(ČT) 9:30–11:30 Jarní setkání s živou stravou aneb předvelikonoční „živý“ raut
(ÚT) 9:30–11:30 Báseň PASTELKY
(ČT) 9:30–11:30 Namaluj a poskládej duhu
(ÚT) 9:30–11:30 Opičí dráha – na Sokolovně
(ST) Výlet do Wikylandu v Brně
(ČT) 9:30–11:30 Jarní kytka
(ÚT) 9:30–11:30 Výroba sovičky z ruličky
(ČT) 9:30–11:30 Cvičení na balónech
(ÚT) 9:30–11:30 Stromeček z barevných srdíček
(ČT) 9:30–11:30 Grafomotorika
(PÁ) Sokolíček

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

▶ V dubnu zahajujeme krátké kurzy příprav (nejen) na pracovní pohovory v AJ, NJ, RJ,
FJ, IJ a ŠJ. Ve čtyřech lekcích, za asistence lektora, připravíte svůj profesní životopis, naučíte
se správně napsat motivační dopis a vyzkoušíte si pracovní pohovor nanečisto.
▶ Od dubna také probíhají čtyřdenní intenzivní kurzy angličtiny pro malé skupinky
i jednotlivce.

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

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

2.4.–18.6.

(každý ČT) 18:30–20:00 Základy italštiny na dovolenou – 1 lekce/90 min,
celkem 12 lekcí. Kurz se uskuteční při minimální účasti 5 lidí, lektorka: Ing.
Martina Kovářová (tel.: 608 628 676, e-mail: martinesse@seznam.cz). Kurz
proběhne v prostorách jazykové školy Let´s speak, Tř. Komenského 51/8.
					
cena 2 000 Kč
14.7.–18.8. (každé ÚT) 17:30–19:00 Ladies´ club – úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při
min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957, e-mail:
bartonikovaeva@gmail.com).		
cena 1 200 Kč/1 os.
English Weeks
▶ Úroveň kurzů: elementary + pre-intermediate. V ceně kurzů jsou veškeré materiály. Kurzy budou otevřeny při min. počtu 4 lidí. Lektorka: Mgr. Eva Bartoníková (tel.: 731 598 957,
e-mail: bartonikovaeva@gmail.com).
cena 900 Kč/1 os.
13.–17.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Poznáváme anglicky mluvící země
20.–24.7.
(PO–PÁ) 16:00–17:30 Cestování
Summer Day Camp
▶ Hlavní lektorky: Mgr. Lenka Vymazalová, Mgr. Eva Bartoníková. Rezervace pouze
e-mailem: vymazalova.l@gmail.com. Cena obsahuje pracovní materiály, cestovné, vstupy,
obědy, ohodnocení lektorů.				
cena 2 000 Kč
27.–31.7.
(PO–PÁ) pro děti 1.–5. tříd ZŠ
3.–7.8.
(PO–PÁ) pro žáky 6.– 9. tříd i žáky z víceletých gymnázií

vymazal13@seznam.cz

Nemocnice Kyjov, p. o.
11.4.

Areál Bukovanský mlýn

(SO) ve 14:00 h 3. ročník Přehlídky vín – pod záštitou hejtmana JmK JUDr.
Michala Haška, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeňka Škromacha a starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA v estrádním sále DK
v Kyjově. K tanci a poslechu bude vyhrávat CM Stužka, od 17:00 h proběhne
dražba archivních vín. Výtěžek z akce bude věnován na pořízení inkubátoru
na novorozenecké oddělení Nemocnice Kyjov. sponzorský příspěvek 150 Kč

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. Minigolf již plně v provozu,
přijďte si zahrát.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“
– tradiční užitková keramika (hrnky, misky, čajové konvice, dózy či džbánky).
18.4.
(SO) ve 14:00 h Košt vín – již VIII. ročník tradiční ochutnávky vín od profesionálních vinařství spolupracujících s restaurací Bukovanský mlýn. V průběhu
ochutnávky hraje k poslechu i tanci CM Pavla Růžičky. Bohatá slovácká tombola. Součástí vstupenky je degustační sklenička, katalog vín a 50 Kč poukaz
na nákup vína.				
vstupné 280 Kč
8.5.
(PÁ) Bukovanský gulášek – již VI. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
uvařený na Bukovanském mlýně s doprovodným programem po celý den,
atrakce pro děti i dospělé, kulturní program a další. Program akce: v 10:00 h
oficiální zahájení akce (představení jednotlivých týmů soutěžících, představení poroty, kulturního programu, začátek prodeje lístků na gulášek, moderuje Jana a její Tigr); 10:00–14:00 soutěžní vaření a doplňkový program;
11:30–14:00 degustace soutěžních gulášků návštěvníky a porotou; ve 14:00 h
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší guláš 2015; 14:00–18:00 kulturní program (pódiová vystoupení).

5.4.

11.4.
24.4.
26.4.

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

(NE) v 13:00 h 55. ročník velikonoční místní výstavy vín – pořádá ZO ČZS
Bukovany v sále Sokolovny, hraje CM Pavla Růžičky.
(SO) Ukliďme svět – sraz v 8:30 h na malém hřišti, pořádá ZO ČSOP Astacus
Bukovany a oddíl Ráčci.
(PÁ) v 17:00 h Pálení čarodějnic – pořádá TJ Družba Bukovany na velkém
hřišti, večer taneční zábava.
(NE) 70. výročí osvobození obce a stavění máje v Dědině – začátek v 15:00 h,
od 16:00 h stavění máje, pořádá obec Bukovany.

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

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

Čeložnice
Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
obec.celoznice@seznam.cz

23.5.

18.4.
30.4.

(SO,NE) Výstava prací dovedných rukou – pořádá Muzejní spolek při OÚ
Hovorany v sále sokolovny v Hovoranech.
(SO) Divadelní představení spolku Hrozen z Hroznové Lhoty – pořádá
Orel jednota Hovorany v sále sokolovny v Hovoranech.
(ČT) Pálení čarodějnic – pořádá Spolek Lidový dům v areálu u rybníka.

18.4.
25.4.
30.4.

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

12.4.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(NE) 13:00–18:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů v Lovčicích 159 – v Lovčicích odbočte za kostel a poté stále rovně, až cesta skončí bílými vraty, tak
budete v cíli. Čeká vás skleník o ploše 225 m² plný sukulentů a občas i jiných
rostlin. Na koukání je sbírka sukulentů, asi 1000 druhů, dále kolem 500 výstavních exponátů a také sukulenty na prodej, povětšinou za 20 až 50 Kč. Také
keramika pro sukulenty a literatura „jak na to“.
vstup zdarma

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

5.4.
10.–26.4.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

(NE) v 13:00 h Tradiční košt vín – pořádá MO ČZS Milotice v KD.
(PÁ–NE) Náš vinařský kraj očima dětí – výrobky dětí ZŠ Milotice v Penzionu u zámku. Vernisáž výstavy proběhne 10.4. (PÁ) v 17:00 h.
(SO) v 13:00 h Zahradnická výstava – pořádá Zámecká zahrada v zahradnictví.
11.4.
12.4.
(NE) v 15:00 h Slavnostní otevření konírny – pořádá Mikroregion Nový
Dvůr ve Státním zámku Milotice.
26.4.
(NE) v 15:00 h Autorské čtení – pořádá obec Milotice na faře.
30.4.–31.5. (ČT–NE) Litografie Františka Pavlici – pořádá obec Milotice v Penzionu
u zámku. Vernisáž výstavy proběhne 30.4. (ČT) v 17:00 h.

(ST–ČT) Výstava k 70. výročí ukončení II. světové války, vzpomínkové setkání – pořádá Obec Šardice v prostorách Augustiniánské rezidence, zahájení
výstavy 15.4. (ST) v 19:00 h.
(SO) ve 20:00 h Karnevalová oldies zábava s hudbou ze 70. a 80. let – pořádá
spolek Za zdravé Šardice v Obecní hale U Orla.
(SO) v 13:00 h Šardické slavnosti vína – místní výstavu vín pořádá Mendelův
vinařský spolek Šardice v Obecní hale U Orla. K ochutnávce připravena vína
od vinařů ze Šardic a okolí, k dobré náladě hraje CM Denica.
(ČT) Pálení čarodějnic – pořádá ZŠ T. G. M. Šardice, sraz čarodějů a čarodějnic všech věkových kategorií v 18:00 h před hospodou U Alberta, průvod
obcí, vlastní akce probíhá na školním dvorku, připraven bohatý program.

696 50 Moravany u Kyjova
slavojmoravany@gmail.com

5.4.

tel.: 518 617 530
www.slavojmoravany.com

(NE) ve 14:00 h Velikonoční výstava vín – k tanci a poslechu hraje CM Kyjovsko.

Vacenovice 130, 696 06
has.vacenovice@seznam.cz

30.4.

Nechvalín

25.4.

tel.: 608 564 732

(SO) v 17:00 h Pálení čarodějnic – v mysliveckém areálu ve Žlebech, sraz
čarodějnic v 19:00 h u OÚ. Občerstvení zajištěno.

tel.: 518 617 445
www.celoznice.cz

(NE) ve 14:00 h Velikonoční košt vína – pořádá SDH Čeložnice v místním
KD. K tanci a poslechu hraje CM.
(SO) ve 14:00 h oslava 50 let od druhé motorové stříkačky v obci Čeložnice
– prohlídka zrekonstruovaného stroje, žehnání, ochutnávka vín, pečené prase. Vystoupí ženský sbor Zpěvulenky a mužský sbor Paniháj, hraje CM Jury
Petrů. Pořádá SDH a OÚ Čeložnice v prostoru u KD.

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

16.4.
17.4.
26.4.

30.4.
30.4.

(ČT) v 18:00 h Beseda se spisovatelem J. Pavlíkem – KD
(PÁ) v 13:00 h 70. výročí osvobození obce, kladení věnců – pořádá obec
a KD u ZŠ a poté u památníku Internačního tábora.
(NE) v 17:00 h Čaj o páté, aneb swingová tančírna – k poslechu i tanci bude
hrát EAGER SWINGERS v KD. Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny. Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout pěknou muziku.			
vstupné 100 Kč
(ČT) v 16:00 h Slet čarodějnic – pořádá SDH Svatobořice u hasičky Svatobořice.
(ČT) v 17:00 h Stavění máje – ul. Nádražní za KD.

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

10.–12.4.

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

Šardice
podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(PÁ–NE) Burza dětského a dospělého oblečení jaro – léto – pořádá Klub
maminek Šardice v Obecní hale U Orla. Můžete prodat a zároveň i nakoupit dětské oblečení, obuv, hračky, kočárky aj. Bližší informace na e-mailu
burzasardice@seznam.cz, nebo na facebooku: burza Šardice, tel.: 732 585 262.

a okolí

duben 2015

(ČT) ve 20:00 h Open air slet čarodejnic 2015 – 9. ročník pořádají Hasiči
Vacenovice a Mi2 v hasičském areálu ve Vacenovicích. Tu správnou zábavu
namixuje Dj Blecha s diskotékou Rádia Jih! Připraveny budou 3 bary, 3 druhy piva a něco na zub. Zlatý hřeb večera – ohňová show v podání Memento
mori.
vstupné 80 Kč, v převleku za čarodějnici zdarma

www.mestokyjov.cz

tel.: 777 257 368

Výstavní síň Žádovice (budova OÚ)
do 16.4.

(ČT) Výstava Milana Pelikána: „Hranice fotografie“

tel.: 704 022 401

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

12.4.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(NE) Zpěváček – soutěž malých dětských zpěváčků regionu Hanácké Slovácko v KD Ždánice.
(SO) v 18:00 h Košt štrúdlů – součástí soutěže bude hudebně zábavný pořad
sólistů ND moravskoslezského v Opavě „Víno, ženy, zpěv a láska“ s nejkrásnějšími českými i světovými melodiemi z operet a muzikálů. 14:00–16:00 příjem vzorků do soutěže, za vzorek volná vstupenka.

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba muzea (duben–červen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00; (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.
Výstavy v muzeu:
do 19.4.
(NE) Velikonoční výstava se soutěží o nejoriginálnější velikonoční vajíčko
1.5.–30.6. (PÁ–ÚT) A ta kráva, mléko dává – tématická výstava se zaměřením na historii zpracování mléka.
Výstava v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
do 30.4.
(ČT) Významné vily JmK a přítomnost Loudonů ve Ždánicích

www.ckregio.cz

Významné akce

(SO) ve 14:00 h Místní výstava vín – v přísálí Sokolovny ve Vlkoši bude připraveno 500 vzorků. Od 18:00 h večerní zábava, hraje DH Dolinečka. Občerstvení zajištěno.

Žádovice 89, 696 49

www.ickyjov.cz

Oslavy 70. výročí osvobození města Kyjova
a konce 2. světové války

Přátelé Achtele, z. s. Vlkoš
18.4.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

tel.: 724 096 154 (Bábík Petr)
www.sdhvacenovice.cz

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

18.4.

Myslivecké sdružení Habřina

Kam v Kyjově

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice

Milotice

Svatobořice-Mistřín

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

11.,12.4.

15.–16.4.
tel.: 518 375 102, 518 375 328
www.obec-hovorany.cz

TJ Slavoj Moravany

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

5.4.
tel.: 518 601 211
www.nemkyj.cz

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h March15 – koncert projektu „Jazz v Kostce“ v Kyjovském
Pivovaru (bývalý Club 596, Komenského 596, Kyjov). Felix Klaus (baskytara,
zpěv), Gabriel Wyss (guitar, vocal), Philipp Gut (bicí, zpěv), Adam Tvrdy (kytara).				
vstupné 100/70 Kč
(PÁ) Robert Balzar Trio
(PÁ) Otto Hejnic Trio

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

www.seberevolta.cz

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

Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
jurasova.marie@nemkyj.cz

15.5.
28.5.

12.4.

Workout Kyjov
tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

11.4.

Hovorany

M
A

2.4.
7.4.
9.4.
14.4.
15.4.
16.4.
21.4.
23.4.
28.4.
30.4.
1.5.

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

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

R

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

JazzKlub Kyjov, o. s.

ZD
A

Klub maminek Kyjov
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▶ Pořádá Město Kyjov ve spolupráci s MKS, Městskou knihovnou, Vlastivědným muzeem
a Kyjovským Slováckem v pohybu. Veškeré informace najdete na aktuálních plakátech,
pozvánkách,webu, facebooku města a IC Kyjov.
na všechny akce vstup zdarma
13.4.–10.5. (PO–NE) „Válka a mír“ – výstava obrázků dětí z kyjovských MŠ a ZŠ v Galerii & Čajovně a v prostorách foyer DK Kyjov. Vernisáž výstavy proběhne 13.4.
(PO) v 15:30 h.
16.4.–10.5. (ČT–NE) „Známí, neznámí hrdinové 2. sv. války“ – výstava artefaktů 2. sv.
války v Kyjově a okolí v prostorách Radniční galerie. Vernisáž výstavy proběhne 16.4. (ČT) v 17:00 h.
24.4.
(PÁ) v 9:00 h „Osvobození očima dětí“ – interaktivní hry pro žáky ZŠ, pořádá Kyjovské slovácko v pohybu v Městském parku.
24.4.
(PÁ) v 18:00 h „2. sv. válka na Kyjovsku“ – přednáška Mgr. Blanky Pokorné
ve Vlastivědném muzeu Kyjov.
25.4.
(SO) „Osvobození Kyjova“ – v 10:00 h dobová vojenská ležení za DK Kyjov,
v 16:00 h vojensko-historická bojová ukázka na Masarykově náměstí.
26.4.
(NE) v 16:00 h Mladá muzika ze Šardic – koncert pod vedením Romana
Kohoutka na Masarykově náměstí před radnicí.
26.4.
(NE) v 17:00 h Slavnostní předávání ocenění města významným osobnostem – v rámci komponovaného pořadu vystoupí v 17:00 h sbor Kalíšek
(pěvecké komorní sdružení z Vlkoše), v 18:00 h koncert Carmina Vocum
a Kyjovský komorní orchestr v divadelním sále DK Kyjov.
27.4.
(PO) Lidice – film v kině Panorama Kyjov, dopoledne pro školy, v 18:00 h pro
veřejnost.
28.4.
(ÚT) 10:00–10:30 Vojenská hudba Olomouc – koncert na Masarykově náměstí před radnicí.
28.4.
(ÚT) Pietní akt s položením věnců a krátkým programem – v 10:30 h kladení věnců u Památníku 2. sv. války v Bohuslavicích; v 10:45 h kladení věnců
u Památníku obětem 1. a 2. sv. války v Boršově; v 11:00 h kladení věnců s krátkým kulturním programem u nového památníku obětem 2. sv. války v parku
u kaple sv. Josefa v Kyjově.
28.4.
(ÚT) 15:00–16:00 SWING-DIXIE – koncertní vystoupení vojenské hudby
Olomouc AČR doprovázené mluveným slovem a zpěvem na Masarykově náměstí před radnicí.
29.4.
(ST) v 17:00 h „70. výročí konce 2. sv. války“, „Válečné škody“ – přednáška
(Matyáš Zrno a Soňa Holečková) v Městská knihovně Kyjov.
27.5.
(ST) v 19:00 h Vojenský umělecký soubor Ondráš – vystoupení v divadelním sále DK Kyjov.

Na kole regionem Kyjovské Slovácko
18.4.

19.4.

(SO) Force Cup: Český pohár na silnici 2015 – závod se koná pod záštitou
hejtmana JmK Michala Haška a starosty města Kyjova Františka Lukla. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov a Město Kyjov. Od 10:00 h kategorie mládeže
a žen (Strážovice u Kyjova); od 14:00 h kategorie Elite muži (Masarykovo
nám., Kyjov).
(NE) Český pohár mládeže a žen 2015: Memoriál Jakuba Mrnky – cyklistické kritérium s mezinárodní účastí. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov a Město
Kyjov od 10:30 h (ulice Komenského, Kyjov).

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic
do 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).

Připravujeme
2.5.

Putování moravským Slováckem

(SO) Putování moravským Slováckem – KČT, odbor Vřesovice, zve na tradiční, již 14. ročník turistické akce. Prezence: 8:00–17:00 v hostinci U Sirotků
ve Vřesovicích, pěší trasy o délkách 5, 8, 13, 17 a 25 km a cyklotrasy o délkách
14 a 45 km. Na startu účastníci obdrží mapku s popisem trasy, každý účastník
bude navíc odměněn originálním pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny
obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci. Odměněna bude také
nejpočetnější rodina. Tato akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu
2012 – 2016“. Připravena bohatá tombola. Akce je součástí cyklu Toulavý kočárek. Kontakt: Miroslav Vaculík, tel.: 739 204 309, www.kct-vresovice.webnode.cz.

Visegrad 4-GP ČR 2015
16.5.

(SO) Visegrad 4-GP ČR 2015 – mezinárodní etapový cyklistický závod mužů
kategorie Elite a U23 Europe Tour 12. Start v Hodoníně na Masarykově nám.
v 11:30 h, cíl v Kyjově na Masarykově nám. cca do 15:45 h.

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

3.4.
5.4.
7.4.

9.4.
11.4.
12.4.

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

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a na městské tržnici. Trhy se budou pravidelně opakovat každý první pátek v měsíci (tj. 15.5., 5.6., 3.7, 4.9.,
2.10.).
(NE) ve 20:00 h Velikonoční beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Jury
Petrů a Slováckým souborem Kyjov v estrádním sále DK Kyjov – zpívání, tančení, půlnoční šlahačka.			
vstupné 110 Kč
(ÚT) v 19:00 h DH Dambořanka – Seriál dechových hudeb v divadelním sále
DK Kyjov.					
vstupné 150 Kč
(ČT) v 19:00 h Radim Uzel a Pepa Štross: O sexu převážně nevážně – divadelní sál DK Kyjov.
vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 160 Kč
(SO) ve 14:00 h 3. ročník Přehlídky vín – více v sekci Nemocnice Kyjov, p. o.
(NE) ve 14:00 h Přehlídka dětských souborů regionů Kyjovska a Strážnic-

ka – soubory z regionů se představí v rámci postupové přehlídky FOS ČR.
Pořádá Folklorní sdružení Kyjov, z. s. ve spolupráci s MKS Kyjov.		
					
vstupné 50 Kč
16.4.
(ČT) v 19:00 h Zdeněk Izer a Šárka Vaňková: Furtluftdurchtour – divadelní
sál DK Kyjov.
vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 260 Kč
30.4.
(ČT) v 17:00 h Stavění máje na náměstí se Slováckým souborem Kyjov a DH
Mladá muzika ze Šardic pod vedením Romana Kohoutka.
Připravujeme na květen:
5.5.
(ÚT) Žadovjáci – Seriál dechových hudeb
7.5.
(ČT) Travesti skupina Screamers a Techtle mechtle
11.5.
(PO) Zlatý časy – hrají:Valérie Zawadská, S. Nálepková, P. Mourková a další.
13.5.
(ST) O koblížkovi – divadelní představení pro děti
15.5.
(PÁ) Farmářské trhy
27.5.
(ST) Vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš
31.5.
(NE) Kácení 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.

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

1.4.

8.4.
15.4.

22.4.
22.4.

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

29.4.

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

(ST) v 17:00 h Má odvrácená tvář – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.					
vstupné 100 Kč
(ÚT) v 9:00 h „Slovíčko ke slovíčku, máme tady básničku“ – Městská
knihovna Kyjov pořádá setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov
v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítána je
i široká veřejnost.			
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Víra, vnitřní důvěra a pochybovačnost jako základ technik
transformace bytosti – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.				
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Zdravé bydlení a geopatogenní zóny – přednáška Ing. Pavla Kavříka ve studovně-čítárně. Seznámení veřejnosti o činnosti České psychoenergetické společnosti a dalších zajímavostech v oblasti osvěty o zdraví
a životní prostředí okolo nás.		
vstupné dobrovolné
(ST) v 13:00 h J. V. Sládek 170. výročí – Postava oráče – symbol národa –
akce se uskutečňuje při Klubu mladého čtenáře při Městské knihovně Kyjov.
Vítána je i široká veřejnost.		
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Nevěra – vliv na vztah, možnosti řešení – přednáška Mgr.
Pavla Veselého ve studovně-čítárně.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Válečné škody – přednáška při příležitosti 70. výročí konce 2.
světové války v přednáškovém sále. Přednáší Mgr. Matyáš Zrno a Soňa Holečková z Masarykovy Univerzity Brno.
vstupné dobrovolné

7.4.

Kino Panorama
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Krtkova dobrodružství I.
.........................................................................................vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
1.4.
(ST) v 19:00 h Big Eyes USA/Kanada
..................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
2.4.
(ČT) v 17:30 h Rezistence USA *2D ...........................................vstupné 120 Kč
2.,5.,11.4. (ČT,NE,SO) ve 20:00 h Rychle a zběsile 7 USA ........................vstupné 120 Kč
3.,4.,17.4. (PÁ,SO) v 17:30 h Rychle a zběsile 7 USA .................................vstupné 120 Kč
3.4.
(PÁ) ve 20:00 h Americký Sniper USA ......................................vstupné 100 Kč
4.4.
(SO) ve 20:00 h Rezistence USA *3D .........................................vstupné 150 Kč
5.,16.4.
(NE,ČT) v 17:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *2D
.......................................................................................vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
8.4.
(ST) v 16:30 h Bio senior: Fotograf ČR .......................................vstupné 60 Kč
8.4.
(ST) v 19:00 h Divočina USA..vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
9.–12.,18.,30.4.(ČT–NE) v 17:30 h Ovečka Shaun ve filmu VB/Francie
.......................................................................................vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
9.,10.4.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Vzkříšení démona USA ..............................vstupné 110 Kč
12.4.
(NE) v 15:30 h Konečně doma USA *2D ...............vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
12.,30.4.
(NE,ČT) ve 20:00 h Padesát odstínů šedi USA .........................vstupné 110 Kč
15.4.
(ST) v 19:00 h Cesta naděje USA
..................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
16.,17.,26.4. (ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Lovci a oběti ČR ....................................vstupné 110 Kč
18.,19.4.
(SO,NE) ve 20:00 h Vybíjená ČR .................................................vstupné 110 Kč
19.4.
(NE) v 15:30 h Ovečka Shaun ve filmu VB/Francie
.......................................................................................vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
19.4.
(NE) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA ................................vstupné 90 Kč
22.4.
(ST) v 19:00 h Město 44 Polsko
................................................... vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
23.,24.4.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Čarovný les USA ...........................................vstupné 110 Kč
23.4.
(ČT) ve 20:00 h Neutečeš USA ....................................................vstupné 110 Kč
24.,25.4.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Noční běžec USA .........................................vstupné 110 Kč
25.4.
(SO) v 17:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *3D
.......................................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
26.4.
(NE) v 17:30 h Konečně doma USA *3D ...............vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
27.4.
(PO) v 18:00 h Lidice ČR/Polsko, v rámci oslav 70. výročí osvobození města
Kyjova .................................................................................................... vstup volný
29.4.
(ST) v 19:00 h Králova zahradnice VB
..................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 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 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 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

Kyjov. Výstava mapuje domácí protinacistický odboj na Moravě a ve Slezsku
a seznamuje s odbojovými a partyzánskými organizacemi. Výstava vznikla
za podpory Ministerstva obrany ČR k nadcházejícímu 70. výročí osvobození
Československa a ukončení II. světové války v Evropě. Otevírací doba: (PO–
PÁ) 8:00–15:30.

Městská knihovna

1.4.

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).
26.4.
(NE) 13:00–17:00 Blešák – v nové budově muzea

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
16.4.–10.5. (ČT–NE) „Známí, neznámí hrdinové 2. sv. války“ – výstava artefaktů 2. sv.
války v Kyjově a okolí v prostorách Radniční galerie. Vernisáž výstavy proběhne 16.4. (ČT) v 17:00 h.

Čajovna & Galerie
tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

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

10.–30.4.

18.4.

(SO) 10:00–18:00 Výstava „10 let od ukončení osobní dopravy Kyjov – Mutěnice“ – poslední termín. Modelové kolejiště velikosti H0.
					
vstupné dobrovolné

Opona, o. s.
Kollárova 284, 697 01 Kyjov

25.4.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(NE) Výstava Martina Čady – absolvent VŠUP (ateliéru malba), v současnosti působí ve Zlíně.
(PÁ–ČT) Kateřina Utěšená: obrazy – vernisáž proběhne 10.4. (PÁ) v 17:30 h,
úvodní slovo Barbora Lungová.

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

do 3.4.

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.
4.4.
(SO) v 17:00 h veřejná degustace vín z vinařství Václav Šalša – v ceně vstupného je zahrnuta ochutnávka 14 vzorků vín. Vstupenky jsou slosovatelné
v tombole. V předprodeji od 21.3. (SO) v prodejně Lidová jizba, Palackého
205/6.					
vstupné 80 Kč

Odbor KČT Mapa Brno
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Žeravice – Medlovický lom – Osvětimany – 6 km (8:53 h, bus)
(ÚT) Dubňany rozc. – rez. Hůrky (hlaváčky) – Milotice – 6,5 km (8:40 h, bus)
(ÚT) Adamov – zříc. Ronov – Babice n. Svitavou – 5 km (8:25 h, vlak)
(ÚT) Stupava – Hroby – Stupava – 8,5 km (10:30 h, bus)
(ÚT) Jevišovka – Drnholec – Novosedly – 9 km (7:38 h, vlak)

Horolezecký klub Chřiby
15.5.

16.5.

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

(PÁ) Domácí odboj na Moravě a ve Slezsku – putovní výstavu pořádá Český
svaz bojovníků za svobodu, oblastní organizace Kyjov a ZŠ J. A. Komenského

www.horochriby.blog.cz

(PÁ) Chřibská stovka – sraz 19:00–20:00 u vlak. nádraží Kyjov. Cíl 16.5. (SO)
19:00–20:00 u vlak. nádraží Kyjov, malé občerstvení během pochodu zajištěno.
					 startovné 100 Kč
(SO) Chřibská padesátka – sraz 7:00–8:00 u vlak. nádraží Kyjov. Cíl 16.5.
(SO) 19:00–20:00 u vlak. nádraží Kyjov, malé občerstvení během pochodu
zajištěno.					
startovné 50 Kč

Skautský oddíl Kyjov
Kostelec 248, 695 51 Kostelec
skautkyjov@seznam.cz

1.5.

17.–22.8.

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

(PÁ) 15:00–18:00 Skautské jaro – skautský oddíl zve děti od 5 let do městského parku na zábavné odpoledne plné pohádkových her, dobrodružství
a zábavy.					
vstup volný
(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).

Dům dětí a mládeže Kyjov,
p. o. města Kyjova

Galerie ve škole při ZŠ J. A. Komenského Kyjov

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

tel.: 724 021 398 (Alena Novosadová)

(SO) v 19:30 h Il Congelatore – Zmrazovač – dozvuky Kyjovského divadelního podzimu. Divadelní sál DK Kyjov. Předprodej vstupenek v IC Kyjov.
					
vstupné 100 Kč

hkchriby@seznam.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.
2.4.
(ČT) v 19:30 h Pohodička: Emília Nádlerová – převelice pohodové sólové
muzicírování s harfou.				
vstupné 100 Kč
13.4.–10.5. (PO–NE) Výstava „Válka a mír“ – výstava obrázků dětí z kyjovských MŠ
a ZŠ k 70. výročí osvobození města. V hudebním programu vystoupí žáci ZUŠ
Kyjov. Vernisáž výstavy proběhne 13.4. (PO) v 15:30 h.

do 5.4.

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

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

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

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

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

Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

2.,3.4.

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

(ČT,PÁ) Velikonoční prázdniny s domečkem – více info na www.domecekkyjov.cz.

Pobytové tábory Hutisko-Solanec
1.–10.7.
(ST–PÁ) 1. Turnus: Pán prstenů			
10.–19.7.
(PÁ–NE) 2. Turnus: Léto bez hranic/Leto bez granica
19.–28.7.
(NE–ÚT) 3. Turnus: Asterix a Obelix		
16.–25.8.
(NE–ÚT) 4. Turnus: Boj o přežití…		
Příměstské tábory Kyjov
20.–24.7.
(PO–PÁ) 1. Turnus: Cesta do pohádkové říše		
27.–31.7.
(PO–PÁ) 2. Turnus: Cesta kolem světa		
10.–14.8.
(PO–PÁ) 3. Turnus: Tábor na in-linech (začátečníci)
17.–21.8.
(PO–PÁ) 4. Turnus: Tábor na in-linech (mírně pokročilí)

cena 3 700 Kč
cena 3 700 Kč
cena 3 700 Kč
cena 3 700 Kč
cena 1 100 Kč
cena 1 100 Kč
cena 1 600 Kč
cena 1 600 Kč

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 sociálně právní, v oblasti vzdělávání,
a městnávání a konzultace s právníkem. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.
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.
Ostatní akce:
30.4.
(ČT) Zájezd do Olomouce – Svatý kopeček, ZOO, Arcibiskupský palác Olomouc.

Moravsko-slezská křesťanská akademie

Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

17.4.
24.4.

tel.: 723 667 372

(PÁ) v 18:45 h Přednáška s besedou s Mons. Janem Graubnerem o „Mimořádné sinodě o rodině ve Vatikánu“.
(PÁ) v 18:45 h Přednáška s besedou na téma „sekty“ s P. Mgr. Martinem
Sekaninou z Kroměříže.

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
1.4.
(ST) 18:00–19:30 Ovoce Ducha Sv.
8.4.
(ST) 18:00–19:30 Boží moc uzdravení
15.4.
(ST) 18:00–19:30 Emocionální uzdravení
22.4.
(ST) 18:00–19:30 Vzkládání rukou
29.4.
(ST) 18:00–19:30 Pětinásobná služba
Pozvánky – nutná přihláška předem
6.4.
(PO) Pozvání na velikonoční výlet – Ostrý kameň (Slovensko)
2.5.
(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
▶ Klub se schází 1x měsíčně vždy (PO) v 18:00 h na Svatoborské 365, Dacom 2. patro.
Informace na tel. 604 527 939.				
vstup volný
▶ 18.4. (SO) v 18:00 h Jak využít asertivního chování proti manipulaci – praktické ukázky komunikace s typy pro zvyšování emoční inteligence. Součástí ochutnávka potravinových superhvězd pro nervový systém, zdravotní měření, masáže šíje a tombola.

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

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

tel.: 774 132 286
www.roskakyjov.cz

1.,15.,22.,29.4. (ST) 10:30–14:00 Ergoterapie: výroba kosů, vajíčka quilling, masky – v klu-

bovně Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov v budově sídla Fénix o. p. s.
(ST) 14:30–15:30 Cvičení relaxační, aktivace sedmi čaker masky – v klubovně Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov v budově sídla Fénix o. p. s.
7.,14.,21.,28.4.(ÚT) 10:30–13:30 Úřední hodiny, půjčování pomůcek, knih, CD masky –
v klubovně Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov v budově sídla Fénix o. p. s.
8.4.
(ST) 14:00–16:00 Výroční členská schůze masky – v klubovně Urbanova
625/8, 697 01 Kyjov v budově sídla Fénix o. p. s.
29.–30.4.
(ST–ČT) Pálení čarodějnic dle aktuální nabídky
1.,22.4.

Lesní Klub Radovánky Kyjov
tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

3.,10.,17.,24.4.(PÁ) 1. dny otevřených dveří lesního klubu Radovánky – hlaste se den pře-

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

vence – volejte!
▶ Kurz laskavé asertivity II. – připravujeme další modul pro všechny absolventy základního kurzu. První skupina bude 9.4. (ČT). Info: 602 699 146 (Radka Galanová).
▶ 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 – 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).
▶ One Brain pro veřejnost – cíleným uvolněním emočních bloků přestanou vaše chování
ovládat skryté motivace, strachy a obavy. Chcete změnit svůj další život? Facilitátorka Radka Galanová, tel.: 720 504 902.
▶ 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).

tel.: 602 699 146, 776 584 761

▶ Fénix poskytuje sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová inter-

24.4.
6.–17.7.

dem na tel.: 777 095 186 (Žaneta Brhelová).
(PÁ) Ukliďme svět a zasaďme strom – na pomoc přijde ZŠ v Moravanech.
(PO–PÁ) 2. příměstský tábor pro děti 2,5–9 let – téma a bližší informace
budou uvedeny od 1.4. (ST) na www.radovanky-kyjov.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 – 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 nejen u kávy, ale
především nad Biblí – „Modlitby matek“.
▶ 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 se v prostorách CPR schází dětské minispolčo – je určeno pro děti, jak předškolního, tak školního věku. Více na www.kyjov.dcpr.cz.
▶ Kurz historického šermu
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy
pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
Dubnové aktivity:
13.,20.4.
(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.
10.4.
(PÁ) ve 20:00 h Oslava Vzkříšení – přijďte s námi oslavit tuto událost do
sokolovny v Bukovanech. Čeká Vás skupina L.O.R.D., vinotéka a bohatý program. Neformální oblečení.
		
vstupné pro děti a mládež do 18 let 50 Kč, dospělí 100 Kč

