▶ STP poskytuje poradenství v oblasti sociálněprávní, vzdělávání, zaměstnávání. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejich instalaci a drobné opravy.
Pravidelná akce:
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně Dr. Joklíka dle harmonogramu.
Akce v prosinci:
5.12.
(SO) ve 14:00 h Turnaj v kuželkách – v Tj Jiskra, jste srdečně zváni.
Připravujeme:
7.–14.5.
(SO–SO) Termální lázně Harkány – bližší informace a přihlášky na tel.:
518 389 453 nebo na 739 370 152 do 15.12.(ÚT). cena 6 590 Kč (doprava, ubytování ,polopenze).

Klub maminek Kyjov

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

23.12.
27.12.

Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u silatel.: 728 759 816 (Radek Šváb), Kateřina Zimáčková
katka.kotaskova@centrum.cz
cprkyjov@ado.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
1.12.
(ÚT) Vyrábíme Mikuláše
3.12.
(ČT) Ponožka pro mikulášskou nadílku
8.12.
(ÚT) Vánoční výzdoba
10.12.
(ČT) Uvidíme zlaté prasátko?
15.12.
(ÚT) Zdobíme Vánoční stromeček
17.12.
(ČT) Zpíváme koledy u stromečku – poslední setkání v roce 2015

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

(ST) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu v Dědině – sraz u Sokolovny
(NE) v 15:00 h Vánoční koncert – pořádá obec Bukovany v kapli sv. Jana Pavla II.
Přijděte si poslechnout příběh starý dva tisíce let o narození Ježíše Krista, který
vypráví Marcela Vandrová. Hrají Gajdoši Brno.		
vstupné 100 Kč

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

13.12.

(NE) v 16:00 h Štědrý večer – pohádka v divadélku v areálu zámku.		
				
vstupné dobrovolné

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

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 ti let. Více na webu CPR.
▶ 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“. V prostorách KMK na Mlýnské ulici.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ 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.

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic
Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

26.12.

(SO) v 17:00 h Vánoční beseda s CM Hradisko s primášem Zdeňkem Józsou st.
a přehlídkou mladých a Svatomartinských vín – přátelé vína z Bohuslavic zve
všechny na Štěpána do Bohuslavic. V sále U Vodičků bude připraveno několik desítek vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Více informací na
tel.: 774 346 165.				
vstupné 150 Kč

tel.: 603 253 615

svorba@braillnet.cz

(SO) v 17:00 h Tradiční zpívání u vánočního stromu v Boršově – u školy pro
sluchově postižené.

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

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

6.12.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) v 15:00 h Adventní koncert – pořáda obec Nechvalín v KD, vystoupí děti MŠ
a ZŠ Nechvalín, mužský a Ženský a Mužský sbor z Bukovan. Po koncertu následuje
košt štrůdlů a prezentace vína místních i okolních vinařů, vánoční dílnička pro děti.
K poslechu a tanci hraje CM Prameň ze Bzence. Štrúdly můžete přinést na KD 5.12.
(SO) v čase 14:00–14:45.

Skalka
tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(ST) v 18:00 h 10. Biblický příběh – Živý Betlém Vám zahrají u kaple sv. Josefa občané
a přátelé obce Skalka. O hudební doprovod se postará kapela Country band. Zve obec Skalka.

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

3.12.
6.12.
12.12.
12.–13.12.
20.12.
26.12.
26.12.

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

26.12.

27.12.

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 14:00–18:30 h – vyjížďky pro malé i větší
děti, prohlídky stáje. Prohlídky mlýna jsou možné denně.

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

27.12.
29.12.
30.12.
31.12.

Kostelec
Kostelec 260, 696 51 Kostelec
obec.kostelec@wo.cz

www.obec-kostelec.cz

20.12.

tel.: 518 614 790
matrika@obec-kostelec.cz

(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu – na Panské zahradě v Kostelci.
V programu vystoupí Zpěvulenky, Schola a Kosteláci.
Připravujeme na leden:
V KD v Kostelci u Kyjova se v měsíci lednu uskuteční výuka folklorních tanců pro všechny
věkové skupiny. Bližší informace na tel.:737 754 170 (Sylva Spáčilová).
kurzovné zdarma

Mužský sbor z Vacenovic, o. s.
696 06 Vacenovice 644
zdenekno@seznam.cz

20.12.
23.12.

Vinný sklep Krýsa
Kostelec u Kyjova
vesklepe@vesklepe.cz

(ČT) ve 20:00 h Silvestr 2015 ve Vinném sklepě – srdečně Vás zveme na Silvestrovskou noc ve Vinném sklepě Krýsa v Kostelci u Kyjova. Silvestrovský program:
Silvestrovský raut (pečené selátko, tataráček, variace sýrů a salátů, čokoládová fontána a další lahůdky), DJ Paul Cross, tombola, degustace mladých vín, Novoroční
ohňostroj, Novoroční přípitek, skvělá zábava do ranních hodin. Cena zahrnuje:
Silvestrovský raut, degustaci vín, novoroční přípitek, ohňostroj, DJ, konzumaci sudového vína a piva. Rezervace: Pavel Krýsa, tel.: 731 178 483.
					
cena vstupného 890 Kč

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

1.–31.12.
6.12.
12.12.
20.12.

tel: 732 172 552 (Zdeněk Novotný – organizační vedoucí)
www.mszvacenovic.wbs.cz

(NE) v 15:00 h Adventní koncert – v kostele Božského Srdce Páně. Zazpívá Mužský sbor z Vacenovic a jeho hosté. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a poslechnout si nádherné adventní písně v pěkném prostředí vacenovického kostela.
(ST) v 16:15 h Zpívání u vánočního stromu – před OÚ. Vystoupí Mužský sbor
z Vacenovic a ženský sbor Marijánky. Tekuté občerstvení zajištěno.

Kulturní klub Vracov
tel.: 733 791 612
www.vesklepe.cz

31.12.

podatelna@sardice.cz

(NE) v 15:00 h Zpívaní u vánočního stromu – pořádá kulturní komise při radě
OÚ. Akce se koná před budovou OÚ. V programu vystoupí žáci ZUŠ, Šardické
ženy, Voničky, Mužáci ze Šardic, Šardičánek, CM Červenica a chrámový sbor.
(ÚT) v 17:00 h Vánoční koncert Mladé muziky – pořádá Mladá muzika Šardice,
kulturní komise a ZUŠ Kyjov v Obecní hale U Orla.
(ST) v 17:00 h Zvířátka a loupežníci – pohádku pořádají Ochotníci ze Šardic. Akce
se koná v Obecní hale U Orla.
(ČT) ve 14:00 h Silvestrovský guláš a ohňostroj – pořádá Kulturní komise a zastupitelstvo obce v areálu za starou školou, v 18:00 h ohňostroj.

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

4.12.
5.12.
6.12.

19.12.
tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

(ÚT–ČT) Výstava betlémů – v muzeu a galerii v budově OÚ.
(NE) v 15:00 h Setkání se seniory – zveme důchodce do KD, občerstvení a mikulášské překvapení zajištěno.
(SO) v 15:00 h Musica animae a Žesťový kvintet – vánoční koncert v KD.
(NE) v 15:00 h Zpívání u vánočního stromu s živým betlémem a jarmarkem –
v prostorách budovy a okolí OÚ.

23.12.
27.12.
28.12.
29.12.

(NE) v 16:00 h Vánoční koncert se Stříbrňankou – v sále školy ve Vřesovicích,
co nejsrdečněji Vás zve OÚ Vřesovice. Předprodej vstupenek na OÚ Vřesovice,
tel: 518 626 302.			
vstupné 150 Kč

19.12.
27.12.

(PÁ–NE) Královnin prsten – tuto pohádku sehrají divadelní ochotníci v sokolovně
v tyto dny: 4.12.(PÁ) v 19:00 h , 6.12. (NE) v 16:00 h, 11.12. (PÁ) v 19:00 h, 13.12.
vstupné dobrovolné
(NE) v 16:00 h.			
(SO) v 17:30 h Vánoční koncert – pořádá obec v kinosále, vystoupí dětská schola
a smíšený pěvecký sbor z Moravského Písku.
(NE) v 18:00 h Svatý Pluk – koncert na městečku, pořádá pohostinství a obec.

18.–19.12.
20.12.
27.12.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(NE) ve 14:30 h Mikulášská besídka – pořádá Spektrum Žádovice ve spolupráci
s obcí a mateřskou školou v KD. Čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou zábavou, soutěžemi a diskotékou. Občerstvení zajištěno.
(PÁ–SO) Vánoční výstava – v KD, 18.12.(PÁ) 16:00–20:00, 19.12.(SO) 14:00–18:00.
(NE) v 15:00 h Předvánoční siesta se svařákem – v KD, program pro vás připraví místní
spolky, MŠ Žádovice a CM Kyjovsko. Přijďte si zazpívat a oddechnout od vánočního shonu.
(NE) v 18:00 h Hra o narození děťátka – pastýřskou hru (kulturní pásmo s vánoční tématikou) předvede pěvecký smíšený sbor Jaroslav ze Bzence. Pořádá Spektrum
Žádovice ve spolupráci s obcí v KD.

Kulturní dům Ždánice
18.12.
26.12.

26.12.

(SO) 53. ročník Štěpánského běhu – Štěpánský běh z.s. pořádá v Kyjově tradiční
běžecký závod, který je součástí Moravsko – slovenského běžeckého poháru. Start
žákovských kategorií v 10:00 h v parku. Start hlavního závodu na 8,2 km v 10:30 h.
Start a cíl hlavního závodu je od budovy gymnázia. Podrobné propozice najdete
na www.stepanskybehkyjov.cz nebo Facebooku. Přijďte si zazávodit nebo zafandit.
Budete vítáni.

26.12.

(SO) 40. ročník Štěpánského pochodu – prezence: Rekreační středisko RELAXX
v Čeložnicích 8:00–13:00, trasy: 6–35 km. Výchozí místo i cíl pochodu: každý si
zvolí podle svých představ a fyzických schopností. Do Čeložnic můžete přijít odkudkoliv a jít kamkoliv. Kilometry z výchozího místa do Čeložnic se započítávají
do celkového počtu „ušlapaných“ kilometrů. Odměna: diplom, drobný suvenýr,
příležitostné razítko a také možnost po roce si znovu popovídat s kamarády. Možnost občerstvení v místě prezence. Srdečně zve DDM Kyjov ve spolupráci s TJ Jiskra Kyjov. Pochod se koná za finanční podpory města Kyjova. Informace na tel.:
737 815 010 (pan Slabák)		
účastnický poplatek 20 Kč

31.12.

(ČT) Gulášpárty 2015 aneb Kyjov se loučí s rokem 2015 a vítá rok 2016– pořádá
město Kyjov a MKS Kyjov před radnicí. V 15:30 h zahraje skupina Návrat, prodej
svařeného vína a dalšího občerstvení; v 16:00 h starosta zve na tradiční silvestrovský
radní guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání (DVD projekce pro děti); v 17:00 h
diskotéka Tomáše Blechy; v 18:00 h přání starosty do Nového roku; v 18:15 h Ohňostroj, poté pokračuje diskotéka Tomáše Blechy.

tel.: 518 633 175

(SO) v 15:00 h Sněhurka a sedm trpaslíků – folklorní soubor Chasa ze Ždánic Vás
srdečně zve na pohádku nejen pro děti s diskotékou v KD Ždánice.
(PÁ) v 17:00 h Neseme vám tu novinu – vánoční koncert VUS Ondráš – srdečně
zvou pořadatelé Město Ždánice a KD Ždánice do KD.
(SO) ve 14:00 h Vánoční koncert – v kostele ve Ždánicích. Srdečně zve dětský
folklorní soubor Ždáničánek, který si k účinkování pozval Mužský sbor a Ženičky.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

53. ročník Štěpánského běhu

40. ročník Štěpánského pochodu

Gulášpárty 2015

Připravujeme

Vrbasovo muzeum Ždánice

1.1.

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: listopad–prosinec (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) 10:00 – 16:00 (pouze 5., 6.,
12.,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 a originál věžních
hodin. 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.

Betlém – výstava

(PÁ–ST) 9:00–17:00 Betlém – výstava – v atriu cyklozázemí Informačního centra
města Kyjova (ul. Svatoborská 26) bude letos opět vystaven betlém. Máte možnost
vidět krásný betlém, který vytvořily z dřevěných postav šikovné ruce uživatelů
Domova Horizont, p. o. Kyjov. Prohlídka se uskuteční v rámci otevírací doby IC
(otevírací doba IC: (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30).
zdarma

Žádovice
6.12.

www.ckregio.cz

4.–30.12.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

www.ickyjov.cz

Významné akce v Kyjově

Žeravice

U zámku 683, 696 32 Ždánice

(PÁ)v 16:30 h Mikulášská besídka – pořádá DDM Vracov v malém sále KD. 3.12.(ČT)
8:00–18:00, 4.12.(PÁ) 8:00–15:00 vybírání dárečků pro děti – na DDM (balíčky označte,
prosím, jmenovkou dítěte! Bližší informace v kanceláři DDM Vracov, tel. 518 628 472).
(SO) 7:00–13:00 Mikulášská zabijačka před pekárnou – těšit se můžete na zabijačkové speciality, čertovský punč a skvělou atmosféru.
(NE) 13:30–17:00 Vánoce postaru – přijďte zažít předvánoční atmosféru s Barborkama, Mikulášem a Luckama. Můžete ochutnat perníčky, linecké cukroví, beleše,
svařák a další speciality. K vidění budou také tradiční řemesla a činnosti, kterými si
lidé dříve krátili dlouhé zimní večery.
(SO) v 16:00 h Vánoční koncert souboru Marýnka – přijďte si poslechnout vánoční
skladby a koledy v podání sborů a muziky souboru Marýnka do kostela sv. Vavřince.
(ST) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – zanechte předvánočního shonu
a přijďte si poslechnout ženský sboreček Koňadra k vánočnímu stromu před radnici.
(NE) v 15:00 h Vernisáž výstavy betlémů a vánočních tradic, v 16:00 h Žehnání
vína roku 2015, pořádá nadace Chamartín.
(PO) v 15:00 h Ojedinělé detaily vracovského kroje v toku času, v 16:30 h Zvláštní mezníky v historii Vracova, pořádá nadace Chamartín.
(ÚT) v 15:00 h Ukázka paličkování a výstavy paličkovaných prací, v 16:30 h Beseda nad starými fotografiemi a vzpomínky na lidi, kteří tvořili kolorit Vracova
ve 20. stol., pořádá nadace Chamartín.

www.mestokyjov.cz

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

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: wwwmuzeum-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.

12.12.
tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

prosinec 2015

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

4.–13.12.
tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

a okolí

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

(ČT) v 18:00 h Vernisáž výstavy fotografa Václava Švaňhala, KD
(NE) v 15:00 h Mikuláš, KD
(SO) v 13:00 h Pohádkové Vánoce v základní škole – výstavy, tvořivé dílny a pohádky, ZŠ
(SO–NE) Vánoční výstava, Sokolovna
(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu, ZŠ
(SO) v 17:00 h Vánoční koncert DH Mistříňanka, KD
(SO) Štěpánský turnaj ve stolním tenisu, Sokolovna

Kam v Kyjově

Vřesovice
20.12.

Skalka 69, 696 48 Ježov
ou.skalka@seznam.cz

23.12.

31.12.

(ST) v 15:00 h Ukázka tvorby „habánského betléma“ pro děti i rodiče – společné
pozpívání s besedou, rozdělení perníkového betlému dětem, svařák a něco na zub,
pořádá nadace Chamartín.
(ČT) v 18:00 h Silvestr před radnicí – přijďte o silvestrovském podvečeru k radnici, potkáte se spoustou svých známých a kamarádů. Ochutnat můžete svařák nebo
punč a uvidíte krásný ohňostroj, který začíná v 19:00 h.

Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

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

(NE) Adventní odpoledne s rozsvícením vánočního stromu – v 13:00 h výstava
andělů na sokolovně, vánoční jarmark na návsi, v 16:00 h rozsvícení stromu s vystoupením folklorního kroužku Potůček a školního pěveckého sboru. Pořádá Muzejní spolek při OÚ Hovorany a Kulturní komise při OÚ Hovorany.
(SO) v 15:00 h Vánoční koncert chrámových sborů z Hovoran a Šardic – v kostele
sv. Jana Křtitele v Hovoranech. Vystoupí s Českou mší Vánoční Jakuba Jana Ryby
u příležitosti výročí 250 let od jeho narození a 200 let od úmrtí. Pořádá chrámový
sbor Hovorany ve spolupráci s Kulturní Komisí při OÚ Hovorany.
(NE) v 19:00 h Žehnání vína – pořádá spolek Lidový dům na místní sokolovně.

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

Mužský sbor Boršov
19.12.

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

5.12.

Hovorany

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

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

30.12.

M
A

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

Nechvalín

R

Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy či džbánky, aj.).
Akce v prosinci:
5.12.
(SO) Zabijačka aneb Víkend s chutí a vůní slovácké kuchyně – Mlynářská restaurace byla vybrána jako jedna z mála restaurací, aby se účastnila projektu Chutě a
vůně slovácké kuchyně. Navštivte nás v sobotu a poznejte atmosféru pravých zabijačkových hodů v tradičním prostředí „slováckého gruntu“. Od rána hraje harmonikář, večer je připravena ochutnávka vín za doprovodu CM!
Připravujeme na leden:
12.–17.1.
(ÚT–NE) Rybí speciality – tradiční, velmi oblíbená, gastronomická akce zaměřená
na rybí speciality. Doporučujeme rezervaci míst v restauraci předem.

ZD
A

Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,
místní organizace Kyjov
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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!

Novoroční čtyřlístek

(PÁ) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic – 13. ročník turistického
výšlapu pořádá KČT odbor Vřesovice. Prezence: 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým
okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků do 17:00 h. Zúčastni se turistického
pochodu Okolo Vřesovic a vykonej čtyři novoroční dobré skutky (jdi na Nový rok
na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným –
částkou od 30 Kč výše na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně
handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu
vkusný odznak Novoroční čtyřlístek, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast
na této akci se započítává do soutěže O zlatého turistu 2012–2016. Další podrobnosti jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve
KČT Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík). Další informace naleznete zde:
www.kct-vresovice.webnode.cz.

19.2.

Reprezentační ples města Kyjova

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK vystoupí
orchestr Dušana Mathona ze Zlína, CM Jury Petrů a MAMMA MIA. Ples zahájí slavnostní předtančení a ukázky společenských tanců. Speciálními hosty letos
budou Jan Čenský a Petr Salava. Postrádat nebudete ani coctail bar a barmanskou
show s ochutnávkou míchaných nápojů, ochutnávku moravských vín a samozřejmě
bohatou tombolu. Předprodej části vstupenek bude zahájen 14.12.(PO) na Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

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

1.12.

2.12.

4.12.

5.12.
8.12.
11.12.
12.12.
16.12.
18.12.

23.12.

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

(ÚT) v 19:30 h Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor –
v divadelním sále – adventní koncert Hodonínského symfonického orchestru
a Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína (koncert v rámci cyklu KPH).		
		
vstupné 150 Kč, senioři, studenti 110 Kč
(ST) v 19:00 h Manželský čtyřúhelník – v divadelním sále – komedie o rozdílech
mezi muži a ženami, komedie o životě, který všichni dobře známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže překvapovat. Hraje M. Badinková, D. Homolová, D. Rous
a M. Kraus.			
předprodej 270 Kč, na místě 290 Kč
(PÁ) v 15:15 h Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi – před radnicí – přidejte se k celorepublikovému pokusu o rekord v počtu vypuštěných balónků. V 9:00 h malý adventní
trh. Každý, kdo přijde, obdrží nafouknutý balónek (rozdávání balónků ve 14:30 h), přesně
v 15:15 h dá Václav Vydra v rádiu Impuls pokyn k hromadnému vypuštění. Součástí akce
bude program kyjovských škol a školek. Všichni jsou vítáni. Pořádá MKS Kyjov ve spolupráci s městem Kyjovem.
(SO) v 19:00 h Mikulášská swingovobluesová tančírna – v divadelním sále – zahrají kapely Heart of dixie, St. Johnny blues, Začalovec a možná nějaké překvapení. vstupné 100 Kč
(ÚT) v 19:00 h Moravanka – v divadelním sále – seriál dechových hudeb – Moravanka je virtuosní dechová kapela, která působí na hudební scéně více jak 40 let
a patří mezi nejvyhledávanější ve svém žánru.		
vstupné 150 Kč
(PÁ) ve 14:00 h Páteční adventní trh s programem – před radnicí – v 9:00 h prodej pečiva,
perníčků, teplého vinného moštu, svařáku, medoviny, zelňačky a masných výrobků. Ve 14:00 h
program na podiu: Mužský sbor z Nětčic, Vyslúžilci a Ženský sbor Tragačnice. vstup volný
(SO) v 17:00 h (pro veřejnost) Vánoční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Kyjov –
pod uměleckým vedením Jolany Součkové. Pořádá ZUŠ Kyjov. Představení se koná také
dopoledne 10.12.(ČT) pro školy.		
vstupné 100 Kč
(ST) v 18:00 h Grande Moravia L. Pavluše a manželé Řihákovi – v divadelním sále – koncert Vánoce jsou tady – v programu vystoupí jako host Eliška Trtíková.		
		
předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
(PÁ) ve 14:00 h Páteční adventní trh s programem – před radnicí – v 9:00 h prodej pečiva,
perníčků, teplého vinného moštu, svařáku, medoviny, zelňačky a masných výrobků, drátkované keramiky. Ve 14:00 h program na podiu: Mužský sbor z Nětčic, Pajtáši a Kyjovánek.
			
vstup volný
(ST) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu – před radnicí – vánoční písně v podání Muž-

ského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova, DH Žadovjáci a s živým
betlémem členů Slováckého souboru Kyjov. Moderuje Pavel Růžička. Pořádá Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov.		
vstup volný
25.12.
(PÁ) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů a hosty večera – zpěvákem,
muzikantem a vedoucím CM Vonica, panem Janem Zaviačičem z Brumovic a jeho dcerou Janou. Pořádá Slovácký soubor a MKS Kyjov, v estrádním sále DK. vstupné 110 Kč
VÁNOČNÍ NABÍDKA – DÁREK POD STROMEČEK
Během měsíce prosince je možno zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2016 (Koncert
Věry Špinarové s kapelou, Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou, Minipárty Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem Náhlovským, Divadelní představení Frankie a Johnny – Aleš Háma a Tereza
Kostková, Koncert Karla Plíhala, Divadelní představení Domácí@štěstí.hned – Iva Hüttnerová,
David Suchařípa, Michaela Dolinová, předplatné Seriálu dechových hudeb).
Připravujeme na leden:
5.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – komorní orchestr města Kyjova a pěvecký
sbor Carmina Vocum.
9.1.
(SO) Myslivecký ples
12.1.
(ÚT) DH Drietomanka, zahajovací koncert Seriálu dechových hudeb 2016
17.1.
(NE) Ples Českého zahrádkářského svazu Kyjov
20.-21.1.
(ST–ČT) Ples kurzu tance a společenské výchovy
23.1.
(SO) Ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
30.1.
(SO) Školní ples
Městské kulturní středisko Kyjov přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce hodně zdraví i osobních úspěchů. Všem partnerům děkujeme za vstřícnost a podporu
při pořádání kulturních akcí a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2016.

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

2.12.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA.............60 Kč
2.12.
(ST) v 19:00 h U moře USA....................................................................110/ČFK 90 Kč
3.,4.12.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Fajků pane učiteli 2 Německo..........................................110 Kč
3.,4.12.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Poslední lovec čarodějnic USA......................................... 100 Kč
5.12.
(SO) v 17:30 h Husí kůže USA*2D...................................................................... 110 Kč
5.,6.12.
(SO,NE) ve 20:00 h Spectre USA......................................................................... 110 Kč
6.12.
(NE) v 17:30 h Husí kůže USA*3D..................................................................... 140 Kč
6.12.
(NE) v 15:30 h Snoopy a Charlie Brown.Peanuts ve filmu *2D......110/RV 396 Kč
9.12.
(ST) v 16:30 h Everest VB*3D.........................................................................BS 100 Kč
9.12.
(ST) v 19:00 h Takovej barevnej vocas letící komety ČR....................90/ČFK 70 Kč
10.12.
(ČT) ve 20:00 h V srdci moře USA*2D.............................................................. 110 Kč
10.,13.12.
(ČT,NE) v 17:30 h Hodný dinosaurus USA*2D................................. 120/RV 432 Kč
11.12.
(PÁ) ve 20:00 h V srdci moře USA*3D.............................................................. 130 Kč
11.,23.12.
(PÁ,ST) v 17:30 h Hodný dinosaurus USA*3D.................................. 140/RV 504 Kč
12.12.
(SO) v 17:30 h Malý princ Francie *3D.......................................................130/468 Kč
12.,13.,17.12. (SO,NE,ČT) ve 20:00 h Vánoční kameňák ČR.................................................. 120 Kč
13.,18.12.
(NE) v 15:30 h, (PÁ) v 17:30 h Malý princ Francie *2D..................... 120/RV 432 Kč
16.12.
(ST) v 19:00 h Otcové a dcery USA/Itálie.............................................100/ČFK 80 Kč
17.,20.12.
(ČT,NE) v 17:30 Sněhová královna Rusko*2D................................... 100/RV 360 Kč
18.,29.12.
(PÁ,ÚT) ve 20:00 h Vánoční kameňák ČR........................................................ 120 Kč
19.,30.12.
(SO,ST) v 17:30 h Sněhová královna Rusko*3D................................. 120/RV 432 Kč
19.,20.12.
(SO,NE) ve 20:00 h Most špiónů USA................................................................ 120 Kč
20.12.
(NE) v 15:30 h Mimoni USA.................................................................... 90/RV 324 Kč
21.12.
(PO) v 15:30 h Bella a Sebastián Francie..............................................................50 Kč
23.,30.12.
(ST) ve 20:00 h Star Wars: Síla se probouzí USA*2D...................................... 120 Kč
27.12.
(NE) v 17:30 h Snoopy a Charlie Brown.Peanuts ve filmu *3D...... 120/RV 432 Kč
27.,29.12.
(NE) ve 20:00 h,(ÚT) v 17:30 h Star Wars: Síla se probouzí*3D................... 155 Kč
28.12.
(PO) v 17:30 h Star Wars: Síla se probouzí USA*2D....................................... 120 Kč
28.12.
(PO) ve 20:00 h Hunger Games: Síla vzdoru 2. část USA.............................. 110 Kč
Pozn.:
*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. (BIO SENIOR je určen
pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase,
protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít
o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se
konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h).

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

1.11.–30.6.

1.12.

1.–22.12.
2.12.
9.12.

Marie Holcmanové. Centrum sociálních služeb Kyjov. Veřejnost vítána. vstup zdarma
(ÚT–ÚT) Adventní čas nad knihami – výstava ve studovně-čítárně, literatura zaměřená na adventní čas a vánoční svátky, zvyky a tradice v knižní podobě. Plně
přístupno veřejnosti v rámci otevírací doby studovny-čítárny.
(ST) 17:00 h Beseda se Samem – přednáška spojená s besedou dietologa a hloubkového psychologa Sama Fujery. Studovna-čítárna.
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Úloha mistrů jako příjemců odevzdaného Ega – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. Studovna – čítárna.
vstupné dobrovolné

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

Radniční galerie
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.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.
7.–20.12.
(PO–NE) Krajina = přítomnost člověka – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na
tuto výstavu do Radniční galerie, kde se tentokrát představí výtvarné práce žáků
ZÚŠ Ždánice a ZŠ Lovčice.

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

(NE–ČT) Lovci perel – celostátní soutěž pro dětské čtenáře. Děti si půjčují knihy označené jako „perlorodky“, u kterých odpovídají na dané otázky ke knize. Při
správné odpovědi obdrží perlu, kterou si navléknou na „šňůru perel“ s vlastním
jménem. Nejpilnější lovci perel budou odměněni při slavnostním vyhlášení na
konci školního roku. Bližší informace v dětském oddělení.
(ÚT) v 9:00 h Předvánoční setkání s uživateli Centra sociálních služeb – v rámci programu vystoupí národopisný soubor Děcka ze Skoronic pod vedením paní

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ST) Vánoční výstava – zahrají Mikulášovy patálie aneb Boříkovy lapálie
(Hana a Karel Bednaříkovi, Eva Kostihová, Jitka Strnadová, Lovec, La´da Bílý, Stańa Pokorný, Jarka Rybová). Vystaveny budou artefakty od místních úmělců. Vernisáž výstavy se uskuteční 4.12.(PÁ) v 17:30 h.

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.
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. Můžete shlédnout výstavu
známého kyjovského muzikanta, malíře a vlastně všestranného úmělce. vstup volný
10.12.
(ČT) v 19:30 h Středoafrická republika – země šíleného císaře – Luděk Kaluža
– povídání a promítání o vskutku exotické africké zemi člověka, který ji zcestoval
křížem krážem.				
vstupné 100 Kč
14.12.–11.1. (PO–PO) Hvězdy, které nehasnou – Edie Junior Maiden – popart perokresbou a lihovým fixem. Vernisáž výstavy prací Josefa Duny proběhne 14.12.(PO) v 16:30 h.
					
vstup volný

CM Friška
Čelakovského 371, 697 01 Kyjov
davasulka@gmail.com

25.12.

tel.: 608 739 899
www.cmfriska.wz.cz

(PÁ) Vánoce s Friškou – tradiční koncert CM Friška a jejich hostů v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Komorní orchestr města Kyjova, o.s.
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
mario.kudela@seznam.cz

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

tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

tel.: 777 274 807 (p. Mario Kudela)
www.komk.eu

Komorní orchestr města Kyjova, Carmina Vocum a žáci ZUŠ Kyjov Vás zvou na své vystoupení:
13.12.
(NE) v 16:00 h Koncert v Brně, divadlo Reduta
15.12.
(ÚT) v 16:30 h Koncert v domově Horizont
16.12.
(ST) v 18:00 h Koncert ve spec. škole Vřesovice
20.12.
(NE) v 17:00 h Koncert v kostele v Miloticích
24.12.
(ČT) v 16:00 h Štědrý den v kostele v Bohuslavicích (Tradiční zpívání při bohoslužbě)
5.1.
(ÚT) v 19:30 h Koncert v divadelním sále DK Kyjov
10.1.
(NE) v 16:30 h Koncert v kostele v Kyjově
Program koncertů: J.J. Ryba – Hej, mistře… F. Schubert – Missa in G, A. Corelli-Concerto
grosso-vánoční, Dirigent – Mario Kudela.

22.12.

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

6.12.

(NE) v 17:00 h tradiční Adventní koncert Kyjovského komorního orchestru –
farní společenství Vlkoš zve na malé adventní zastavení v kostele nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši. Kontakt: 774 664 698.
vstupné dobrovolné
Kyjovské Slovácko v pohybu vydalo k výročí 890 let od první písemné zmínky o Kyjovu (1126)
nástěnný kalendář kreseb a koláží MUDr. Jiřího Dunděry s námětem „Osobnosti Kyjova“.
Kalendář je k dostání v Informačním centru města Kyjova nebo přímo v kanceláři spolku v Kyjově
na Masarykově nám. 13/14. Kontakt: annacarkova@centrum.cz, tel.: 774 664 698.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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 představuje výběr ze sbírky historických hraček
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Sbírka hraček je systematicky budována po mnoho desetiletí a zaměřuje se především na tradiční lidové hračky moravské provenience.
16.–18.12. (ST–PÁ) Vánoční předváděcí akce

4.–23.12.

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

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
zemankova@soukyjov.cz

17.–18.12.

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.

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

SebeRevolta Kyjov, pokora – přátelství – jednota
tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)

vymazal13@seznam.cz

www.seberevolta.cz

▶ Cvičení workoutu – každé (PO) v 17:00 h a každý (ČT) v 18:00 h na Sokolovně v Kyjově.
▶ Společné cvičení pro rodiče s dětmi – každou (SO) v 16:00 h na Sokolovně v Kyjově.

18.12.

tel.: 776 246 330 (Bc. Marcela Zemánková)
www.gytakyjov.cz

(PÁ) v 16:00 h Gymnastka roku – v KD v Kyjově (estrádní sál), vyhlášení gymnastky a trenérky roku, exhibiční vystoupení členek klubu, diskotéka s DJ Simens,
vánoční překvapení.				
vstupné 60 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

Nabídka kroužků a veškeré informace o akcích DDM na www.domecekkyjov.cz.
5.12.
(SO) Fotbalový mikulášský turnaj – fotbalový turnaj v malé kopané pro děti 1.-9.
třídy na hale SOU Havlíčkova Kyjov.			
zápisné 30 Kč
6.12.
(NE) Mikulášská párty s Kašpárkem v rohlíku – v DK Kyjov prezentace kroužků
DDM Kyjov, soutěže pro děti, Mikuláš, vystoupení Kašpárka v rohlíku. zápisné 50 Kč
19.12.
(SO) 5:30–23:00 Vánoční Praha – Disney On Ice 25 let ledové fantazie, Vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Odjezd v 5:30 h, návrat ve 23:00 h. Rezervace
s platbou na DDM Kyjov.			
cena 1 200 Kč

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

1.12.

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

(ÚT) v 17:00 h Koncertík – v aule ZUŠ vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Kyjov.
Info: Irena Kudelová, tel.: 518 390 159.		
vstup zdarma

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická
škola Kyjov, příspěvková organizace
Komenského 549/23, 697 01 Kyjov
gymkyjov@gymkyjov.cz

9.–13.12.

tel.: 518 612 778
www.gymkyjov.cz

(ST–NE) 9:00–17:00 Vánoční sen – vánoční výstava v budově SZŠ Kyjov, Komenského 46.

tel.: 774 405 611
www.soukyjov.cz

Odbor KČT Mapa Brno
1.12.
(ÚT) Svatobořice – Záviště – Mistřín
8.12.
(ÚT) Kyjov (bude upřesněno) – Bohuslavice – Boršov
15.12.
(ÚT) Žádovice – Kelčany – Vlkoš
22.12
(ÚT) Skoronice – Kyjov
29.12.
(ÚT) Žádovice – rozhledna Johanka – Moravany
31.12.
(ČT) Kyjov (bude upřesněno) – Skoronice – Vlkoš
* na termíny po 12.12.(SO) zatím není vydaný autobusový jízdní řád

mirostas@seznam.cz

(6,7 km)
(7 km)
(6 km)
(4,3 km)
(3,8 km)
(5 km)

9:10 h, bus
9:00 h, pěšky
*, bus
*, bus
*, bus
9:00 h, pěšky

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice

tel.: 518 614 526

Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc)

Připravujeme:
16.1.
(SO) ve 20:00 h Tradiční reprezentační ples ČZS Kyjov – pořadatelé Vás srdečně
zvou na tento ples, který se koná v sále DK, zahraje Vermona.

Šachy Kyjov, o. s.
Brandlova 92, 697 01 Kyjov

26.12.

sachykyjov@seznam.cz

www.sachykyjov.sweb.cz

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

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
▶ 5.,12.12. (SO) Nabízíme autobusové zájezdy do předvánoční VÍDNĚ. Adventní Vídeň láká
své návštěvníky svou jedinečnou, kouzelnou atmosférou plnou tisíců světel, vůní ovoce, perníčků
a punče. Odjezdy z Kyjova i Hodonína.
DÁRKOVÉ POUKAZY
▶ přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem pro své blízké? Darujte jim dárkový poukaz na
služby naší cestovní agentury, wellness, Bukovanského mlýna, hotelu Buchlov, Slovácké galerie
vín, penzionu Régio nebo Vinotéky. Rádi Vám vystavíme poukaz dle Vašeho přání.
FIRST MINUTE
▶ využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami i za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo
slevy pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 31.12.(ČT)! Přijďte si k nám pro katalogy.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Navštivte náš
web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zimních zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci
můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Těšíme se na Vaši návštěvu. Lucka a Ondra.

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

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

5.12.
(SO) Mikulášská beseda u cimbálu
6.,13.12.
(NE) Swing – kurzy tance
26.12.
(SO) Šachový turnaj
31.12.
(ČT) Silvestrovská veselice se swingovou kapelou Bombarďáci
Podrobné informace najdete na www.kyjovsky-pivovar.cz nebo Facebooku. Rezervace míst na
tel.: 778 547 850.

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 !!
4.12.
(PÁ) košt piva Grunt 12° – pivovar Vyškov
11.12.
(PÁ) košt piva Qásek 12° – pivovarský dům Ostrava
18.12.
(PÁ) košt piva Tambor 12° – pivovar Dvůr Králové
25.12.
(PÁ) Vánoční košt piva Svijanský rytíř 12° – pivovar Svijany
▶ Pokud ohodnotíte pivo na Vaši účtenku známkou 1-5, získáváte každé 4. pivo zdarma. Navíc
postupujete do slosování o hodnotné ceny.

Českobratrská církev evangelická
6.12.

tel.: 518 612 058, 724 801 135

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Mikulášská maškarní tančírna (swing, blues) – v estrádním sále
DK Kyjov. Hraje: Heart of Dixie, St. Johny Blues, Začalovec. Před zahájením akce
– v 18:30 h proběhne přípravná lekce pro všechny zájemce. Spolupořadatelé: J.D.
Production, Swing Family, MKS Kyjov.

Jančovka z.s.
Kostelecká 2028, 697 01 Kyjov – Nětčice
4.12.
(PÁ) Mikulášský večírek se skupinou Začalovec a Velká Svačina
11.12.
(PÁ) v 18:00 h Biologický večer na Jančovce – ve spolupráci s ČSOP Kyjov proběhne přednáška s diskuzí na téma Ptáci Kyjova, kteří neumí zpívat – jak se u nás

kyjov@evangnet.cz

(NE) ve 14:00 h Adventní koncert – vystupuje Kyjovský komorní orchestr, umělecký vedoucí Jan Sáraz. Biblickým slovem provází farářka Erika Petříčková. Koncert
se koná v modlitebně ČCE, Dobrovského 36.

Římskokatolická farnost Kyjov
tel.: 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

▶ Každý první (PÁ) v měsíci je otevřen farní kostel na Masarykově náměstí k tiché adoraci, zamyšlení, ale také si můžete po tuto dobu kostel prohlédnout za denního světla. Tyto dny jsou jediné,
kdy je kostel přes den plně otevřen pro veřejnost.
25.12.–3.1. (PÁ–NE) Vánoční bohoslužby a prohlídka betléma – více na webu farnosti Kyjov.

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.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 – O proměně, Akční víře, Rozvodech a Velké malosti.
20.12.
(NE) v 16:00 h Odpolední bohoslužba – téma: Co po nás chtějí Vánoce?
– v obecním domě.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

JazzKlub Kyjov, z. s.
5.12.

Kyjovský pivovar

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
fakyjov@ado.cz

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

daří sovám, dravcům, šplhavcům a kačenkám na Kyjovce. Patří tito ptáci do města?
Je žádoucí se o ně zajímat? A opravdu neumí vůbec zpívat? Přednáší zkušený ornitolog Karel Šimeček.
(ÚT) ve 20:00 h Helemese křest nového CD + Vasilův Rubáš – alternativně-bigbítová kapela Helemese křtí nové album Bublinky. Již třetí radovou desku pokřtí
spolu s acid-folkovým duem Vasilův Rubáš. Více informací: tel.: 739 113 375,
mail: nenicka.b@seznam.cz, www.helemese.cz.

Dobrovského 511, 697 01 Kyjov

(SO) ve 12:00 h Štěpánský turnaj v šachu – O pohár Kyjovského pivovaru – tempo hry 2x20 minut, hraje se 7 kol. Vhodné i pro amatérské šachisty. Hraje se v restauraci Kyjovského pivovaru na Komenského ulici č.p.596.
startovné zdarma

Gymnastický a taneční klub Kyjov
Kollárova 224, 697 01 Kyjov
gytakyjov@seznam.cz

22.12.

(ČT–PÁ) 8:00–15:30 h Vánoční prodejní výstava – výstava se koná Za Humny 3303 (vedle MSO, Boršov). Ke koupi bude vánoční pečivo, vánoční dekorace,
výrobky, drobné dárky.

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

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. Nabízíme a prezentujeme
vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Ochutnat můžete z vybrané nabídky rozlévaných vín. Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové
s folklórní tématikou.
Prosincová akce:
27.12.
(NE) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – tentokrát vyjímečně v neděli. Degustace probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 16.12.(ST) na obou místech.

(ÚT) v 17:00 h 25. vánoční koncert studentů – v gymnazijní kapli sv. Josefa Kalasanského v Kyjově.

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

Poděkování:
Někdy už nestačí být jen na blízku, ale potřebujete pomocnou ruku. Proto je tady centrum Fénix
a řada spokojených klientů. Děkujeme za projevenou přízeň a nová přátelství – i v novém roce
se na nás můžete obracet. Přejeme všem hodně sil a duševního zdraví ve dnech příštích.

Dobrovolnické centrum Krok
a Klub dobrovolníků

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.
Program Klubu dobrovolníků
14.12.
(PO) v 15:00 h Předvánoční posezení.

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

