▶ každé (PO,ČT) 18:00–19:00 Kyjov cvičí workout v Sokolovně
		
členové Sokola a děti do 12 let vstup volný, ostatní 40 Kč

Mateřská škola a Základní škola Boršov

Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov
skola@skolazahumnykyjov.cz

5.–27.3.

23.,24.3.

tel.: 518 614 581
www.skolazahumnykyjov.cz

(ČT–PÁ) Výstava „Mandala dětem“ – prodejní putovní výstava 50 nejlepších dětských mandal z celé ČR. Vernisáž výstavy se uskuteční 5.3.
(ČT) ve 14:30 h.
(PO,ÚT) 8:10–14:00 Bazárek oblečení – v tělocvičně školy. Sběr obleční je 19.–20.3. (ČT–PÁ) ve třídě II. P (kontaktní osoba: Silvie Začalová).

Galerie ve škole při ZŠ J. A. Komenského Kyjov

Újezd 990, 697 01 Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz/galerie-ve-skole

16.3.–3.4. (PO–PÁ) Domácí odboj na Moravě a ve Slezsku – putovní výstavu pořádá Český svaz bojovníků za svobodu, oblastní organizace Kyjov a ZŠ
J. A. Komenského Kyjov. Vernisáž pro veřejnost se uskuteční 16.3. (PO)
v 11:00 h, přednáší JUDr. Kux. Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–15:30.
Kostelec 248, 695 51 Kostelec
skautkyjov@seznam.cz

17.–22.8.

tel.: 776 894 260
http://podchribaci.skauting.cz/

JazzKlub Kyjov, o. s.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h HANGING HEARTS (USA) – koncert projektu „Jazz
v Kostce“ v Kyjovském Pivovaru (bývalý Club 596, Komenského 596,
Kyjov). Chris Weller (tenor saxofon a kompozice), Cole DeGenova (klávesy), Devin Drobka (bicí a perkuse).
vstupné 100/70 Kč

Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov
facebook: Deep light musiclub

Deep light musiclub

tel.: 725 447 077

Otevírací doba: (NE–PO) zavřeno, (ÚT–ČT) 16:00–22:00, (PÁ–SO) 21:00–04:00
6.3.
(PÁ) ve 21:00 h EDM DJ BOPY
7.3.
(SO) ve 21:00 h Noc gramofonů
13.3.
(PÁ) ve 21:00 h Prestižní nálož rapu – předprodej na tel.: 725 447 077.
			

14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
28.3.

vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč

(SO) ve 21:00 h DEEP LIGHT NIGHT
(PÁ) ve 21:00 h KRTEK EDM NIGHT *2*
(SO) ve 21:00 h ANTIKOMERCE PUNK – SKA – HARCORE
(PÁ) ve 21:00 h Deepem proti nudě
(SO) ve 21:00 h PSM HARD EDITION

OS Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

7.3.

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

(SO) v 13:00 h tradiční Výstava vín – k poslechu a tanci bude hrát CM
Hudci z Kyjova v sále U Vodičků. Na výstavě budou připraveny vzorky
od místních i okolních vinařů a vinařských firem.

ČZS ZO Bohuslavice

Bohuslavice 4124 (Chaloupka – klubovna zahrádkářů), 696 55 Kyjov 3
tel.: 777 940 216, 722 773 340
zahradkari.bohuslavice@seznam.cz

21.3.

(SO) 8:00–12:00 Jarní zabíjačka – s Masprem Hodonín na zahrádkářské Chaloupce v Bohuslavicích u Kyjova. Přijďte ochutnat či si zakoupit
zabíjačkové speciality od vyhlášených odborníků, posedět u krbu ve vyhřáté klubovně, občerstvení zajištěno (pivo, grog, svařák, nealko...).

Areál Bukovanský mlýn

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

▶ Restaurace otevřena denně: (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE)
11:00–20:00. Novinky a akce sledujte na www.bukovansky-mlyn.cz. Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
1.–29.3.
pouze (SO,NE) ve 14:00 h, v 15:00 h a v 16:00 h prohlídky mlýna s výstavou, expozicí a vyhlídkovou terasou pro návštěvníky restaurace
zdarma
17.–22.3. (ÚT–NE) Týden slovenské kuchyně – doporučujeme včasnou rezervaci
na tel.: 518 618 011, 775 700 114 či e-mailem info@bukovansky-mlyn.cz.
21.3.
(SO) Degustace vín pro veřejnost – rezervace na tel.: 518 618 011 nebo
775 700 114 či e-mailem info@bukovansky-mlyn.cz.
18.4.
(SO) ve 14:30 h Košt vín – již VIII. ročník tradiční ochutnávky vín
od profesionálních vinařství spolupracujících s restaurací Bukovanský
mlýn jako např. vinařství Šalša, Dufek, Maňák a mnohé další. V průběhu ochutnávky hraje k poslechu i tanci CM Pavla Růžičky. I letos na Vás
bude čekat bohatá slovácká tombola se zajímavými cenami.
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

22.3.

(PO–SO) Skautský letní příměstský tábor – pro děti do 11 let. Vedoucí:
Mgr. Jan Polášek. Základna: Skautská klubovna, ul. Sv. Čecha (zde bude
tábor každý den začínat a končit). Podrobnější informace: http://podchribaci.skauting.cz/, skautkyjov@seznam.cz.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

13.3.

Skautský oddíl Kyjov

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

21.3.

13.–15.3.
15.3.
22.3.
27.–29.3.

Lovčice

Milotice
kultura@milotice.cz

Sobůlky

28.3.

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

7.3.

29.3.

tel.: 518 614 790
www.obec-kostelec.cz

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 20:00 h Sportovní ples – pořádá TJ AGRO Milotice v KD, hraje
MOTÝL BAND.
vstupné 100 Kč
(PÁ–NE) Burza knih – pořádá knihovna Milotice v přístavbě KD.
Příjem knih (PÁ) 16:00–20:00; prodej knih (SO) 10:00–17:00 a (NE)
14:00–17:00; výdej peněz a neprodaných knih (NE) od 17:00 h.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá Klub maminek v KD.
(NE) v 9:00 h Degustace vín – pořádá MO ČZS Milotice v KD.
(PÁ–NE) Dětská burza – v KD. Příjem zboží (PÁ) 8:30–10:00 a 15:00–
19:00; prodej zboží (SO) 7:30–18:00 a (NE) 9:00–15:00; výdej peněz
a neprodaného zboží (NE) 19:00–20:00.

12.3.
14.3.
14.3.
17.3.
21.3.
21.,22.3.
22.3.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) v 15:00 h Dětský kouzelný karneval s Jirkou Hadašem – v tělocvičně školy bude odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel. Bude
připravena dětská tombola.

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

7.3.

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

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

(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek a domácích likérů a pomazánek – pořádá SK Spartak v KD. V kulturním programu se představí:
divadelní herci David Suchařípa a Pavel Nečas, CM z Mistřína s primášem L. Švidroněm, mužský sbor souboru Mistřín a ženský sbor ze
Svatobořic-Mistřína.
(ČT) v 16:00 h Pohádkové čtení – knihovna KD
(SO) v 11:00 h Oblastní liga v boxu – Sokolovna
(SO) ve 14:00 h Pyžamová party pro děti – Skaut, KD
(ÚT) v 18:00 h Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou – knihovna KD
(SO) v 15:00 h Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury, 13. ročník
soutěže místních zpěváčků – hudebně doprovází CM Friška, KD.
(SO–NE) Velikonoční výstava – Sokolovna
(NE) ve 14:00 h Smrtná neděle (tradiční zvyk loučení se zimou), vynášení smrtky (symbolu zimy, její zapálení, vhození do vody a vítání jara)
– sraz účastníků v ul. Vyhnálov u Lungového, pochod směrem k říčce
Kyjovce.

MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

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

Otevírací doba MC: (PO) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00 a 16:00–18:00
10.,24.3.
(ÚT) v 16:30 h Pohybové hrátky pro děti
12.3.
(ČT) v 16:00 h Pohádkové čtení – v knihovně KD ve Svatobořicích-Mistříně
17.,31.3.
(ÚT) v 16:30 h Škola hrou – příprava dětí předškolního věku na 1. třídu
Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz

22.3.

Šardice
podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(NE) 14:00–17:00 Vítání jara v šardické rezidenci – pořádá kulturní
komise při Radě obce Šardice v prostorách Augustiniánské rezidence.
Pro děti i dospělé je připraveno zdobení perníčků, výroba šperků, paličkovaná krajka, výroba odznaků a magnetů, zdobení kraslic, pletení
z proutí a papíru a jiné ruční práce, které si můžete vyzkoušet.

Vlkoš 135, 696 41
jn.tjsokol@email.cz

TJ Sokol Vlkoš, o. s.

tel.: 607 190 827 (Josef Novosad – předseda TJ Sokol)

(SO) 10:00–16:00 Juniorka Vlkoš 2015 (ročníky 1996 a ml.) – pořádá
DFO TJ Sokol Vlkoš turnaj v dívčím fotbalku na hřišti Vlkoš.

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

21.3.

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

(SO) ve 20:00 h Taneční zábava k MDŽ – v kulturním centru obce. V letošním roce „mašličková“, každý účastník, který s sebou přinese mašličku, obdrží slosovatelný kupón o dort. Ženy budou obdarovány květinou
a malým občerstvením, ale ani muži nepřijdou zkrátka. Bohatý kulturní
program, tombola, občerstvení zajištěno.
(NE) v 15:00 h Předvelikonoční setkání občanů – v kulturním centru obce.
Zahájeno bude kulturním programem mužského a ženského sboru ze Sobůlek, provázet bude CM Babí lom, následovat bude prezentace výrobků kyjovského bednáře Bohumila Šikuly, prodejní výstava obrazů rodáka Oldřicha Cigla, ukázka techniky paličkování Jany Podveské ze Sobůlek, prodejní
expozice kraslic, ochutnávka fašaňkových, postních a velikonočních jídel
a přehlídka dalších výrobků patřících k Velikonocům.

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

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

(SO) ve 20:00 h 4. Motoplech v Lovčicích – v KD, hrají kapely: PANTOCK, HORKÝŽE SLÍŽE. Soutěže: pití piva na čas a jízda smrti, strip
show, slosovatelné vstupné, hlavní cena bečka piva.
vstupné 150 Kč

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

7.3.

Kostelec

1.3.

14.3.

(SO) ve 14:00 h 18. Výstava vín – pořádá SK Kostelec (www.sk-kostelec.
cz) v KD v Kostelci. 800 vzorků, hodnotné ceny pro šampióny, bohatá
tombola, cimbálová muzika.

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

14.3.

Ježov

21.3.
tel.: 774 717 087
www.hotelvinohrad.cz

(SO) v 15:00 h Šidlenská štamprla – 3. ročník Šidlenského koštu ovocných pálenek a jiných destilátů. K tanci a poslechu zahraje CM Kyjovsko. Degustace 27.2. (PÁ) v 18:30 h. Rezervace vstupenek na tel.: 774
717 087, e-mail: info@hotelvinohrad.cz. Vstupné zahrnuje katalog,
štamprli, degustaci destilátů a neomezenou konzumaci jídla.
				
vstupné 220 Kč, manželský pár 320 Kč

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

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá Myslivecké sdružení Vlast
Ježov ve Vřesovicích v tělocvičně Zvláštní školy. K tanci i poslechu zahraje Kombet Hodonín, bohatá tombola je samozřejmostí. Místenky na
tel.: 734 715 426.

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

14.3.

Hovorany

(NE) v 16:30 h Koncert Zbýšovského sboru – pořádá Orel jednota Hovorany v kostele sv. Jana Křtitele v Hovoranech.
(SO) v 13:00 h Místní výstava vín – pořádá ČZS Hovorany v sokolovně
v Hovoranech. K poslechu i tanci hraje CM.

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

21.3.

podatelna@bzenec.cz

Hotel Vinohrad

14.3.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(NE) 13:00–17:00 tradiční Velikonoční výstava ručních prací a řemesel (s ukázkami výroby) – pořádá SRPŠ při ZŠ ve Bzenci v prostorách
KD ve Bzenci. Vystavené výrobky si budete moci zakoupit, budou pro
Vás připraveny dílničky s velikonoční tématikou, občerstvení a doprovodný program.			
vstupné dobrovolné

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

8.3.

Bzenec

Šidleny 588, Milotice 696 05
info@hotelvinohrad.cz

Kulturní klub Vracov

Kam v Kyjově
a okolí

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá DDM Vracov ve sportovní
hale. Kontakt: ddm.vracov@tiscali.cz, tel.: 518 628 472.
(SO) v 13:00 h Josefský košt vín – pořádá ČZS – ZO Vracov ve sportovní
hale. Kontakt: zahradkarvracov@tiscali.cz, tel.: 603 905 335.
(SO) v 15:00 h Dětský krojový ples – pořádá DDM Vracov ve sportovní
hale. Kontakt: ddm.vracov@tiscali.cz, tel.: 518 628 472.

Březen 2015

Měsíčník
společenského dění

Klub českých turistů, odbor Vřesovice

tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

28.2.

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

7.3.

www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) XII. ročník turistické akce „Zimní přírodou“ – pořádá KČT, odbor
Vřesovice. Prezence: 8:00–12:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h.

Žádovice

www.mestokyjov.cz

Výstavní síň Žádovice (budova OÚ)

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

3.3.
7.3.

8.3.
14.3.
29.3.

tel.: 704 022 401

21.3.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(ÚT) v 16:00 h Senioři sobě – posezení seniorů s programem v KD Ždánice.
(SO) v 17:00 h Mikromagie – věnováno ženám, nejen jim, k MDŽ v KD
Ždánice. Originální magie v podání mistra ČR Ondřeje Sládka. Kouzelník
prochází mezi hosty a provádí nejrůznější kouzla přímo před Vašimi zraky
a v těsné blízkosti. Vystoupení s asistentkou. Dárek pro každou ženu
k MDŽ.					
vstupné 90 Kč
(NE) ve 14:00 h Dětský maškarní karneval v KD Ždánice
(SO) Soutěž Mažoretky Ždánice
(NE) v 13:00 h Velikonoční jarmark – přijměte pozvání do sálu KD, kde si
můžete zakoupit velikonoční ozdoby, ochutnat velikonoční pomazánky, děti
si zhotoví velikonoční přáníčka.

22.3.

Sdružení pro záchranu Motýlího ráje

Ždánice
zuzana.veverkova@seznam.cz

14.–15.3.

Vrbasovo muzeum Ždánice

Jarní zpívání v Kyjově
(NE) ve 14:00 h Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit – pořádá Slovácký soubor Kyjov ve spolupráci
s MKS Kyjov a Městem Kyjov na Masarykově náměstí. 12. setkání
krojovaných pěveckých sborů. Účinkují: Ženské sbory Drmolice
z Polešovic a Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic, Mužské sbory
z Kútú, Rohatce, Sobůlek, Želetic a Kyjova. Pořadem provází Ženský sbor Tragačnice.

Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic
14.2.–18.4.
každou (SO) Město Kyjov opět připravilo 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).

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba muzea (březen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00 (v jiné dny
pouze po předchozí dohodě); od 22.3. i (NE) 13:00–17:00.
▶ Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých
interiérů, sbírka s napoleonskou tématikou, pohyblivé modely vodních a větrných
mlýnů, parních strojů, středověké vesnice, věžních hodin, národopisná, archeologická a přírodovědná sbírka.
Výstava v muzeu:
22.3.–19.4. (NE–NE) Velikonoční výstava se soutěží o nejoriginálnější velikonoční vajíčko – výrobky z různých materiálů lze přinést do 20.3. (PÁ),
zúčastnit se mohou děti i dospělí, o výsledku rozhodnou návštěvníci hlasováním.
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 30.4.
(ČT) Významné vily JmK a přítomnost Loudonů ve Ždánicích

Josefský košt
(SO) 14:00–22:00 Josefský košt – výstavu vín spojenou s ochutnáváním pořádá Vinařský spolek ZO ČZS Kyjov v DK Kyjov. Nabídneme přes 500 vzorků nejlepších vín z Kyjova a okolí k volné
degustaci. Zahraje CM Stužka. V ceně potištěný pohárek a katalog
vystavených vín.			
vstupné 250 Kč

Udělejte něco pro své zdraví

tel.: 776 355 952
www.motyliraj.zdanice.eu

(SO–NE) Výuka a ukázka prořezu jabloní – praktická výuka prořezu
starých jabloní, kterou povede zkušený pomolog na lokalitě Motýlího
ráje na okraji Ždánic. Sraz je (SO) ve 14:00 h a (NE) v 9:00 h u altánku
v údolí Šraňky za ulicí Žandrof.
účast na akci zdarma

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

www.ckregio.cz

Okresní chovatelská přehlídka trofejí zvěře
13.,14.3.
(PÁ) 8:00–13:00 pro školy, (SO) 8:00–17:00 pro veřejnost Okresní
chovatelská přehlídka trofejí zvěře spojená s koštem vína – také
jsou připraveny zvěřinové hody a prodej mysliveckých doplňků.
Pořádá Okresní myslivecký spolek Hodonín ve spolupráci s MKS
Kyjov a MS Hubert Kostelec v estrádním sále DK Kyjov.
			
vstupné 50 Kč, děti a ZTP/P zdarma

20.3.–16.4. (PÁ–ČT) Výstava Milana Pelikána: „Hranice fotografie“ – uvede David Herdin. Vernisáž proběhne 20.3. (PÁ) v 18:00 h v budově OÚ Žádovice.

Ždánice

www.ickyjov.cz

Významné akce

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Dětský karneval – pořádá Spektrum Žádovice, z. s. ve
spolupráci s obcí a MŠ v KD. Diskotéka DJ Simens. Nejhezčí masky budou odměněny. Soutěže, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Žádovice 89, 696 49

město Kyjov

M
A

vymazal13@seznam.cz

R

Workout Kyjov

ZD
A

tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)
www.seberevolta.cz
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Připravujeme
XX. ročník Concentus Moraviae
30.5.–25.6.
(SO–ČT) XX. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13
měst Concentus Moraviae – jubilejní 20. ročník s podtitulem
„Pojďme slavit!“.
Koncerty v Kyjově a okolí:
1.6.
(PO) v 19:30 h Private Musicke: Raquel Andueza (soprán), Jesús
Fernández Baena (theorba), Pierre Pitzl (barokní kytara) – zámek

Milotice. Program: Tarquinio Merula, Claudio Monteverdi, Barbara
Strozzi, John Dowland.
vstupné 250/150 Kč
18.6.
(ČT) v 19:30 h VocaMe: Sigrid Hausen (mezzosoprán), Sarah M.
Newman (soprán), Petra Noskaiová (mezzosoprán), Gerlinde Sämann (soprán), Michael Popp (idula, harfa, santur, oud, dilruba),
Michael Popp (umělecký vedoucí) – kaple sv. Josefa Kalasanského
v Kyjově. Program: Hildegarda z Bingenu.
vstupné 200/100 Kč
▶ Předprodej: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–
11:30. Do 29.5. (PÁ) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích. Po tomto datu
budou vstupenky za cenu plnou.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC), důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům
průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba a 1 doprovod).

Městské kulturní středisko

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

3.3.

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

(ÚT) v 19:30 h Shadow quartet – KPH v divadelním sále DK Kyjov.
			
vstupné 150 Kč, senioři a studenti 110 Kč
8.3.
(NE) v 15:00 h Vyletěla holubička – XXV. ročník soutěže dětských zpěváků v divadelním sále DK Kyjov. Zazpívají děti z Kyjova i širokého okolí,
zpěváky doprovází CM Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. Pořadem
provází Ladik Šimeček. V doprovodném programu vystoupí dětský
folklorní soubor Kyjovánek. Prodej pouze na místě.
vstupné 50 Kč
10.3.
(ÚT) v 19:00 h Kumpánovi muzikanti – Seriál dechových hudeb v divadelním sále DK Kyjov.			
vstupné 150 Kč
25.3.
(ST) v 10:00 h Nosáčkova dobrodružství: Pinókio – dopolední divadelní představení pro děti 3–12 let (MŠ, ZŠ i veřejnost) v divadelním
sále DK Kyjov. Prodej pouze na místě.		
vstupné 50 Kč
29.3.
(NE) v 15:00 h Hurvínkův popletený víkend – Divadlo Spejbla a Hurvínka v divadelním sále DK Kyjov. (Před)prodej pouze na podkladně
DK (PO,ST,ČT) 13:30–16:30.			
vstupné 230 Kč
31.3.
(ÚT) v 19:00 h Hodně smíchu a pár slz – divadelní představení pro
dospělé v divadelním sále DK Kyjov. Přesunuto z 9.2. (PO) z důvodu
onemocnění jedné z protagonistek. Hrají: Carmen Mayerová a Tereza
Kostková.				
vstupné 220 Kč
Připravujeme na duben:
3.4.
(PÁ) 1. Farmářské trhy
5.4.
(NE) Velikonoční beseda u cimbálu
7.4.
(ÚT) DH Dambořanka – Seriál dechových hudeb
16.4.
(ČT) Zdeněk Izer a Šárka Vaňková – Furtluftdurchtour
30.4.
(ČT) Stavění máje
Vstupné na koncert Vojtěcha Dyka
14.6.
(NE) V. Dyk v letním kině v Kyjově – již v předprodeji. Zakupte vstupné do 30.4. za zvýhodněnou cenu 390 Kč.

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

(NE) v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *3D
...............................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
1.3.
(NE) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *2D
...............................................................................vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
1.3.
(NE) ve 20:00 h Babovřesky 3 ČR ...................................... vstupné 100 Kč
4.3.
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Pohádková škola
.................................................................................vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
4.3.
(ST) v 19:00 h Opři žebřík o nebe ČR
...............................................vstupné 80 Kč/členové filmového klubu 60 Kč
5.,6.3.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Kobry a užovky ČR .............................. vstupné 130 Kč
5.3.
(ČT) ve 20:00 h Kingsman: Tajná služba VB/USA ......... vstupné 110 Kč
6.,12.,20.,28.3. (PÁ,ČT,SO) ve 20:00 h Padesát odstínů šedi USA ........... vstupné 120 Kč
7.,13.,15.3. (SO,PÁ,NE) v 17:30 h Asterix: Sídliště bohů Francie *2D
...............................................................................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
7.,13.3.
(SO,PÁ) ve 20:00 h Ghoul ČR *3D ..................................... vstupné 130 Kč
8.3.
(NE) v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *2D
...............................................................................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
8.,14.3.
(NE,SO) v 17:30 h Asterix: Sídliště bohů Francie *3D
...............................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
8.,27.3.
(NE,PÁ) ve 20:00 h Ghoul ČR *2D ..................................... vstupné 110 Kč
11.3.
(ST) v 16:30 h Bio senior: Babovřesky 3 ČR....................... vstupné 60 Kč
11.3.
(ST) v 19:00 h Kód Enigmy VB/USA

..............................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *3D
...............................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
14.,15.,26.3.(SO,NE,ČT) ve 20:00 h Americký Sniper USA ................ vstupné 110 Kč
15.3.
(NE) v 15:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *2D
...............................................................................vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
18.3.
(ST) v 19:00 h Teorie všeho VB
............................................vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
19.,20.3. (ČT,PÁ) v 17:30 h Vybíjená ČR ........................................... vstupné 130 Kč
19.,21.3. (ČT) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Chappie USA ................. vstupné 130 Kč
21.,22.,29.3.(SO,NE) ve 20:00 h Vybíjená ČR ........................................ vstupné 130 Kč
22.3.
(NE) v 15:30 h Asterix: Sídliště bohů Francie *2D
...............................................................................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
22.3.
(NE) v 17:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *3D
...............................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
25.3.
(ST) v 19:00 h Projekt 100: Perný den VB
..............................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
26.,27.,29.3.(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Popelka USA ................................... vstupné 130 Kč
28.3.
(SO) v 17:30 h Konečně doma USA *2D ....... vstupné 125 Kč/RV 450 Kč
29.3.
(NE) v 15:30 h Konečně doma USA *3D ...... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva 10 %) platná pro 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do
15 let + 1 dospělý | Bio senior je určen pro všechny (nejen pro seniory),
kteří upřednostňují ná-vštěvu kina v denním čase, protože nemůžou na
vštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení
se konají 1x měsíčně, vždy 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

akce s překvapením. Bližší informace naleznete na www.knihovna-kyjov.
cz a přihlášky v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Kyjov.

12.3.

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

2.–6.3.
3.3.

4.3.
11.3.
18.3.

1.3.

19.3.
24.3.
25.3.
27.–28.3.

Městská knihovna

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

(PO–PÁ) celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů 2015“ – proběhne
amnestie všech upomínek a současně i zápisné zdarma pro nově registrované čtenáře.
(ÚT) v 9:00 h beseda „Knihy všech žánrů“ – Městská knihovna Kyjov
pořádá setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Čtenáře seznámíme s novými knižními tituly všech žánrů. Veřejnost seznámíme s projektem „Žijí mezi námi – pojďme naslouchat“ v letošním roce zaměřený
na literaturu s folklorní tematikou. Akce se koná v prostorách jídelny
Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítaná je i široká veřejnost.					
vstup volný
(ST) v 17:00 h Úspěch jsi ty – zdraví nade vše – přednáška Sama Fujery
ve studovně-čítárně.			
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Smysly lidské bytosti a jejich vztah k vnitřnímu a vnějšímu světu – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
					
vstup volný
(ST) v 17:00 h celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“: vyhlášení
nejlepších čtenářů Městské knihovny Kyjov za rok 2014 – veřejnost
bude seznámena s činností knihovny kulturně výchovně vzdělávacích
akcí za uplynulý rok. V rámci programu vystoupí Mgr. Jiří Severin (publicista, kulturní pracovník, spisovatel a zakladatel Muzea lidových pálenic ve Vlčnově, držitel ceny Pro amicis musae za rok 2011 – oceněný
za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu Zlínského
kraje). Dále vystoupí zpěvačka Vlasta Grycová (nenapodobitelná interpretka balad a milostných písní, která spolupracovala s Hradišťanem
i uherskobrodskou Olšavou). Jsou známy její nahrávky s BROLNem,
spolupráce s CM Jaroslava Čecha a CM Viléma Zahradníka z Uherského
Hradiště. Zpívá písně moravskoslovenského pomezí. K návštěvě zveme
širokou veřejnost do přednáškového sálu.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 18:00 h Od astrologie přes Hvězdnou cestu k focení Aury a měření čaker – přednáška astrologa Milana Gelnara ve studovně-čítárně.
					
vstup volný
(ÚT) 14:00–18:00 „Odpoledne s Andersenem“ v knihovně v Bohuslavicích – 100. výročí narození Jana Drdy, beseda s paní Věrou Žižlavskou
na téma vyšívání krojů.
(ST) v 17:00 h Nepřítomnost ve vztahu – přednáška Mgr. Pavla Veselého
ve studovně-čítárně.				
vstup volný
od (PÁ) 18:00 h do (SO) 12:00 h celostátní akce „Noc s Andersenem“
– téma letošního roku je 210. výročí narození H. Ch. Andersena a 100.
výročí narození Jana Drdy – v obou případech témata pohádek, ať už klasických od pana Drdy, či modernějších od H. CH. Andersena. Pro děti
přichystány hry, soutěže, literární kvízy, čtení, přenocování v knihovně,

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
do 3.5.
(NE) Staň se uměleckým řezbářem – výstava prací oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva (SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec).
2.–3.3.
(PO–ÚT) 8:00–12:00 předváděcí akce školy Bzenec k výstavě „Staň se
uměleckým řezbářem“ ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Změna vyhrazena, více info na www.masaryk.info.
25.–27.3.
(ST–PÁ) 9:00–12:00, 13:00–16:00 Velikonoce se blíží – předváděcí akce
lidových řemeslníků a výrobců, víceúčelový sál v nové přístavbě muzea.
26.4.
(NE) Blešák
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.cz

Radniční galerie

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
do 27.3.
(PÁ) výstava „Pastely“ akademického malíře a pedagoga Jiřího Krtičky – výstava prací autora, který je členem Klubu konkretistů ČR
a vedoucí oboru malby na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Termín konání výstavy prodloužen do 27.3. (PÁ)

Čajovna & Galerie

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

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–
22:00, (NE) 14:00–20:00.
9.3.–13.4.
(PO–PO) výstava „Lesní klub Radovánky v obrazech“ – výstava nabídne průřez tvorbou a aktivitami Lesního klubu Radovánky. O doprovodný kulturní program se postarají děti z klubu. Vernisáž výstavy
proběhne 9.3. (PO) v 16:30 h.			
vstup volný
19.3.
(ČT) v 19:30 h Měsíc v Antarktidě – superzajímavé povídání o ledovém nejjižnějším kontinentu, a to v podání biologa, odborníka-profesionála Libora Ambrozka.			
vstupné 50 Kč
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

do 3.3.

13.3.–5.4.

Galerie Doma

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(ÚT) Výstava Bohumily Olešové – brněnská malířka, která se na scéně etablovala již v 80. letech, představí v Kyjově svá nová díla.
(PÁ–NE) Výstava Martina Čady – vernisáž výstavy proběhne 13.3.
(PÁ) v 17:30 h. Martin Čada je absolvent VŠUP – ateliéru malba,
v současnosti působí ve Zlíně. Úvodní slovo Barbora Lungová.

Opona, o. s.

Kollárova 284, 697 01 Kyjov

25.4.

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

(SO) v 19:30 h Il Congelatore – Zmrazovač – dozvuky Kyjovského
divadelního podzimu. Divadelní sál DK Kyjov.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

6.3.

13.3.
20.3.
27.3.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) v 17:00 h Košt piva Benedict 12° z Břevnovského klášterního
pivovaru – posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva Krušovice 12° z pivovaru Krušovice – posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva Drak 12° z pivovaru Starobrno – posezení
ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4.
pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva Březňák 12° z pivovaru Velké Březno –
posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma. Současně proběhne losování výherců v pivní
soutěži. Hodnotné ceny.

Lidová jizba a vinotéka Kyjov

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) 8:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, víno, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, … Nyní
i nově otevřená vinotéka s prodejem sudového i lahvového vína a doplňkového prodeje spojeného s vinařskou tématikou.
23.3.
(PO) Světový den meteorologie – před rozmary počasí Vás spolehlivě
ochráníme v našem WELLNESS. Privátní pronájem, relaxace a komfort
v infrasauně nebo whirlpoolu Vás rozehřeje a zažene předjarní chmury.
Najdete nás na ulici Palackého 205/6, Kyjov. Rezervace předem nutná
na tel.: 518 307 732.

Odbor KČT Mapa Brno

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

3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Svatobořice – Liščí kopec – Kyjov – 5,2 km (v 11:10 h, bus)
(ÚT) Bzenec – hrad – Moravský Písek – 6 km (v 9:07 h, vlak)
(ÚT) Boří les – Pohansko – Břeclav – 9 km (v 7:38 h, vlak)
(ÚT) Lipov – Hroznová Lhota – Veselí n. Moravou – 12,4 km (v 8:37 h,
vlak. nádraží)
(ÚT) Rohatec – Dubňany – 11 km (v 8:37 h, vlak. nádraží)

Agentura pro občany

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.cz

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

Dobrovolnické centrum Krok:
▶ Je zaměřeno na motivování a získání dobrovolníků pro neziskové, nebo veřejně prospěšné organizace. Jednou z priorit je také vzdělávání a osvěta v oblasti dobrovolnictví a propagace dobrovolnictví. Otevřeno (ST) 14:00–16:00.
▶ Při Dobrovolnickém centru Krok funguje také Klub dobrovolníků, kde se dobrovolníci setkávají a sdílí své zkušenosti, starosti a radosti. Otevřeno 9.,23.3. (PO)
15:00–17:00.
▶ Kontakty: dobrovolnickecentrum@oskrok.cz, tel.: 776 161 649
Březnové aktivity:
9.3.
(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – práce na šicích strojích (opravy, různé
techniky šití, šití hotových výrobků) pod vedením odborníka, seriál
techniky patchworku.
25.3.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou – kreativní hry s pěnovou gumou
(pěnovou gumu si můžete přinést i z vlastních zdrojů).

Roska Kyjov

sídlo: Janáčkova 830/24, centrum: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
roskakyjov.hodonin@seznam.cz

tel.: 607 254 431
www.roskakyjov.cz

3.,10.,17.,24.3.(ÚT) 10:30–13:30 Úřední hodiny, půjčování pomůcek, knih, CD –

v klubovně (Urbanova 625/8), v budově sídla Fénix o. p. s.

4.,11.,18.,25.3.(ST) 10:30–14:00 Ergoterapie: výroba kosů, quisling – v klubovně (Ur-

banova 625/8), v budově sídla Fénix o. p. s.

4.,11.,18.,25.3.(ST) 14:30–15:30 Cvičení s míčky, aktivace sedmi čaker, RaMaDaSA –
7.3.

v klubovně (Urbanova 625/8), v budově sídla Fénix o. p. s.
(SO) v 15:00 h telemost MARS – celorepublikové cvičení ZŠ (Urbanova
990). Zveme širokou veřejnost zacvičit si s námi nebo nás jen podpořit
účastí, přístup je bezbariérový.

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

Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

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

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (PO) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna
Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:
11.3.
(ST) v 9:00 h Žárlivost ve vztazích
25.3.
(ST) v 9:00 h Jak překonávat strach
Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede
psycholožka Mgr. Jurásková.				
vstup zdarma

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

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213
www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství v oblasti sociálně-právní, vzdělávání, zaměstnávání a konzultace s právníkem. Půjčovna kompenzačních pomůcek
nabízí pevná chodítka, hrazdy za postel, jídelní vozíky, šlapadla, zádové opěrky aj.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v jídelně penzionu pro seniory.

▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a RHB v tělocvičně dle harmonogramu.
▶ Kurz PC – zpracování fotografií – zájemci hlaste se v kanceláři
Ostatní akce:
10.3.
(ÚT) ve 14:00 h Sociálně právní minimum – přednáška v jídelně penzionu.
3.–10.5.
(NE–NE) Rekondiční pobyt: Sezimovo Ústí – v ceně je doprava, ubytování, plná penze, lázeňské procedury a výlet. Hlaste se co nejdříve na
tel.: 731 115 213.				
cena 4 999 Kč

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

▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového
života – klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.
					
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita
pro děti 8–15 let.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
4.3.
(ST) v 18:00 h Důležitost křtu vodou
11.3.
(ST) v 18:00 h Důležitost křtu v Duchu sv.
17.3.
(ÚT) v 18:00 h Důležitost duch. darů
24.3.
(ÚT) v 18:00 h Důležitost motivačních darů
Pozvánky – nutná přihláška předem
6.3.
(PÁ) Pozvání na lyžování Stuhleck (Rakousko) – celodenní výlet
6.4.
(PO) Pozvání na velikonoční výlet – Ostrý kameň (Slovensko)
9.5.
(SO) Pozvání do bývalého koncentračního tábora Osvětim (Polsko)

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
16.3.
(PO) v 18:00 h cestopis z Mexika – na Svatoborské 365, Dacom 2. patro.
					
vstup volný
Seminář Světem Bible
▶ Seminář probíhá na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.
vstup volný
▶ 5.3. (ČT) v 18:00 h Daniel 3. kapitola (V ohnivé peci); 6.3. (PÁ) v 18:00 h Kdo je
hlavou církve? Kdo má klíče od B. království?; 12.3. (ČT) v 18:00 h Kniha Daniel –
4. kapitola (Pýcha předchází pád); 13.3. (PÁ) v 18:00 h Co je Památka Večeře Páně?
Pod obojí nebo pod trojí?; 19.3. (ČT) v 18:00 h Daniel 5. kapitola (Píšící ruka
a konec Babylona); 20.3. (PÁ) v 18:00 h Křesťanská etika a životní styl; 26.3. (ČT)
v 18:00 h Daniel ve lví jámě (6. kapitola); 27.3. (PÁ) v 18:00 h Modlitba, telefon do
nebe.
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible – na Svatoborské 365,
Dacom 2. patro, Kyjov.

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

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
www.fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146, 776 584 761

▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová
intervence – volejte!
▶ Kurz asertivity II. – připravujeme další modul pro všechny absolventy základního
kurzu. První skupina bude začátkem dubna. Info: Bohuslava Šibalová (tel.: 606 777 669).
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupinu pro abstinující závislé.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h a v 17:00 h Relaxace pro veřejnost – nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669.
▶ Koučink pro veřejnost – lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821).
▶ One Brain pro veřejnost – facilitátorka Radka Galanová, tel.: 720 504 902.
▶ Poradna pro zdravou rodinu – terapeut a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
Březnová aktivita:
11.3.
(ST) 17:00–19:00 Přednáška Mirky Resslerové „Sebeláska“ – láska k sobě
je základ vnitřní spokojenosti a kvalitních vztahů. Přihlášky na www.cestouzivotem.cz, tel.: 777 557 823, e-mail: cestouzivotem@email.cz.

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) 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.
▶ Jednou za 14 dnů v (PÁ) v 16:15 h dětské minispolčo – v prostorách CPR, je určeno pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více na www.kyjov.dcpr.cz.
▶ Kurz historického šermu
▶ Manželské večery – na večery je nutné se přihlásit.
▶ kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Březnové aktivity:
2.,9.,23.3.
(PO) v 16:00 h Keramika pro každého – přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe nebo pro někoho blízkého originální výrobek z hlíny.
Vaší fantazii se meze nekladou.
16.3.
(PO) v 16:00 h Batika ŠIBORY – přijďte si vyrobit touto neobvyklou
technikou šátek nebo šálek pro sebe či někoho blízkého
21.3.
(SO) v 10:00 h Výroba perníkových kraslic – pečení a zdobení. Od
13:00 h Průchozí dílny. Přijďte si vytvořit originální perníkové kraslice.

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz
sevelovi@seznam.cz

3.3.
5.3.
10.3.
12.3.
17.3.
19.3.
24.3.
26.3.
27.3.
31.3.

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
RostinskaVeronika@seznam.cz
www.kmk.wbs.cz

(ÚT) 9:30–11:30 Razítkování, modelování
(ČT) 9:30–11:30 Zvířátko na špejli
(ÚT) 9:30–11:30 Jarní okno
(ČT) 9:30–11:30 Burza nápadů
(ÚT) 9:30–11:30 Věneček z proutí
(ČT) 9:30–11:30 Barvičkování
(ÚT) 9:30–11:30 Stromeček z prstíkových barviček
(ČT) 9:30–11:30 Básničky s velikonoční tématikou
(PÁ) Návštěva Sokolíčka
(ÚT) 9:30–11:30 Velikonoční dekorace (zajíček, ovečka, slepička)

Sokolíček Kyjov

Třída Komenského 689, 697 01 Kyjov (sokolovna)
info@sokolicek.cz

tel.: 776 859 903 (Vanda van Tryp)
www.sokolicek.cz

Otevírací doba: (PO–ČT) 14:00–19:00, (PÁ–NE) a svátky 9:30–19:00.
▶ Pro školky, sdružení a spolky o min. počtu 10 dětí je možné, po předchozí tel.
domluvě, otevřít kdykoli. Veškeré informace naleznete také na www.sokolicek.cz
nebo na facebooku.
Březnová akce:
29.3.
(NE) v 16:00 h Pták Ohnivák a liška Ryška – loutkové divadelní
představení. V ceně je odpolední vstup do Sokolíčka (od 12:00 h).
cena 100 Kč, dospělí zdarma

Jazyková škola Kyjov

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

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

▶ SLEVA – všechny jazykové kurzy za pouhých 1 490 Kč.
▶ Intenzivní jazykové kurzy (PO–ČT, ČT–NE).
▶ Máte strach z maturity? S námi již nemusíte! Last minute kurz angličtiny pro
maturanty.
▶ Otevíráme kurzy češtiny pro cizince (Czech for foreigners)
▶ Nově otevřen kurz pro děti ZŠ (8.–9. třída)

Jazyková škola Let´s speak

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

2.4.–18.6.

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

(každý ČT) 18:30– 20:00 Základy italštiny na dovolenou – 1 lekce/90 min, celkem 12 lekcí. Rezervujte si místo, kapacita omezena.
Kurz se uskuteční při minimální účasti 5 lidí, lektorka: Ing. Martina
Kovářová.				
cena 2 000 Kč
27.–31.7.
(PO–PÁ) 8:00–16:00 Summer Day Camp – rezervujte si místo (pouze e-mailem) na tradičním příměstském táboru s výukou cizích jazyků. Letos novinka – španělština (k Aj, Nj, It, Fr). Podrobnější informace od dubna 2015. Hlavní lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová
(vymazalova.l@gmail.com).
Série přednášek – Školy lásky v rodině
28.3.
(SO) v 16:00 h přednáška na téma Škola lásky v rodině podle dětské
psycholožky Jiřiny Prekopové v prostorách prodejny Green Food –
Komenského 51 (vedle pošty). 2. přednáška: Usmíření s rodiči – jak
se dědí rodinné zátěže a jak se usmířením s rodiči staneme skutečně
dospělými. Přednášející: Mgr. Eva Bartoníková.
					
vstupné 100 Kč (v ceně FRESH nápoj)

