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

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

tel.: 518 618 011
www.bukovansky-mlyn.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 každou sobotu, neděli a ve státní svátky v čase od 14:00 do 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, dózy či džbánky, aj.).
(ST) v 18:00 h Svěcení Svatomartinského vína – slavnostní žehnání mladého vína
11.11.
spojené s večerem u cimbálu a možností ochutnávky mladých svatomartinských vín.
11.–15.11. (ST–NE) Husí hody – ku příležitosti svátku svatého Martina vám nabízíme tradiční
husí a kachní speciality doplněné o nabídku svatomartinských vín.
Připravujeme na prosinec
5.12.
(SO) Chutě a vůně slovácké kuchyně aneb Tož okoštujte Slovácko! – Mlynářská
restaurace pořádá tradiční zabijačkové hody spojené s CM a ochutnávkou vín.

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

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

(SO) v 15:00 h Svatomartinský pochod – vychází se od kaple sv.Jana Pavla II. do
Vývozu, kde zazpíváme při dobrém vínku, potom směr k soše sv. Urbana v Močidle a následně k Bukovanskému mlýnu. Projděme se spolu přes dědinu, než nám
sv. Martin nadělí bílou peřinu. Srdečně zve starostka obce.
(PÁ) v 16:00 h Posezení s důchodci – obec Bukovany zve srdečně všechny seniory do sokolovny, kde mohou shlédnout vystoupení mažoretek Dejna Kyjov, získat
informace ze sociální oblasti nebo si mohou zakoupit kalendáře Kroje Kyjovska
2016. Občerstvení je zajištěno. K tanci a poslechu hraje Miroslav Fridrich.

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

6.11

podatelna@bzenec.cz

(SO) 11:00–18:00 Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací svatomartinských vín.

(NE) v 16:00 h Jak Honza a Kašpárek čertu zatopili – pohádka v divadélku v areálu zámku.				
vstupné dobrovolné

Dambořice
14.–16.11.
28.11.

(PÁ) v 17:00 h Světluškový rej – na náměstí ve Bzenci, zve SRPŠ při ZŠ ve Bzenci
(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná).

tel.: 518 631 325
www.damborice.cz

(SO–PO) Tradiční martinské hody – Katolický dům Dambořice
(SO) Kateřinská zábava – Katolický dům Dambořice

Hovorany 45, 696 12 Hovorany
infokanal@obec-hovorany.cz

14.11.
16.11.

(SO) Bleší trh – pořádá Muzejní spolek v sále sokolovny.
(PO) v 17:00 h Sametové lampiony – tradiční slavnostní lampionový průvod obcí
v předvečer státního svátku zakončený ohňostrojem. Pořádá Kulturní komise při
OÚ Hovorany.

Milotice
7.–9.11.
7.11.
8.11.
9.11.
14.11.
15.11.
22.11.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO–PO) Krojované hody – pořádá obec Milotice, chasa v KD
(SO) ve 20:00 h taneční zábava – hraje DH Mistříňanka
(NE) ve 20:00 h taneční zábava – hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka
(PO) ve 20:00 h taneční zábava – hraje DH Vracovjáci
(SO) v 10:00 h Martinské Šidleny – pořádá ZO ČZS Milotice, areál sklepů Šidleny
(NE) v 16:00 h muzikál Život je náhoda – v KD, benefiční představení zapojené do
sbírky Společně proti leukemii, pořádají skauti.
(NE) v 15:00 h Zimní pohádka – v KD, Divadlo Sandry Riedlové z Brna, pořádá
obec Milotice.

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

14.–15.11.

(SO–NE) ve 20:00 h (oba dva dny) Tradiční martinské hody – v sále KD, hraje
Galánka
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – v sále KD, hraje Galánka

22.11.

21.11.

(PÁ–SO) Martinské hody v Sobůlkách – na hodových zábavách Vám k tanci i poslechu zahraje DH Sobuláci, na dozvukách hodů hraje DH Dambořanka. Veškeré
taneční zábavy se uskuteční v KD.
(PÁ) v 19:00 h povolení hodů u starosty, ve 20:00 h hodová zábava
(SO) ve 14:00 h chození po dědině, ve 20:00 h hodová zábava se zpívaným věncem
(NE) v 10:30 h mše svatá v kapli, ve 14:00 h chození po dědině s kačerem, ve 20:00 h
hodová zábava s kačerem
(SO) dozvuky hodů – taneční zábava

6.–8.11.
6.11.
7.11.
8.11.
21.11.
29.11.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(PÁ–NE) Tradiční krojované hody
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje
(SO) v 13:00 h Krojovaný průvod s povolením hodů, zvaní na hody po obci, ve 20:00
h hodová zábava ve škole, po celý den hraje DH Sobuláci
(NE) v 13:00 h Hodová mše svatá, ve 14:00 h hodové veselí po obci s DH Sobuláci
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – ve škole, hraje DH Sobuláci
(NE) ve 14:00 h Adventní výstava – ve škole

8.11.
14.11.
14.-16.11.
14.11.
15.11.

21.11.
27.11.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO–NE) Kateřinské hody s věncem
(SO) ve 12:30 h Zvaní na hody, ve 20:00 h Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje
DH Nenkovjanka, v KD.
(NE) v 10:15 h Hodová mše svatá – v kapli sv. Kateřiny

Galerie Nenkovice
tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

Rodinné centrum Krteček, Sva-Mi, z.s.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 14:00–17:30, (NE) 15:00–19:00.
22.–27.11. (NE–PÁ) Prodejní adventní výstava – keramika, textilní tvorba, paličkované ozdoby, ozdoby z příze, umělecký šperk, vánoční dekorace, zdobené perníčky. Pořádá Galerie při OÚ v Nenkovicích.

tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
www.mckrtecek.eu

Otevírací doba: (PO) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00, 16:00–18:00.
8.11.
(NE) v 16:00 h Pochod sv. Martina – ve dvoře DPS, s sebou lampion, občerstvení
zajištěno.
25.11.
(ST) v 16:00 h Tvoření adventních kalendářů – tvoření pro dospělé a starší děti,
v doprovodu dospělé osoby.

Šardice
14.11.
21.11.
29.11.

podatelna@sardice.cz

listopad 2015

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

(SO) ve 20:00 h Kateřinská zábava – taneční zábava v sokolovně, hraje DH Vlkošáci, zve chasa z Vlkoše.

Kulturní klub Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

15.11.
21.11.
29.11.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

www.mestokyjov.cz

(NE) Svatomartinské svěcení vína – za přítomnosti sv. Martina před KD a v jeho
prostorách. Těšit se můžete na mladá martinská vína, martinskou husu a jiné místní
speciality.
(SO) Vernisáž výstavy Zelený dům a jeho um – v hudebním sále nadace Chamartín.
(NE) ve 14:00 h Vánoční trh – v prostorách KD prodej výrobků místních občanů.

28.11.

29.11.

pazderajda@seznam.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) v 17:00 h Svatomartinská vína – ochutnávka mladých vín a svěcení vína,
pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice, v Obecní hale U Orla, hraje CM Denica.
(SO) ve 20:00 h Kácání máje s Kateřinskou zábavou – pořádá stárka, stárek a obec
Šardice, akce se koná v Obecní hale U Orla, hraje DH Šardičanka.
(NE) 10:00–17:00 Mikulášské trhy – pořádá obec Šardice, akce se koná před Augustiniánskou rezidencí.

11.11.

(ST) v 11:11 h Otevírání svatomartinských vín – v Kyjově u radnice. Pořádá město
Kyjov a Kyjovská vinotéka na Svatoborské ulici 26. Přijďte ochutnat mladá vína
regionálních vinařů. Akce bude ukončena v 15:00 h.

13.–15.11.
13.11.

(PÁ–NE) Tradiční martinský hody
(PÁ) ve 20:00 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s CM Jury Petrů v DK Kyjov.
					
vstupné 100 Kč
(SO) ve 14:00 h průvod od zámečku k radnici, pak pro stárky a věnec, ve 20:00 h
taneční zábava s DH Žadovjáci a CM Jury Petrů v DK.
vstupné 130 Kč
(NE) v 10:30 h hodová mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,
ve 14:00 h průvod z Nětčic od „Jančů“, před radnicí „mlácení káčera“, po ukončení
mlácení káčera 17:00–21:00 taneční zábava s DH Žadovjáci v DK.
vstup volný

14.11.
15.11.

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670. Více:
www.muzeum-v- podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala,
velitele výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(PÁ) v 17:00 h Svátek světlušek – sraz u OÚ v Žádovicích. Po lampionovém průvodu vesnicí vypustíme na hřišti lampionky štěstí (budou k zakoupení na místě).
Pro děti bude připraveno malé občerstvení. Pořádá Občanské sdružení Spektrum
Žádovice ve spolupráci s obcí Žádovice.

14.11.

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

(SO–NE) Svatomartinský Festival otevřených sklepů 2015 – koná se v pěti obcích na Kyjovsku – v Kyjově, Vlkoši, Miloticích, Vracově a Bzenci. Třicítka vinařů otevře své sklepy v sobotu v čase 10:00–21:00, v neděli 10:00–15:00. Registrační místo festivalu bude v Kyjově v DK (Masarykovo nám. 34/3). Bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava mezi festivalovými obcemi po dobu festivalu.
Kontakty pro další informace: tel.: 515 903 121, mail: otevrene.sklepy@nap.cz,
www.otevrenesklepy.cz. Kontakty na Informační centrum v Kyjově: tel. 518 323 484,
mail: info@mukyjov.cz, www.ickyjov.cz.
(SO) ve 14:00 h prohlídka města s průvodcem – 60min. prohlídka, při níž vás průvodce seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra
i běžně uzavřené prostory. Start: Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26.

Den boje za svobodu a demokracii

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: listopad–březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) 10:00– 16:00 (pouze 22., 28.
a 29.11., 5. a 6.12, 12. a 13.12), jindy po dohodě.
Stálá expozice
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice. Sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstava v muzeu
6.9.–16.12. (NE–ST) Historické hračky – můžete vidět panenky, pokojíčky, kočárky, medvídky, autíčka, stolní hry atd.
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
30.10.–17.1. (PÁ–NE) Výstava Ohne Tittel – autoři: Z. Gajdoš, R. Hábl, R. Hanke, L. Jarcovják,
Z. Macháček, P. Preisner, I. Sedláček.

Otevírání svatomartinských vín

Svatomartinský festival otevřených sklepů 2015
14.–15.11.

Žádovice
6.11.

Slovácký rok 2015

(PÁ–NE) v 18:00 h Slovácký rok 2015 – v kině Panorama promítání filmu režisérky Katky Hornové věnovaného letošnímu Slováckému roku. Komentář čte Arnošt
Goldflam.					
vstupné 50 Kč

Tradiční martinský hody

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

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

www.ckregio.cz

6.–8.11.

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:30 h Vánoční výstava – Spolek Babule Vřesovice pořádá v sále školy ve
Vřesovicích prodejní Vánoční výstavu. Ke koupi budou vánoční dekorace, výrobky
a drobné dárky. Děti se potěší výrobky z dílniček a Ježíškovou poštou. Občerstvení
zajištěno.
(NE) 14:00–16:00 Výstava betlémů – Komunitní centrum Vřesovice – každou adventní neděli, tj. od 29.11.(NE).

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.ickyjov.cz

Významné akce v Kyjově

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

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

(NE) Pochod sv. Martina – lampionový průvod – RC Krteček, sraz u DPS
(SO) ve 20:00 h Předhodová zábava – v sokolovně
(SO–PO) Slovácké hody s věncem – předprodej vstupenek s místenkou na hodové zábavy pořádané v KD začne 2.11.(PO) 8:00–15:00 v kanceláři KD. Tel.:
518 620 217, mail: kd@svatoborice-mistrin.cz.
(SO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Mistříňanka – v KD
(NE) v 10:00 h Slavnostní hodová Mše svatá (kostel Navštívení P. Marie), ve 14:00 h –
průvod pro stárky, hodové zastavení u fary, v 16:30 h – povolení hodů, čtení artikulí
– u radnice, v 17:00 h – Po holénce, vítání přespolní chasy, v KD, ve 20:00 h – hodová
taneční zábava s DH Svatobořáci a CM Dukát, v KD.
(PO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Šardičanka, v KD, ve 24:00 h Hojačky,
maškara, ve 2:00 h Marš – Hody, milé hody, už sem dohodoval.
(SO) ve 20:00 h Zpívání mužských a ženských sborů – beseda u cimbálu v KD.
(PÁ) v 19:00 h Poutníci, Country & Western Music, koncert v KD.

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

a okolí

(NE) v 10:00 h Hubertská mše – pořádá Myslivecké sdružení Větrov v chrámu
páně Sv. Cyrila a Metoděje. Srdečně zvou členové Hubertova cechu a farníci.

Vlkoš

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

Kam v Kyjově

tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

Nechvalín
21.–22.11.
21.11.

13.11.
14.11.
15.11.

16.11.
tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

13.–21.11.

15.11.

21.11.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

8.11.

Strážovice

Hovorany

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

Dambořice 69, 696 35
starosta@damborice.cz

7.11.

(SO–NE) Skoronské hody s věncem a káčerem – pořádá skoronská chasa ve spolupráci s obcí Skoronice. Hraje DH Skoroňáci.
(SO) ve 14:00 h sraz krojovaných na Kanále, povolení hodů a průvod pro stárky
a věnec, ve 20:00 h hodová zábava v sále obecního domu.
(NE) v 10:30 h hodová mše svatá, ve 14:00 h sraz krojovaných na Kanále, průvod pro
stárky a kradení káčera.

Sobůlky

Loutkové divadlo Kašpárek

28.11.

Bukovany

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

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

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

Areál Bukovanský mlýn

20.11.

14.11.

8.11.

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně na ZŠ Komenského na Újezdě pro holky
i kluky ve věku od 5 do 10 let.
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné
▶ 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.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené.
▶ 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 – na večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské minispolčo.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny.
Listopadová aktivita:
28.11.
(SO) ve 20:00 h Církevní silvestr v Bukovanech – na sokolovně. Celým večerem
bude doprovázet skupina L.O.R.D. Je připraveno taneční vystoupení, soutěže, vinotéka (vinařství Stanislav Martínek) a hlavně příjemná zábava. Předprodej vstupenek bude probíhat od 9.11.(PO) denně v čase 9:00–15:00 v prostorách CPR Kyjov.
V jinou dobu na telefonu. Více na plakátu nebo na webu CPR.
vstupné 80 Kč

7.11.

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

7.–8.11.

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

M
A

Centrum pro rodinu Kyjov

Penzion Fürstova vila

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

R

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
3.11.
(ÚT) Barvičkování
5.11.
(ČT) Květinové vazby s paní aranžérkou
10.11.
(ÚT) Ptáček z plsti
12.11.
(ČT) Poznáváme zvířátka v lese
17.11.
(ÚT) ZAVŘENO – státní svátek
19.11.
(ČT) Krmítko pro ptáčky
24.11.
(ÚT) Adventní kalendář
26.11.
(ČT) Dopis Ježíškovi

Věteřov

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

ZD
A

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

(NE) 13:00–17:00 Výstava ručních prací a řemesel – SRPŠ při ZŠ ve Bzenci Vás zve
na další ročník do prostor KD ve Bzenci.
		
vstupné je dobrovolné a bude použito ve prospěch žáků z naší ZŠ

Skoronice

22.11.

Klub maminek Kyjov

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!

17.11.

(ÚT) 9:00–15:00 Turistický výšlap při příležitosti 26. výročí dne boje za svobodu
a demokracii – odjezd v 9:00 h z prostoru za radnicí. Cíl: autobusová zastávka
Jestřabice – Samota. Dále pěšky nejdříve po silnici směr pod Lenivou horu a pak
po červené turistické trase kolem Kapucínky (bunkru) na Zavadilku (návštěva památníku). Dále po žluté do Čeložnic. Zde lze k občerstvení využít rekreační středisko Relaxx. Odjezd: autobusem v 15:00 h z Čeložnic do Kyjova. Délka pochodu je
12 km. Kontaktní osoba: MUDr. Luděk Šimeček, tel.: 606 777 127.

20.–22.11.

(PÁ–NE) XVI. Kyjovský divadelní podzim – pořádá OS OPONA Kyjov. Tento
projekt bylo možné uskutečnit za podpory Města Kyjova. Podporují nás: Teplárna
Kyjov, Reality GAIA spol. s. r.o., WIKY Kyjov, Kyjovský pivovar, Kavárna Pražírna.
(PÁ) v 8:30 h a v 10:30 h Ronja, dcera loupežníka v divadelním sále DK Kyjov –
Divadlo Cylindr Praha, poetická pohádka od Astrid Lindgrenové.
(PÁ) v 19:30 h Tereza v Kyjovském pivovaru – Agentura Pierot, One Woman show
a songy písničkářky Radůzy v interpretaci Barbory Vackové.

XVI. Kyjovský divadelní podzim
20.11.
20.11.

21.11.
21.11.
22.11.

(SO) v 15:00 h Od srdce komorní pohádka pro malé diváky – Kavárna Pražírna
v Kyjově – Divadlo Navlnce Veverská Bítýška.
(SO) v 19:30 h Advent v divadelním sále DK Kyjov – DS Jana Honsy Karolinka, horská balada podle románu Jarmily Glazarové, odehrávající se v čase předvánočním.
(NE) v 15:00 h Čertovské pohádky v divadelním sále DK Kyjov – Dětské kočovné
divadlo Kyjov, operky na motivy českých pohádek. Po skončení dětská tvořivé dílna,
která bude přichystaná v 16:00 h v salonku.

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka
na krytý bazén do Ratíškovic
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
Upozornění občanům Kyjova
▶ 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

3.11.

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

(ÚT) v 19:30 h Koncert italského tenoristy – Kruh přátel hudby – v divadelním sále
DK. Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho bude s tanečním a klavírním
doprovodem. vstupné 150 Kč, sleva studenti, důchodci 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
4.11.
(ST) v 19:00 h Růže pro Algernon – v divadelním sále DK. Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragikomickém příběhu o experimentu s lidskou inteligencí.
			
vstupné 320 Kč / předprodej 290 Kč
10.11.
(ÚT) v 19:00 h Ištvánci – Seriál dechových hudeb – v DK.
vstupné 150 Kč
19.11.
(ČT) v 19:00 h Screamers a Techtle Mechtle – v DK.
již vyprodáno!
25.,26.11.
(ST) 8:00–18:00, (ČT) 8:00–17:00 Předvánoční prodejní trhy Kyjov 2015 spojené
s nákupem vánočních dárků v prostorách DK, před DK a radnicí a na parkovišti na
náměstí.					
vstup volný
28.11.
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava v estrádním sále DK Kyjov. K tanci, poslechu a dobré zábavě hraje DH Vracovjáci. V programu vystoupí jednotlivé
složky Slováckého souboru Kyjov.			
vstupné 100 Kč
29.11.
(NE) v 15:00 h Adventní trh regionálních produktů na Masarykově náměstí. Akce
při příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočního stromu. Součástí bude nabídka typických krajových produktů z Kyjovska, tradičních pokrmů, tentokrát zaměřených na vánoční tématiku. Akci doplní doprovodný kulturní program. V 17:00 h
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a náměstí za účasti vedení města.
29.11.
(NE) v 17:00 h Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a náměstí za účasti vedení města.
30.11.
(PO) v 19:00 h Orchestr Václava Hybše a Jitka Zelenková – Vánoční koncert –
v divadelním sále DK. Letošní rok 2015 je rokem významných výročí spojených
s Václavem Hybšem a jeho orchestrem. Hlavním hostem letošního významného
turné bude zpěvačka se sametovým hlasem, která patří mezi stálice naší populární
hudby a své 65. narozeniny slaví v plné síle a pracovním nasazení – Jitka Zelenková.
		
vstupné 300Kč/předprodej 280 Kč
Připravujeme na prosinec:
1.12.
(ÚT) KPH – Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
2.12.
(ST) Manželský čtyřúhelník (hrají: D. Homolová, M. Badinková, D. Rous,
M. Kraus).
4.12.
(PÁ) Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
8.12.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – DH Moravanka
16.12.
(ST) Grande Moravia L. Pavluše a manželé Řihákovi – koncert Vánoce jsou tady
23.12.
(ST) Zpívání u vánočního stromu

25.12.
(PÁ) Vánoční beseda u cimbálu
31.12.
(ČT) Guláš párty
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.
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

Kino Panorama
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

1.11.
1.,5.11.
1.,8.11.
4.11.
4.11.
5.11.
6.11.
6.,7.,8.11
7.,8.,11.
11.11.
11.11.
12.,21.11.
12.,13.11.
13.,22.11.
14.,15.11.
14.11.
15.11.
15.11.
18.11.
19.11.
19.,20.11.
20.11.
21.11.
22.11.
22.11.
25.11.
26.11.
26.,27.11.
27.11.
28.11.
29.11.
29.11.
28.,29.11.
Pozn.:

(NE) v 17:30 h Hotel Transylvánie 2 USA *2D....................................100/RV 360 Kč
(NE,ČT) ve 20:00 h Ztraceni v Mnichově ČR.................................................... 130 Kč
(NE) v 15:30 h Mrkáček Bill Austrálie...................................................100/RV 360 Kč
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Mimoni USA....................................................90/RV 324 Kč
(ST) v 19:00 h Cesta vzhůru ČR ............................................................. 90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Mrkáček Bill Austrálie...................................................100/ RV360 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Marťan USA*3D.......................................................................... 130 Kč
(PÁ,SO,NE) v 18:00 h Slovácký rok 2015/XIX..................................................... 50 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Gangster Ka ČR.................................................................... 100 Kč
(ST) v 16:30 h Gangster Ka ČR..........................................................................BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h Everest VB....................................................................... 110/ČFK 90 Kč
(ČT,SO) v 17:30 h Snoopy a Charlie Brown.Peanuts ve filmu *2D..120/RV 432 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Celebrity s.r.o. ČR............................................................... 120 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Snoopy a Charlie Brown.Peanuts ve filmu *3D..140/RV 504 Kč
(SO,NE) v 17:30 h Celebrity s.r.o. ČR................................................................. 120 Kč
(SO) ve 20:00 h Muž na laně USA *3D................................................................ 130 Kč
(NE) ve 20:00 h Muž na laně USA *2D............................................................... 100 Kč
(NE) v 15:30 h Hotel Transylvánie 2 USA *3D....................................130/RV 468 Kč
(ST) v 19:00 h Steve Jobs USA........................................................120/ČFK 100Kč
(ČT) ve 17:30 h Hunger Games: Síla vzdoru 2. část USA *2D....................... 120 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 Black Mass: Špinavá hra USA................................................ 110 Kč
(PÁ) v 17:30 h Hunger Games: Síla vzdoru 2. část USA *3D.......................... 150 Kč
(SO) ve 20:00 h Hunger Games: Síla vzdoru 2. část USA *2D........................ 120 Kč
(NE) ve 20:00 h Hunger Games: Síla vzdoru 2. část USA *3D....................... 150 Kč
(NE) v 15:30 h Proč jsem nesnědl svého taťku Francie *2D..............100/RV 360 Kč
(ST) v 19:00 h Amerika ČR...................................................................... 80/ČFK 60 Kč
(ČT) v 17:30 h Husí kůže USA *2D..................................................................... 120 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Spectre USA........................................................................... 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Husí kůže USA *3D...................................................................... 150 Kč
(SO) v 17:30 h Proč jsem nesnědl svého taťku Francie *2D............ 100/RV 360 Kč
(NE) v 17:30 h Proč jsem nesnědl svého taťku Francie *3D............ 130/RV 468 Kč
(NE) v 15:30 h Snoopy a Charlie Brown.Peanuts ve filmu *2D.......120/RV 432 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Gangster Ka: Afričan 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 | BS – BIO SENIOR.

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

2.–30.11.
3.11.
4.11.
4.11.
11.11.
19.11

25.11.
26.11.

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

(PO–PO) Putovní výstava Má vlast cestami proměn – ke zhlédnutí v oddělení studovna-čítárna. Výstava je zapůjčena od Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o. s.
(ÚT) v 9:00 h Mucha v obrazech – Slovanská epopej – setkání s uživateli Centra
sociálních služeb Kyjov. Jídelna CSS Kyjov, Palackého 67.
beseda zdarma
(ST) v 17:00 h Tajné bohatství potravin – přednáška dietologa a hloubkového psychologa Sama Fujery. Studovna-čítárna.		
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Muchovo výtvarno – večer věnovaný slavnému malíři a umělci Alfonsu Muchovi k jeho 155. výročí narození. Přednáškový sál. vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Zvukové techniky pro rozpouštění zdánlivé mysli – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna-čítárna
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Každá zkušenost je úspěch – spisovatel a scénárista Zdeněk Zapletal o své bibliografické a filmové činnosti. V programu vystoupí Petr Petrů – vnímání hudby. Hudební vystoupení BRASSbanda ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava
Procházky. Přednáškový sál.		
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Kafíčko Magdaleny Dobromily Rettigové – Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s Pražírnou Kyjov, srdečně zvou své příznivce na přátelské posezení u kávy. V kavárně Pražírna Kyjov
vstup zdarma
(ČT) v 13:00 h Motivace dětí knihou v podpoře skautingu – beseda pro děti. Pobočka knihovny v Bohuslavicích.			
beseda zdarma.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
9.11.–28.2. (PO–NE) Hračky ze staré půdy– výstava ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
29.11.
(NE) 13:00–17:00 Předvánoční Blešák – zájemci o prodej hlaste se v muzeu.

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

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.
5.11–4.12. (ČT–PÁ) Bohuslava Olešová – obrazy – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na
prodejní autorskou výstavu. Představí se Vám významná brněnská umělkyně, malířka, kreslířka a tvůrkyně prostorových objektů Bohuslava Olešová. Má za sebou řadu
samostatných výstav a její díla jsou zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách
doma a také v zahraničí. Tvorba Bohuslavy Olešové je rozsáhlá a kreativní – obsahuje několik poloh, které spolu vzájemně souvisejí a vycházejí v podstatě z jednotných uměleckých principů (Jana Vránová). Vernisáž výstavy se uskuteční 5.11.(ČT)
v 17:00 h v prostorách Radniční galerie a výstava bude ke zhlédnutí do 4.12.(PÁ).

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

6.–30.11.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–PO) Jiná krajina – Prof. Jan Ambrůz, vedoucí Ateliéru Sochařství II na FaVU VUT
v Brně, představí činnost umělecko-ekologického spolku Jiná krajina v Šarovech u Zlína.
Vernisáž výstavy se uskuteční 6.11.(PÁ) v 17:30 h. (Kurátorka: Barbora Lungová).

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

23.11.
30.11.

tel.: 518 610 180, 774 664 698
www.kyjovske-slovacko.com

(PO) seminář na téma Veřejné zakázky – nový zákon a související změny. Bližší
informace budou zveřejněny na www.kyjovske-slovacko.com. Kontakt: Anna Čarková, tel.: 774 664 698.
(PO) seminář na téma Komplexní pozemkové úpravy – příprava a realizace. Bližší
informace budou zveřejněny na www.kyjovske-slovacko.com. Kontakt: Anna Čarková, tel.: 774 664 698.

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.
11.11.
(ST) v 11:00 h Svatomartinské víno – degustace a prodej – prodejna Lidové jizby.
14.11.
(SO) Ukázka výroby z kukuřičného šustí – v rámci akce Otevřené sklepy na Kyjovsku se na prodejně Lidová jizba uskuteční ukázka výroby z kukuřičného šustí.
Své řemeslo bude předvádět paní Rozálie Blažková z Osvětiman. Výrobky paní
Blažkové nesou označení Tradiční výrobek Slovácka.

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

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 celoroční, prodejní výstavu obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Listopadová akce:
11.11.
(ST) Přijďte ochutnat Svatomartinská vína ročníku 2015
14.–15.11. (SO–NE) Svatomartinské hodové menu a Svatomartinská vína – nabízíme
v rámci akce Otevřené sklepy Kyjovska.
15.11.
(NE) 19:00–24:00 CM Friška			
vstup zdarma
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – degustace probíhá ve
27.11.
spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej od 20.11.(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) 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.
vstup volný
9.11.–14.12. (PO–PO) Miloš Černý – PTÁKOVINY – v Čajovně & Galerii a v DK Kyjov tentokrát koláže, jež nenechají nit suchou na nikom a na ničem. Vernisáž výstavy
známého kyjovského muzikanta, malíře a vlastně všestranného umělce proběhne
9.11.(PO) v 18:00 h				
vstup volný
12.11.
(ČT) v 19:30 h Skotsko, jak ho neznáme – Kuba Slabák – v Čajovně & Galerii povídání a promítání kyjovského rodáka, fotografa, producenta, šermíře a horolezce.
Tentokráte o horách a ostrovech v nejsevernějším cípu Skotska.
vstupné 50 Kč

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

14.11.

(SO) Keramická dílna pro dospělé na DOMEČKU – přijďte mezi nás, zažijete
s námi pěkné odpoledne a vyzkoušíte si vyrobit své vlastní výrobky z keramiky.
POZOR! Počet míst je omezen.			
zápisné 300 Kč
28.11.
(SO) Vánoční dílna na DOMEČKU – výroba vánočních dekorací pro všechny věkové kategorie				
zápisné 100 Kč
Připravujeme:
5.12.
(SO) Fotbalový mikulášský turnaj – fotbalový turnaj v malé kopané pro děti 1.-9.
třída na hale SOU Havlíčkova Kyjov			
zápisné 30 Kč
(NE) Mikulášská párty s Kašpárkem v rohlíku – v DK Kyjov prezentace kroužků
6.12.
DDM Kyjov, soutěže pro děti, Mikuláš, vystoupení Kašpárka v rohlíku. zápisné 50 Kč

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

3.11.
(ÚT) Vacenovice – studánka – Vracov
10.11.
(ÚT) Buchlovice – Chabaně – Břestek
17.11.
(ÚT) Bzenec Přívoz – Žilkův dub – Bzenec
24.11
(ÚT) Žeravice – Vracov
Připravujeme na prosinec
1.12.
(ÚT) Svatobořice – Záviště – Mistřín

mirostas@seznam.cz

(5,7 km)
(5,1 km)
(7,6 km)
(6,4 km)

9:14 h, bus
9:07 h, vlak
9:38 h, vlak
8:53 h, bus

(6,7 km)

9:10 h, bus

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

5.11.

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

(ČT) v 16:30 h Koncertík – v koncertním sále vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ
Kyjov. Více info: Irena Kudelová, tel.: 518 390 159		
vstup zdarma

21.11.

7.11.

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. Poslední letošní otevírací den. vstupné dobrovolné

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
info@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

Listopadová akce: přidejte se do otevřených jazykových kurzů za 1990 Kč!

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

tel.: 518 307 711 a 712
www.caregio.cz

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
(SO) Nabízíme autobusové zájezdy do předvánoční VÍDNĚ a BRATISLAVY. Adventní
5.,12.12.
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 Hodonína.
FIRST MINUTE
▶ využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami i za včasný nákup, nabídky dítě zdarma nebo slev
pro věrné zákazníky. Přijďte si k nám pro katalog.
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. Navštivte náš web www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku zájezdů nejznámějších CK. Rezervaci si můžete provést on-line z pohodlí 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

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Koncert projektu „Jazz v Kostce“ – ONDŘEJ ŠTVERÁČEK
KVARTET – v Pražírně Kyjov (Komenského 1407/14) – Ondřej Štveráček – tenor
saxofon, Stanislav Mácha – klavír, Tomáš Baroš – kontrabas, Marián Ševčík – bicí.
					vstup 100 Kč/70 Kč

Jančovka z.s.
Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice

12.11.
(ČT) Setkání s archeologem
14.11.
(SO) koncert skupin Kostiwall, Deep Koš
26.11.
(ČT) Večůrek s fňuknou
Připravujeme na prosinec
4.12.
(PÁ) Mikulášský večírek se skupinou Začalovec
22.12.
(ÚT) koncert skupiny Helemese

1.11.
5.,12.,19.11.
6.11.
6.–15.11.
11.11.
20.11.

tel.:778 547 850
www.kyjovsky-pivovar.cz

(NE) ve 20:00 h Swingové taneční lekce pro začátečníky i pokročilé
(ČT) ve 20:00 h Kurzy salsy a zouku pro začátečníky i pokročilé
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna začátek
(PÁ–NE) Kachní a husí hody
(ST) v 11:11 h Otvírání Svatomartinských vín
(PÁ) v 19:30 h ONE WOMAN SHOW – Ivan Vacke „Tereza“ – divadlo

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 !!
6.11.
(PÁ) košt piva Urban 12° – Podklášterní pivovar Třebíč
13.11.
(PÁ) košt piva Valášek 12° – minipivovar Valášek z Val. Meziříčí
20.11.
(PÁ) košt piva Samson 12° – pivovar Samson
27.11.
(PÁ) košt piva Kamelot 12° – pivovar Černá hora
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma. Navíc
postupujete do slosování o hodnotné ceny.

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. Záznamy z KLUBŮ ZDRAVÍ a přednášek ke
stažení na www.zdraviarodina.cz a www.odhalte.cz. Materiály, zdravotní měření či masáže –
tel.732 267 771. Informace na tel.: 604 527 939.			
vstup volný
16.11.
(PO) v 18:00 h Cestopis – Dubaj, blízký východ a tajemství dávných pokolení
– přednáší Dalibor Cichý. Součástí bude ochutnávka zdravé výživy a nabídka literatury pro Vaše zdraví.
22.11.
(NE) v 16:00 h koncert skupiny SION – v kostele sv.Vavřince. Pro každého účastníka je připraven knižní dárek.

Moravsko-slezská křesťanská akademie
Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

7.11.

tel.: 731 402 095

(SO) v 17:00 h Jako bychom dnes zemřít měli – o umučeném P. Josefu Toufarovi
z Číhoště – setkání ve farním kostele v Kyjově s Mgr. Milošem Doleželem z Prahy
– autor knihy.

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

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

▶ poskytujeme sociální služby, psychiatrické služby, vzdělávací kurzy, krizová intervence – volejte!
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků
rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF,
lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda, workshopy a programy na klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání
s meditací, odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
Listopadová akce:
9.,16.,23.11. (PO) 16:30–18:00 Kurz laskavé asertivity II. – pro všechny absolventy modulu I. Info: 720 504 902 (Mgr. Radka Galanová).

Agentura pro občany při O. s. Krok

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

JazzKlub Kyjov, o. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

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.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible – Evangelium podle Matouše – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu. Témata – Prorok beze cti, Nasycení hladových a další.
13.11.
(PÁ) v 17:00 h Beseda – povídání o kávě s možností ochutnávky čerstvé pražené
kávy v Obecním domě.
22.11.
(NE) v 16:00 h Moc odpuštění – odpolední bohoslužba v obecním domě.

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 – když hledáte řešení svého problému, informaci, radu, kontakty.
Rodinná poradna – rady v partnerských vztazích a při výchově dětí.
Poradenství v problematice závislostí – adiktologická poradna – pomoc pro sebe nebo své blízké.
Dny pro veřejnost: ÚT 8:00–11:00, 12:00–15:30 h
		
ČT 8:00–11:00, 12:00–17:30 h
		
ČT 15:00–17:00 h právní konzultace na objednání
agentura@oskrok.cz
Služby pro rodiny s dětmi
▶ asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje
Dny pro veřejnost: ÚT – PÁ 8:00–11:00, 12:00–15:30 h
agentura@oskrok.cz

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
9.11.
(PO) v 15:00 h Program Klubu dobrovolníků se bude tvořit dle zájmu účastníků.
23.11.
(PO) v 15:30 h Výroba adventních věnců a jiných vánočních dekorací.

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 v oblasti sociálněprávní, vzdělávání, zaměstnávání. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich instalaci a drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ pracovní dovednosti se v měsíci listopadu nekonají!
▶ 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.

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

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Sv. Čecha 1338/4a, 697 01 Kyjov
stredisko@skautkyjov.cz

7.11.

tel.: 776 894 260
www.skautkyjov.cz

(SO) v 10:30 h Skautský muzikál 2015 – celostátní soutěžní přehlídka krátkých
muzikálových představení za účasti odborné poroty. Přijďte podpořit soutěžící do
divadelního sálu v DK Kyjov.

