeckých interiérů, památky na generála Loudona, předměty s napoleonskou tématikou, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a originál
věžních hodin. Expozici doplňují sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu
6.9.–31.10. (NE–SO) Historické hračky – můžete vidět panenky, pokojíčky, kočárky, medvídky, autíčka, stolní hry atd.
1.10.
(ČT) Svátek seniorů – vstupné všem seniorům zdarma
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
15.9.–25.10 (ÚT–NE) Krajina = přítomnost člověka – práce žáků ZUŠ ve Ždánicích
a ZŠ v Lovčicích na téma II. ročníku a instalace prací z letní dílny Ždánického
plenéru.

Výstava v Radniční galerii

(ÚT–PÁ) „Výstava 015“ – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na výstavu v Radniční galerii. Vernisáž výstavy se uskuteční 6.10.(ÚT) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie. Instalace v Radniční galerii v Kyjově s názvem „Výstava 015“ je přehlídka prací účastníků a hostů I. a II. ročníku Ždánického plenéru, například Petra
Kunčíka, Bohuslavy Olešové, Patrika Hábla, Radka Michálka, Petra Duby, Jiřího
Knetla, Ondřeje Drozda, Nicol Taubinger a dalších. Většina autorů se přímo účastnila letní výtvarné dílny tohoto projektu ve Ždánicích a tato výstava reprezentuje
jejich současnou uměleckou práci. Výstava bude ke zhlédnutí do 30.10.(PÁ).

Zajímavé akce v okolí

Vrbasovo muzeum Ždánice
Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

www.ickyjov.cz

Významné akce v Kyjově
tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

Spálenisko 110, 696 34 Žarošice
muzeum.zar@seznam.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

▶ Otevírací doba: Kdykoli po dohodě na tel. čísle 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670. Více:
www.muzeum-v- podchribi.webnode.cz.
Stálé expozice
▶ Památník Oldřicha Pechala, velitele výsadkové skupiny Zinc – expozice mapuje Pechalův život
a tragický osud skupiny Zinc.
▶ Výstava z historie obce a regionu Podchřibí.

17.10.
tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

Vlkoš
24.–25.10.

24.10.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

Věteřov
Věteřov 207, 697 01 Kyjov
ou.veterov@worldonline.cz

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401

26.10.

(PÁ–PO) Šardický hody – pořádají stárci a stárky, chasa ve spolupráci s FoS Šardičan a obcí Šardice.
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla, hraje CM Denica.
(SO)ve 20:00 h taneční hodová zábava, hraje DH Tůfaranka a CM Friška.
(NE) ve 14:00 h průvod krojovaných pro stárky, ve 20:00 h hodová krojová zábava,
hraje DH Hovorané.
(PO) ve 20:00 h hodová taneční maškarní zábava, hraje DH Ištvánci.
Všechny hodové taneční zábavy se konají v Obecní hale U Orla. Po všechny hodové
dny otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův sklep.
(NE) ve 14:00 h Beseda se seniory – akce se koná v obecní hale U Orla, připraven
bohatý kulturní program. Pořadá obec Šardice ve spolupráci s Kulturní komisí.

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

(ÚT) v 18:00 h Rej světlušek – u KD v Násedlovicích, zvou Vás obec Násedlovice ve spolupráci s MŠ Násedlovice a ZŠ v Žarošicích. Přineste si všichni lampiony, svítidla a špekáčky
na opékání. Prosíme majitele domů kolem hlavní silnice, aby na tuto akci udělali výzdobu
z dýní a rozsvítili je před svými domy v době, kdy projde kolem lampionový průvod.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

11.10.
15.10.
20.10.

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

www.syrovin.cz

(SO) Císařské hody s právem

(SO) 17:00–22:00 Posezení se seniory – v prostorách spol. domu.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
obec.nasedlovice@seznam.cz

podatelna@syrovin.cz

Svatobořice-Mistřín

24.10.

Násedlovice
27.10.

Syrovín

2.–5.10.

(PÁ–NE) Burza krojových součástí – v KD, bližší informace na tel. 724 760 296.
(PÁ) 16:00–19:00 výběr součástí k prodeji
(SO) 9:00–12:00 h prodej
(NE) 12:00–13:00 výdej peněz a neprodaného zboží
(PÁ–NE) Dětská burza – v KD, bližší informace na tel. 776 386 184.
(PÁ) 8:30–10:00 a 15:00–19:00 příjem zboží do prodeje
(SO) 7:30–18:00 prodej
(NE) 9:00–15:00 prodej, 19:00–20:00 výdej peněz a neprodaného zboží
(SO) v 8:00 h Burčákový pochod – Šidleny, pořádá MO ČZS Milotice
(SO) v 21:00 h Předhodová zábava – v KD, hraje VSP Band, pořádá SDH Milotice

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

10.10.

28.10.

tel.: 518 367 236
www.ratiskovice.com

(PÁ–NE) Tradiční krojované hody
(PÁ) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – Varmužova CM – v tělocvičně ZŠ
(SO) ve 20:00 h Taneční zábava – DJ Boeing – v tělocvičně ZŠ
(NE) v 13:00 h sraz krojovaných na mši svatou, v 13:30 h mše svatá v kostele, ve
14:30 h sraz krojovaných pro stárka a stárku a povolení hodů. Po povolení hodů je
připravena taneční zábava s DH Drietomanka – v tělocvičně ZŠ Ratíškovice.
(ST) v 15:00 h Beseda nad kronikou – v jídelně ZŠ Ratíškovice.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

Milotice
2.–4.10
2.10.
3.10.
4.10.
2.–4.10.
2.10.
3.10.
4.10.
10.10.
31.10.

9.–11.10.
9.10.
10.10.
11.10.

tel., fax: 518 626 221
www.jezov.cz

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

17.–18.10.
17.10.
18.10.

U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
podatelna@ratiskovice.com

17.10.

Mouchnice

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@bukovansky-mlyn.cz

kasparek-bzenec@seznam.cz

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
www.kasparek.webzdarma.cz

Ježov

Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice

25.9.–24.10. (PÁ–SO) Podzimní program na Jančovce – více informací o těchto a dalších připravovaných akcích se dozvíte na našem aktuálním facebookovém profilu.
19.10.
(PO) v 18:00 h Biologický večer na Jančovce – rozhovor s urbánním botanikem
a geobotanikem Janem Albertem Šturmou o tom, proč je Kyjov sídelní kaše, jakto,
že na náměstí roste silně ohrožený merlík smrdutý psíkunda a jaká místa na Kyjovsku jsou opomíjenými biologickými špeky.
3.10.
(SO) Honzíkova cesta, Sound of occupation
17.10.
(SO) Autorský večer
24.10.
(SO) Písničkáři na Jančovce

(SO) Předhodová zábava – hraje Kostelecká šestka. Srdečně zvou stárci, stárky
a obec Bukovany.
(NE–PO) Hody s věncem a káčerem – obchůzka obcí, večer hodová zábava, hraje Vinařinka.

Loutkové divadlo Kašpárek

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ)ve 20:30 h NOCZ quartet – v Pražírně Kyjov (Komenského 1407/14) Vám
zahraje již pět let fungující norsko-česká free jazzová formace hrající ve složení: Didrik Ingvaldsen (trp), Radim Hanousek (sax), Mikaell Olsson/Marian Friedl (db),
Václav Pálka/Martin Kleibl (dr).			
vstup 100/70 Kč

Ratíškovice
tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

M
A

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

R

Bukovany
tel.: 518 307 711 a 712
www.ckregio.cz

ZD
A

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
prodejna@chata.cz

Bezplatná autobusová linka
na krytý bazén do Ratíškovic

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

10.10.–12.12. každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2015 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do
bazénu si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka
MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Upozornění občanům Kyjova

Kino Panorama

Upozornění občanům Kyjova

Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními.
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)
www.kino-kyjov.cz

▶ Nová služba pro pořadatele kulturních, společenských a ostatních akcí – KALENDÁŘ AKCÍ
- NA WEBU MĚSTA KYJOVA – Město Kyjov prostřednictvím svých webových stránek nabízí
novou službu pro pořadatele kulturních, společenských a také ostatních akcí v Kyjově – Kalendář
akcí. Tento najdete v liště na pravé straně webových stránek města Kyjova. Zde se Vám nabízí
další možnost jednak získat přehled o termínu akcí a událostí během celého roku a také samozřejmě možnost zadat či zveřejnit svou akci i touto formou. V případě zájmu nás kontaktujte: e-mail:
info@mukyjov.cz (do e-mailu uvádějte vždy předmět: Kalendář akcí!) nebo telefonicky:
518 323 484 nebo 602 155 679.

Městské kulturní středisko
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
program@mkskyjov.cz

1.10.

tel.: 518 614 525, 518 614 624
www.dum-kultury-kyjov.cz

(ČT) Kurz tance pro studenty a učně začátečníky – kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Na 1. lekci nutný společenský oděv (ukončení v lednu 2016).		
			
		
kurzovné 950 Kč
2.10.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici na Vás čeká prodej čajů,
bylinek, koření, sukulentů, léčivé kosmetiky, uzenářských výrobků, sýrů, cukrářského
a pekařského zboží, zelí, česneku, zeleniny, domácích nudlí a produktů z rakytníku. Jedná
se o poslední farmářské trhy v tomto roce.
5.10.
(PO) 19:45–22:00 Taneční kurz pro dospělé – přihlašovat se můžete v předprodeji v KD
(PO,ST,ČT 13:30–16:30) nebo mailem: program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí v estrádním sále KD pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka.
kurzovné 1.000 Kč
6.10.
(ÚT) v 19:30 h Trio Bel Canto – v divadelním sále DK se Vám představí repertoár Trio
Bel Canto, který zahrnuje skladby skladatelů z období baroka a klasicismu (G. F. Händel,
J. S . Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart). vstupné 150 Kč senioři/ 110 Kč studenti/ 50 Kč děti
11.10.
(NE) v 15:00 h Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo – v divadelním
sále DK. Zábavný pořad pro nejmenší s písničkami Hany Navarové a texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dalších.			
vstupné 150 Kč
13.10.
(ÚT) v 19:00 h Dechová hudba Gloria – Seriál dechových hudeb – v divadelním sále DK.
				
vstupné 150 Kč
14.10.
(ST) v 19:00 h Galakoncert La Gioia – v divadelním sále DK. Galakoncert úspěšného
a oblíbeného pop-operního tria La Gioia (úspěšní bronzoví semifinalisté z talentové soutěže „ČS má talent“) je seskupení 3 zpěváků, kteří interpretují populární písně ve stylu
belcanta.		
vstupné 300 Kč/ předprodej 270 Kč
17.10.
(SO) ve 20:00 h Eště byly štyry týdně do hodů s CM Hudci z Kyjova – v estrádním
sále DK. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově.		
				
vstupné 100 Kč
21.10.
(ST) v 10:00 h Povídání o pejskovi a kočičce – v divadelním sále DK. Divadelní představení pro děti 4–10 let. Povídání o pejskovi a kočičce v dramatizaci Jitky Smejkalové a Petra
Vaňka.			
		
vstupné 50 Kč
29.10.
(ČT) v 19:00 h Příběh jednoho hradu – v divadelním sále DK. Divadelní komedie, která
potěší oko i duši diváka, který představení zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací při
touze po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době na sídlo. 			
			
vstupné 300 Kč/ předprodej 280 Kč
Připravujeme na listopad:
3.11.
(ÚT) Koncert italského tenoristy
4.11.
(ST) Růže pro Algernon – divadelní představení pro dospělé. (hrají: Jan Potměšil,
Eva Elsnerová, Marek Němec, Lukáš Jůza).
10.11.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – Ištvánci
13.–15.11. (PÁ–NE) Tradiční martinský hody
19.11.
(ČT) Screamers – travesti skupina
25.–26.11. (ST–ČT) Předvánoční trhy
28.11.
(SO) Kateřinská zástěrková zábava
29.11.
(NE) Adventní trh s rozsvěcením vánočního stromu
Připravujeme:
6.10.–5.4.
(ÚT–ÚT) Nabídka předplatného na sezónu 2015/2016 – Kruh přátel hudby –
cena předplatného za 7 koncertů na celou koncertní sezónu je 750 Kč, děti, studenti
a senioři 560 Kč. Vstupné na jednotlivé koncerty 150/110 Kč sleva studenti, senioři.
Pozor novinka: vstupné pro děti do 15 let je 50 Kč /1 koncert. Předprodej již zahájen.
6.10.
(ÚT) Zahajovací koncert – Trio Bel Canto – více v sekci Městské kulturní středisko.
3.11.
(ÚT) Koncert italského tenoristy
1.12.
(ÚT) Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
5.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký
sbor Carmina Vocum.
9.2.
(ÚT) Cello Ensemble Solitutticelli
2.3.
(ST) Libor Meisl s Kaiser kvartet
5.4.
(ÚT) Slovácký komorní orchestr

1.10.
2.10.
1.,2.10.
3.10.
3.,4.10.
4.10.
4.10.
7.10.
7.10.
8.,10.10.
8.,10.,25.10
9.,11.10.
9.,11.,24.10.
11.10.
14.10.
14.10.
15.,16.10.
15.,17.10.
16.,18.10.
17.,18.10.
18.10.
21.10.
22.10.
22.,23.10.
23.10.
24.,25.10.
28.10.
29.10.
29.,30.10.
30.10.
31.10.
31.10.
Pozn.:

Radniční galerie

(ČT) v 17:30 h Pixely USA *2D..................................................................... 100 Kč
(PÁ) v 17:30 h Pixely USA *3D..................................................................... 130 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Rytmus sidliskový sen SR/ČR ............................................ 100 Kč
(SO) v 17:30 h Mune-strážce měsíce Francie *3D........................... 110/RV 396 Kč
(SO,NE) ve 20:00 Nikdy není pozdě USA........................................................... 100 Kč
(NE) v 17:30 h Mune-strážce měsíce Francie *2D........................... 100/RV 360 Kč
(NE) v 15:30 h Mimoni USA *3D...........................................................130/RV 468 Kč
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Krtek a kalhotky .............................................35/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Pride VB............................................................................ 90/ČFK 70 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Marťan USA *3D.................................................................. 140 Kč
(ČT,SO,NE) v 17:30 h Hotel Transylvánie 2 USA *2D.......................120/RV 432 Kč
(PÁ,NE) ve 20:00 h Marťan USA *2D.................................................................. 120 Kč
(PÁ,SO,NE) v 17:30 h Hotel Transylvánie 2 USA *3D.......................150/RV 540 Kč
(NE) v 15:30 h Sedmero krkavců ČR.............................................................. 90 Kč
(ST) v 16:30 h Domácí péče ČR...................................................................... 60 Kč
(ST) v 19:00 h Love Francie................................................................90/ČFK 70 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Wilsonov ČR.......................................................................... 120 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Pan USA *2D.......................................................................... 110 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Pan USA *3D................................................................... 130 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Wilsonov ČR.................................................................. 120 Kč
(NE) v 15:30 h Mimoni USA *2D...........................................................110/RV 396 Kč
(ST) v 19:00 h Lví srdce Finsko/Švédsko................................................ 90/ČFK 70 Kč
(ČT) ve 20:00 h Muž na laně USA *2D................................................................ 120 Kč
(ČT,PÁ) v 17:30 h Gangster Ka ČR...................................................................... 110 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Muž na laně USA *3D................................................................ 140 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Gangster Ka ČR.................................................................... 110 Kč
(ST) v 19:00 h Laputa ČR........................................................................ 100/ČFK 80 Kč
(ČT) ve 20:00 h Paranormal Activity: The Ghost Dimension USA *2D..... 120 Kč
(ČT,PÁ) v 17:30 h Fakjů pane učiteli 2 Německo.............................................. 120 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Paranormal Activity: The Ghost Dimension USA *3D...... 140 Kč
(SO) v 17:30 h Mrkáček Bill Austrálie...................................................110/RV 396 Kč
(SO) ve 20:00 h Ztraceni v Mnichově ČR........................................................... 130 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý
| ČFK – členové filmového klubu

Městská knihovna
Komenského 617, 697 01 Kyjov
mek@knihovna-kyjov.cz

1.10.
6.10.
7.10.
7.10.
8.10.

14.10.
15.10.

tel.: 518 614 358
www.knihovna-kyjov.cz

(ČT) ve 12:30 h Přiveď si do knihovny svou babičku, dědečka – akce pro děti.
Pobočka knihovny v Bohuslavicích.
(ÚT) v 9:00 h Čtení z knih oceněných Magnesia Litera – setkání s uživateli Centra
sociálních služeb Kyjov v rámci Týdne knihoven. Jídelna CSS Kyjov, Palackého 67.
					
beseda zdarma
(ST) v 8:30 h Zažijte knihovnu jinak – maraton čtení – akce pro děti ZŠ města Kyjova. Uskutečňuje se v rámci celostátní akce „Týden knihoven“. Přednáškový sál.
					
beseda zdarma
(ST) v 17:00 h Rovnováha – přednáška Sama Fujery. Studovna-čítárna.		
					
vstupné 100 Kč
(ČT) v 17:00 h Toulky českou minulostí – Městská knihovna Kyjov ve spolupráci
s Českým rozhlasem Brno Vás srdečně zve v rámci Týdne knihoven na setkání tvůrců legendárního rozhlasového cyklu „Toulky českou minulostí“ – jak vznikal seriál,
zákulisí rozhlasové práce, slavné i méně slavné okamžiky našich dějin. Přednáší
Josef Veselý, redaktor a Jaromír Ostrý, ředitel ČRo Brno. Přednáškový sál.		
				
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Meditace jako osvobození od represí světské masky – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna-čítárna.
vstupné dobrovolné
(ČT) ve 12:30 h Dovádiví maňásci – maňáskové divadlo pro děti (děti hrají divadlo
dětem). Akce k výročí Jana Wericha a Rudolfa Hrušínského. Pobočka knihovna
v Bohuslavicích.				
akce zdarma

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
muzeum.kyjov@masaryk.info

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
10.8.–25.10. (PO–NE) Kyjovské střípky – v budově zámečku a v nové budově muzea. Výstava
z etnografických a historických sbírek Vlastivědného muzea Kyjov.
vstupné děti do 6 let zdarma, děti 6 – 15, ZTP 10 Kč, studenti (15+), důchodci 15
Kč, dospělí 30 Kč, rodinný pas dospělí 50 %, rodinný pas děti 50 %, seniorpas 50 %.

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.cz

Odbor KČT Mapa Brno
tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
6.–30.10.
(ÚT–PÁ) „Výstava 015“ – více v sekci Významné akce v Kyjově.

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

9.–31.10.

organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

6.10.
13.10.
20.10.
27.10
3.11.

(ÚT) Zlín Příluky – Lukov – (10,4 km) společně s KČT Zlín, 8:37 h, vlak-nádraží
(ÚT) Osvětimany – Paseky – Boršice – (8,9 km) 8:53 h, bus
(ÚT) Bzenec Přívoz – Velička – Strážnice – (7 km) 9:39 h, bus
(ÚT) Lovčice – Sobůlky – (7,2 km) 9:11 h, bus
(ÚT) Vacenovice – studánka – Vracov – (5,7 km) 9:14 h, bus

Újezd 990, Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

23.10.

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz

(PÁ) v 9:30 h Běh s trikolórou – závod štafet kyjovských škol při příležitosti
97. výročí vzniku ČSR, pořádá ZŠ J. A. Komenského.

Salsa Kyjov

Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov
Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
info@slovackysoubor.cz

4.10.

info@spssk.cz

tel.: 775 939 990 Martin Zrzavý)
www.spssk.cz

(NE) v 17:00 h Ostrlíz – v divadelním sále DK – koncert u příležitosti vydání 4. dílu zpěvníku Zpíváme v Kyjově. Učinkují: Mužský sbor z Kyjova, CM Jury Petrů, Bohdana Menšíková,
Dušan Holý, Zpěvulenky, tanečníci Slováckého souboru Kyjov, ženský pěvecký sbor Tragačnice, taneční soubor Pajtáši, Běťákova hudecká muzika, mužský pěvecký sbor Paniháj z Moravan, ženský pěvecký sbor Tetky z Kyjova. Moderuje Pavel Růžička.
vstupné 100 Kč

tel.: 733 661 380

1.10.

Vinotéka Régio/Lidová jizba
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
info@lidova-jizba.cz
www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené ovoce, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou
tématikou. „Říjen měsíc burčáku“.

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte nově otevřenou Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nyní nově prezentujeme oceněněná vína 9. ročníku Galerie rulandských vín v ČR, nenechte si ujít! Dále nabízíme
a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat
můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským
původem. Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení
u vínka. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Říjnová akce:
31.10.
(SO) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace
probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek
od 16.10.(PÁ) na obou místech.

Čajovna & Galerie
Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00. Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje, kávy
a dárkových předmětů. Otevřeno: (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
12.10.–9.11. (PO–PO) v 16:30 h Čmáranice – Lucka Šibalová – svět čmáranic Kyjovjačky, studentky prvního ročníku grafického designu na Umělecko-průmyslové škole v Hodoníně. Pořádá Čajovna & Galerie ve spolupráci s DK v Kyjově. Vernisáž výstavy
proběhne 12.10.(PO) v 16:30 h ve foyer (divadelní sál DK).
vstup volný
15.10.
(ČT) v 19:30 h Island – země mysterií – Petr Slinták – další zajímavé cestovatelovo
povídání, tentokráte o ostrovní zemi s naprosto unikátní kulturou i přírodními divy.
				
vstupné 70 Kč
14.9.–5.10. (PO–PO) Japonský folklor – Přemysl Máčel – výstava fotografií kyjovského japanologa
a výborného (nejen) muzikanta z jeho dlouhodobého pobytu v Japonsku. vstup volný

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

3.10.
(SO) v 18:00 h Táborák nebo-li rozloučení s létem – na DDM Kyjov
9.–11.10.
(PÁ–NE) Na vrcholky Beskyd a Hostýnských vrchů – turistický zájezd
Nabídka kroužků na nový školní rok na www.domecekkyjov.cz.

salsakyjov@seznam.cz

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
Rihanek.Milan@seznam.cz

tel.: 774 167 252
www.naskyjov.estranky.cz

(SO) 10:00–18:00 Výstava „Život kolem železnice“ – modelové kolejiště velikosti
H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

Lesní Klub Radovánky Kyjov

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

www.salsakyjov.cz

(ČT) 20:00–22:00 Kurz salsy a zouku v Kyjovském pivovaru I/2015 – zveme Vás na kurzy
latinsko-amerických tanců Salsa a Zouk do Kyjovského pivovaru. Začínáme 1.10.(ČT) ve
20:00 h. Nemáte-li zkušenost s těmito tanci, neostýchejte se a přijďte se je s námi naučit.
Kromě skvělé, latinou nažhavené atmosféry, si také odnesete úžasnou náladu za přítomnosti místního vynikajícího piva a jiných pochutin, které Vám budou v průběhu kurzů
neustále k dispozici. Jedná se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou je najít si k sobě tanečního partnera. Ceny kurzovného a bližší informace naleznete na našich facebookových
strankách Salsa Kyjov nebo na e-mailu salsakyjov@seznam.cz a dále na tel.: 733 661 380.

Železniční expozice Stavědlo
10.10.

tel.: 777 095 186

16.10.
27.10.

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(PÁ) v 9:30 a v 11:00 h Divadlo v přírodě – divadelní společnost Kasperle zahraje na
Boršovských lúkách pod šapitó představení pro děti O holčičce, která zlobila. Pořádá
Český svaz ochránců přírody Kyjov – lesní školka Radovánky.
vstupné 50 Kč
(ÚT) Sadba lípy Československé republiky a oskeruše T.G.Masaryka – mezi Kostelcem a Čeložnicemi na kopci U Lip.

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).
info@ippoz.cz

tel.: 604 527 939
www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h. V novém roce jste zváni na cestopisy, kursy
praktického vaření a seminář Win wellness – Kroky ke zdraví a životnímu souznění. Informace na
tel.: 604 527 939.					
vstup volný
12.10.
(PO) Alergie a intolerance – lepek, laktóza a jiné alergeny. Součástí přednášky
bude ochutnávka receptů bezlepkové stravy, zdravotní měření, nabídka literatury
a poradenství. Najdete nás na Svatoborské 365, Kyjov, Dacom II.patro. Informace
na tel. 732 267 771 (www.zdraviarodina.cz).		
vstup volný
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih.
vstup volný
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible.

Církev Adventistů s. d.
Svatoborská 365, II. patro, 697 01 Kyjov
marek.harastej@centrum.cz

tel.: 775 789 009
www.casd.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h Seminář knihy Daniel – aktuální příběhy a předpovědi s významem do
doby konce. Svatoborská 365, Dacom II. patro, Kyjov. Přednáší Mgr. et Mgr. Marek Harastej,
tel.: 775 789 009.					
vstup volný

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

Církev bratrská
Urbanova 716, Kyjov
http://cbkyjov.webnode.cz/

ZŠ J. A. Komenského

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–SO) Petr Bulava – je absolventem FaVU VUT v Brně, kde v roce 2005 absolvoval
v ateliéru sochařství Michala Gabriela. V současné době pedagogicky působí na Střední
škole průmyslové a úmělecké v Hodoníně. Na kyjovské výstavě představí malby a objekty.
Vernisáž výstavy se uskuteční 9.10.(PÁ) v 17:30 h. (Kurátorka: Barbora Lungová).

mirostas@seznam.cz

▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu.
▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového života – klassickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz
zdarma
18.10.
(NE) v 16:00 Bohatství či chudoba? – odpolední bohoslužba v obecním domě.

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti
8–15let.

tel.: 518 612 610 (kazatel Mirko Tichý)
kyjov@cb.cz

▶ Každý (ČT) v 18:00 h srdečně zveme všechny, kdo přemýšlejí o smyslu svého života, na seriál
společných zastavení pod názvem „Proč jsme vůbec tady?“ Připravovaná témata na měsíc říjen
jsou: Co je motorem tvého života?, Jsme tu navždy, Život z Božího hlediska, Život je dočasné
pověření, Důvod všeho. V prostorách budovy sboru Církve bratrské, Urbanova ul. 716 (vedle
letního kina)						
vstup volný
▶ Každou (NE) v 9:30 h Vás srdečně zveme k účasti na nedělních bohoslužbách ve sboru Církve
bratrské, Urbanova ul. 716. Součástí bohoslužby je i program pro děti.
vstup volný

Agentura pro občany při O. s. Krok
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura@oskrok.cz

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

Nabízíme odborné poradenství a služby pro rodiny s dětmi, podporujeme osobní růst ke změně
kvality života.
Poradenství
Občanská poradna Krok – když hledáte řešení svého problému, informaci, radu, kontakty.
Rodinné a výchovné poradenství – když potřebujete poradit v partnerských vztazích a při výchově dětí.
Poradenství v problematice závislostí – když hledáte pomoc pro sebe nebo své blízké.
Skupinové poradenství – když se chcete podělit o své starosti a zkušenosti s druhými*).
Dny pro veřejnost:
ÚT
8:00–11:00, 12:00–15:30 h
iporadna@oskrok.cz
		
ČT
8:00–11:00, 12:00–17:30 h
		
ST
15:00–17:00 h
právní konzultace na objednání
Služby pro rodiny s dětmi
Volnočasové aktivity pro děti a rodiče, asistence v rodinách, besedy a workshopy, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje, doprovázení rodičů (s dětmi), pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Dny pro veřejnost: ST a PÁ 8:00–11:00, 12:00–15:30 h
agentura@oskrok.cz
*)
Zájemci se mohou informovat a hlásit na výše uvedených kontaktech.

Dobrovolnické centrum Krok
a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli)
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví
Program Klubu dobrovolníků
12.10.
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků se bude tvořit dle zájmu účastníků.
26.10.
(PO) v 15:00 h Prezentace tvořivé dílny OS Krok s možností zakoupení výrobků
a vytvoření si vlastního náramku nebo šperku technikou šňůrkování s dřevěnými
korálky.

Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.cz

▶ STP poskytuje poradenství sociálně právní, v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a konzultace
s právníkem. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich instalaci a opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu.
Říjnová akce:
27.10.
(ÚT) ve 14:00 h Aktivizační trénink paměti – v jídelně penzionu.

Centrum sociálních služeb Kyjov,
p. o. města Kyjova, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi
▶ každé (PO) ve 14:30 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) v 15:00 h tvořivá dílna

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.cz

Dům s pečovatelskou službou Kyjov
Palackého 67, Kyjov (vedle muzea)
info@css-kyjov.cz

14.10.

tel.: 518 389 473, 604 878 158
www.css-kyjov.cz

(ST) 9:00–16:00 Den otevřených dveří – návštěvníci si můžou prohlédnout prostory Domu s pečovatelskou službou, dozvědět se informace o pečovatelské službě,
osobní asistenci i denním stacionáři. Všichni jsou srdečně zváni.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u silatel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková
katka.kotaskova@centrum.cz
cprkyjov@ado.cz
hanulkanagy@seznam.cz
www.kmk.wbs.cz

Otevřeno: Každé (ÚT) a (ČT) 9:30–11:30. Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
1.10.
(ČT) Záložka na knížky
6.10.
(ÚT) Veselé zvířátko na dveře
8.10.
(ČT) Plastelínkujeme
13.10.
(ÚT) Poznáváme zvířátka v lese
15.10.
(ČT) Vyrábíme draka
16.10.
(PÁ) Drakiáda – za příznivého počasí sraz v 16:00 h na dolním parkovišti u hřbitova.
20.10.
(ÚT) Zvonkohra
22.10.
(ČT) Opičí dráha (sraz v 9:25 u Sokolovny)
27.10.
(ÚT) Hodina duchů
29.10.
(ČT) Kouzelné okno
30.10.
(PÁ) Sokolíček

Centrum pro rodinu Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
cprkyjov@ado.cz

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kyjov.dcpr.cz

Pravidelné akce
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – pro holky i kluky ve věku od 5 do 10 let. Za poplatek
20 Kč za setkání s dětmi probereme základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek.
▶ Každý (ČT) od 18:00 h Autíčkování – pro všechny příznivce RC modelů bude připravena trať
a 5 polozávodních modelů v měřítku 1:10.		
kurzovné 1000,- Kč
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat
něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především
nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Kurz historického šermu – více informací na webových stránkách.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti.
Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské minispolčo. Je určeno
pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro
pokročilé. Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Říjnová aktivita:
27.10.
(ÚT) v 15:00 h Drakiáda – v prostorách boršovských polí se uskuteční již druhý
ročník. Na závěr si děti budou moci opéci špekáček a povozit se na poníkovi.

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

▶ Rádi oznamujeme, že jsme získali titul partnerské školy Cambridge P.A.R.K. Je to pro nás prestižní ocenění naší práce a práce našich studentů. Pro zájemce otevíráme i ve šk. roce 2015/16 kurzy připravující na Cambridgeské zkoušky již od žákovské úrovně Starters (vhodné již od 3. ročníku ZŠ).
Příprava k maturitě (aj) 2016
▶ POZOR – JIŽ JEN DVĚ VOLNÁ MÍSTA! Připravujeme na maturitu státní i školní!! Od září
2015–duben 2016. Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Hrátky s angličtinou I. a II.
▶ Oba kurzy již ZAPLNĚNY!
Cambridge exams
▶ Otvíráme kurzy připravující žáky ve věku 7 – 12 let na cambridgeské zkoušky YLE (Starters,
Movers, Flyers). Otevíráme také přípravné kurzy pro zkoušky KET a PET. Lektorka: Mgr. Eva
Bartoníková (tel.: 731 598 957, email: bartonikovaeva@gmail.com).
Konverzace pro mírně pokročilé
▶ Vhodné pro ty, kteří dosáhli úrovně pre-intermediate+ a chtějí si své znalosti udržovat. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková.
Stále nabízíme
▶ ITALŠTINA Lektorka: Ing. Martina Kovářová (tel.: 608 628 676).

