17.–22.3.

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

Český zahrádkářský svaz Kyjov

Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář
info@zahradkarikyjov.cz
Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h
pa.navratil@mukyjov.cz
zajicblazej@seznam.cz

21.3.

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

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

20.2.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h František Uhlíř Team (F.U.T.) feat Andy Schofield –
koncert projektu „Jazz v Kostce“ v Kyjovském Pivovaru (bývalý Klub
596, Komenského 596, Kyjov).		
vstupné 100/70 Kč

Archlebov 2, 696 33 Archlebov
ou.archlebov@razdva.cz

7.2.

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

tel.: 518 633 522
www.obecarchlebov.cz

(SO) ve 20:00 h XV. Maškarní ples – pořádá TJ Sokol Archlebov v tělocvičně ZŠ Archlebov. Vystoupení mažoretek, občerstvení zajištěno.
				
masky vstup zdarma

ART mlýn Bohuslavice

adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov
www.artmlyn.eu

tel.: 602 969 267

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním
mlýnu ze 17. století. Budete svědky setkání Napoleona s mlynářem a dozvíte se legendy o historii mlýna i Bohuslavic, můžete shlédnout multimediální expozicí praní,
vážení, starou školu a mnoho dalších zajímavostí. Prohlídka je s průvodcem, doba
návštěvy min. 40 minut. Otevřeno na základě objednané návštěvy na tel.: 602 969
267 – kdykoliv.
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

14.2.
21.2.

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

(SO) v 13:00 h Fašaňk – obchůzka obcí, která bude zakončena v 17:00 h
v Sokolovně, pochovávání basy v 19:00 h, hraje Friška, pořádá Obec
a kulturní komise.			
vstupné dobrovolné
(SO) v 15:00 h 4. ročník Koštu pomazánek – pořádá TJ Družba Bukovany v Sokolovně, hraje Miroslav Fridrich.
vstupné 50 Kč

Areál Bukovanský mlýn

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

8.2.

Dambořice 69, 696 35
starosta@damborice.cz

7.2.

14.2.

7.2.

14.2.

15.2.
22.2.

14.2.
15.2.

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

▶ Restaurace otevřena denně od 11:00 h i v zimním období, domácí kuchyně, doporučujeme rezervaci míst předem. Novinky a akce sledujte na www.bukovansky-mlyn.cz.
do 28.2.
(SO) Prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny
Náplavovi“ – prodloužení konání výstavy. Výstava je nyní doplněna
o výstavu panenek. Máte možnost si prohlédnout část sbírky vášnivé
sběratelky Veroniky Petraturové z Medlovic, její celá sbírka čítá více jak
1000 těchto unikátních panenek. Prodejní výstava je přístupna veřejnosti
každý den 10:00–17:00.			
vstupné 30 Kč
1.–28.2.
pouze (SO,NE) ve 14:00 h, v 15:00 h a v 16:00 h prohlídky větrného
mlýna s expozicí a vyhlídkou pro návštěvníky restaurace zdarma
19.–22.2. (ČT–NE) Zvěřinové speciality – Mlynářská restaurace Vám nabídne již
tradiční a velmi oblíbené zvěřinové speciality, které pro Vás připravují
naši zkušení kuchaři. Doporučujeme rezervaci míst předem.
21.2.
(SO) v 19:00 h Večer s harmonikou – při příležitosti zvěřinových hodů.

22.2.

14.2.

Hovorany

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

Kostelec

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

(SO) v 15:00 h 0. ročník koštu místních pálenek – pořádá SDH Kostelec v Obecním sklípku.
(SO) v 9:00 h Fašaňk – průvod masek po obci, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kostelec.
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – pořádá Občanské sdružení Volnočas
v KD Kostelec.

Lovčice

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO) Tradiční ostatky – dopoledne průvod masek po obci; ve 20:00 h
ostatková zábava v KD, s pochováváním basy a válením dyní, hraje DH
Galánka, pořádá SDH Lovčice.
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – pořádá ZŠ a MŠ Lovčice v KD Lovčice. Občerstvení, hudba, zábava a bohatá tombola.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

7.2.

tel.: 518 631 325
www.damborice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá TJ Sokol Hovorany v sokolovně,
hraje hudební skupina Los Playboys.
(SO) ve 20:00 h 21. Společenský ples – pořádá ZŠ T. G. Masaryka
a MŠ Hovorany, p. o. ve spolupráci s Obcí Hovorany v kulturním zařízení
v Čejkovicích. Slavnostním předtančením jej zahájí žáci osmých a devátých tříd. Generálka předtančení je v 17:30 h v sokolovně v Hovoranech,
hraje hudební skupina Kombet a CM Galán.
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – pořádá Kulturní komise při OÚ v sokolově.
(NE) Koncert Zbýšovského sboru – pořádá Orel jednota Hovorany
v sále sokolovny.

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

14.2.

Dambořice

(SO) ve 20:00 h Krojovaný ples – pořádá obec Dambořice a folklorní
soubor Salajka v Katolickém domě v Dambořicích, hraje DH Vlčnovjanka.
(SO) tradiční Ostatky – průvod masek po dědině, večer Ostatková zábava s pochováváním basy v Katolickém domě v Dambořicích.

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

7.2.

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

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

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

Archlebov

Bukovany

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

Milotice
kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá Obec Milotice a ZŠ a MŠ
Milotice v KD, hraje SW Band Brno.
(SO) ve 20:00 h Fašaňková zábava s pochováváním basy – pořádá Obec
Milotice a milocká chasa v KD, hraje DH Hovorané.

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

Mouchnice

7.2.
14.2.

(SO) Tradiční ostatky – pořádá SDH Mouchnice. Od 11:00 h průvod
masek obcí, od 20:00 h Ostatková zábava v prostorách společenského
domu.
(SO) v 15:00 h Dětský maškarní karneval – pořádá MŠ Mouchnice ve
společenském domě.

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

Loutkové divadlo Kašpárek

tel.: 518 614 526
tel.: 724 224 958

JazzKlub Kyjov, o. s.

Rezervace na tel.: 518 618 011 nebo 775 700 114 či e-mailem info@bukovansky-mlyn.cz.				vstupné zdarma
(ÚT–NE) Týden slovenské kuchyně – v letošním roce jsme pro Vás nově
připravili týden slovenské kuchyně na Bukovanském mlýně. Naši hosté budou mít po celý týden možnost ochutnat tradiční i méně tradiční
pokrmy ze slovenské kuchyně. 21.3. (SO) degustace vín pro veřejnost
rozšířená o vína vhodná k slovenské kuchyni.

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

7.2.

Násedlovice

(SO) Obecní krojovaný ples – hraje Dambořanka

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice

Skoronice, 696 41 Vlkoš

1.2.

14.2.

(NE) v 16:00 h Beseda o historii obce – na téma Postavy a postavičky
skoronskéj dědiny z pera regionálního historika Vojtěcha Holcmana.
Čtení obohatí zpěvem Děcka ze Skoronic a hrou na cimbál Pavel Petržela. Sál Obecního domu.
(SO) 9:30–14:00 Ostatky po dědině – hraje Hofmannova Pětka z Dubňan.

Sobůlky

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

▶ Každý (PÁ) 18:30–20:00 Jóga a cvičení pro dobro těla i duše – ženy i muži všech
věkových i váhových kategorií, přijďte si protáhnout celé tělo a posílit veškeré svalové
partie do sportovní haly u školy. Nezapomeňte karimatku a pohodlný oděv. Bližší
informace na tel.: 727 879 264.
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

Strážovice

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá Sokol Strážovice v sále školy,
hraje Motýl band.

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

do 28.2.
7.2.
14.2.
15.2.
20.2.
21.2.
28.2.
7.3.

Svatobořice-Mistřín

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

(SO) Výstava fotografií Miroslava Hajného – v KD
(SO) ve 20:00 h Disko ples – SK Spartak, KD
(SO) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka, Pochovávání basy
(NE) ve 14:00 h Maškarní karneval – TJ Orel, KD
(PÁ) v 19:00 h Taneční prodloužená – KD
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – Sokolovna
(SO) v 16:00 h Degustace pálenek – KD
(SO) ve 14:00 h Košt ovocných pálenek a domácích likérů – SK Spartak,
KD

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,ČT) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00 a 16:00–18:00
10.2.
(ÚT) v 18:00 h Valentýnské tvoření z korálků s MUDr. Šárkou Kasardovou – tvoření pro dospělé a děti od 10 let.
23.–27.2. (PO–PÁ) Jarní prázdniny – MC bude zavřeno
Šardice 601, 696 13 Šardice
ou.sardice@sardice.cz

14.2.
15.2.

8.2.

Šardice
podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) ve 20:00 h Pyžamový ples – pořádají mažoretky Šardice v Obecní
hale U Orla, hraje Realita Rock, bohatá tombola.
(NE) ve 14:00 h Nedělní fašaňkové odpoledne – pořádá FoS Šardičan
v Obecní hale U Orla.

696 06 Vacenovice 644
zdenekno@seznam.cz

21.2.

Mužský sbor z Vacenovic, o. s.

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

(NE) ve 14:00 h Jedenácté předfašaňkové setkání mužských sborů
– pořádá Mužský sbor z Vacenovic, o. s. v sále Hospody U Letochů ve

Vřesovice

28.2.

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

13.2.

Ždánice

6.2.

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

21.2.
tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) ve 20:00 h Květinový ples Mažoretek Ždánice v KD Ždánice.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

14.3.

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba muzea (leden – březen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00
v jiné dny pouze po předchozí dohodě); od dubna i (NE) 13:00–17:00.
▶ Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámku, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice, věžních hodin. Napoleonská sbírka, archeologie, příroda, keramika, národopis atd.
Výstava ve výstavní síni Zámecké vily (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu):
20.1.–30.4. (ÚT–ČT) Výstava „Slavné vily JmK a přítomnost Loudonů ve Ždánicích“ – se zaměřením na Seidlovu (zámeckou) vilu.
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

14.2.
28.2.

Žeravice

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ – hraje Šiška Vracov v sokolovně, polonéza, tombola, občerstvení.
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně, od 19:00 h hraje CM, občerstvení zajištěno.

www.ickyjov.cz

www.ckregio.cz

Významné akce

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(PÁ) ve 20:00 h Válení na dyně – ostatková zábava v KD. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Hraje DH Žadovjáci, pořádá TJ Sokol Žádovice.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

21.2.

www.mestokyjov.cz

(SO) v 9:00 h Fašaňková obchůzka – sraz masek v 8:30 h u Hasičské
zbrojnice.
(SO) ve 20:00 h Ples obce Vřesovice – zahraje skupina Šiška z Vracova.

Žádovice

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

(PÁ) ve 20:00 h Ples Masarykovy ZŠ – ve sportovní hale
(SO) v 19:00 h Senior bál – v malém sále KD
(SO) ve 20:00 h Ples města Vracova – slavnostní zahájení polonézou
žáků ZŠ, slosovatelné vstupenky, bohatá tombola, sportovní hala. Hraje
Vermona a DH Vracovjáci.
(SO) ve 20:00 h Maškarní bál – ve sportovní hale

Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

14.2.

únor 2015

(SO) XII. Turnaj žen v sálové kopané – Vlkoš 2015 – pořádá TJ Sokol
Vlkoš, o. s. – „Dívčí fotbalový oddíl“. Prezence do 8:15 h, začátek turnaje v 8:30 h. Místo turnaje: Kyjov, ulice Havlíčkova, sportovní hala SOU,
parkování na místě u haly. Občerstvení: pitný režim a strava pro všechny
družstva zajištěn pořadatelem, každé družstvo má v rámci startovného
nárok na občerstvení u pořadatele (max. 12 poukazů na tým). Bufet je
zajištěn v prostorách haly.

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

28.2.

a okolí

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

Kulturní klub Vracov

6.2.
7.2.
14.2.

Kam v Kyjově

TJ Sokol Vlkoš, o. s.

Vlkoš 135, 696 41
jn.tjsokol@email.cz

tel.: 776 649 579

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

14.2.

Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Březí, Dolních Dunajovic,
Dubňan, Hovoran, Milotic, Moravského Žižkova, Prušánek, Ratíškovic,
Poštorné a Šardic, Folklórna skupina Kuklovjané, ženský sbor ze Šardic,
Marijánky z Vacenovic, Duo Jana Měchurová a Veronika Foltýnová a domácí Mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat krásné lidové písničky ze všech koutů Moravského Slovácka.

M
A

vymazal13@seznam.cz

R

Workout Kyjov

ZD
A

tel.: 731 190 992 (Miroslav Vymazal)
www.seberevolta.cz

Reprezentační ples města Kyjova
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK
bude k tanci i poslechu hrát orchestr Dušana Mathona ze Zlína a CM
Jury Petrů. Těšit se můžete na hosta večera, kterým bude tentokrát populární zpěvačka Monika Absolonová. Milovníci rychlejších rytmů se vyžijí
při diskotéce TV Slovácko s DJ Zdeňkem Nedbálkem. Program plesu
zahájí předtančením a polonézou studenti Klvaňova gymnázia, představí
se také taneční klub FORTUNA ZLÍN. Ani tentokrát nebude chybět barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace vín a bohatá
tombola. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru města
Kyjova. Více na www.mestokyjov.cz.
vstupné v předsálí 290 Kč, v salonku 330 Kč a v sále 350 Kč
I. Reprezentační ples Domova Horizont
(SO) v 19:00 h I. Reprezentační ples Domova Horizont – pořádá Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont ve spolupráci s Domovem Horizont v estrádním sále DK Kyjov. Ples se koná pod záštitou
Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu ČR a Michala Haška, hejtmana JmK. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lália a CM Radovan
z Napajedel. Program: v 19:00 h začátek plesu, ve 20:00 h slavnostní zahájení plesu s polonézou, v 21:00 h poděkování dobrovolníkům Domova
Horizont, ve 22:00 h vystoupení uživatelů Domova Horizont, ve 23:00 h
tombola, v 01:00 h ukončení plesu. Předprodej od 15.1. (ČT) u paní Lenky
Horákové v Domově Horizont (tel.: 518 614 893) a od 10.2. (ÚT) v Informačním centru města Kyjova.
vstupné 100 Kč, místenka 40 Kč

Připravujeme

(SO) 8:00–17:00 Okresní chovatelská přehlídka trofejí zvěře spojená
s koštem vína – také jsou připraveny zvěřinové hody a prodej mysliveckých doplňků. Zve Vás Okresní myslivecký spolek Hodonín do estrádního sálu DK Kyjov.				
vstupné 50 Kč

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

3.2.
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

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

(ÚT) v 19:30 h Komorní koncert Leoše Černého (viola), Jana Rybky
(housle) a Vladimíra Hollého (klavír) – koncert vážné hudby v rámci
KPH v divadelním sále DK Kyjov.
			
vstupné 150 Kč, senioři a studenti 110 Kč
7.2.
(SO) v 19:00 h Farní ples – více v sekci Římskokatolická farnost Kyjov
9.2.
(PO) v 19:00 h Hodně smíchu a pár slz – divadelní představení pro
dospělé v divadelním sále DK Kyjov. Hrají: Carmen Mayerová a Tereza
Kostková.				
vstupné 220 Kč
10.2.
(ÚT) v 19:00 h Boršičanka Antonína Koníčka – zahajovací koncert
v rámci Seriálu dechových hudeb v divadelním sále DK Kyjov. Permanentní vstupenky lze zakoupit v předprodeji v DK Kyjov, cena předplatného na celý cyklus je 880 Kč (8 koncertů).
vstupné 150 Kč
11.2.
(ST) v 15:30 h Dětský maškarní kouzelný karneval – v estrádním sále

DK Kyjov bude odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel. Disko Luďka
Ptáčka, kouzelník Jirka Hadaš a klauni Jája a Pája. Na masky čeká sladká
odměna. Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky…		
			
vstupné 40 Kč (platí děti i doprovod)
14.2.
(SO) ve 20:00 h 49. Sklářský ples – zahraje DH Žadovjáci a hudební
skupina Ferrum. Pořádá Vetropack Moravia Glass, a. s. a odborová organizace VMG v estrádním sále a přilehlých prostorech DK Kyjov. Prodej
vstupenek na tel.: 518 603 134. vstupné 220 Kč v sále a 200 Kč ve foyer
16.2.
(PO) v 19:00 h Aneta Langerová – koncertní turné „Na Radosti 2015“
s kapelou a smyčcovým triem v divadelním sále DK Kyjov.		
					
vstupné 400 Kč
17.2.
(ÚT) v 10:00 h Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky – divadlo
pro děti v divadelním sále DK Kyjov.		
vstupné 50 Kč
25.2.
(ST) v 19:00 h Večer plný písní – srdečně zvou na netradiční koncert
Marta Vančová, Black band a manželé Ducháčkovi do divadelního sálu
DK Kyjov.				
vstupné 150 Kč
Připravujeme na březen:
3.3.
(ÚT) KPH – Shadow quartet
8.3.
(NE) Vyletěla holubička, soutěž dětských zpěváčků
9.3.
(PO) Play Strindberg – divadlo pro dospělé (Jiří Štěpnička, Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš)
10.3.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – Kumpánovi muzikanti
22.3.
(NE) Jarní zpívání
29.3.
(NE) Hurvínkův popletený víkend (Divadlo Spejbla a Hurvínka)

Kino Panorama

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

1.,6.2.
1.,5.,6.2.
4.2.

(NE,PÁ) v 17:30 h Velká šestka USA *3D .....vstupné 160 Kč/RV 576 Kč
(NE,ČT,PÁ) ve 20:00 h Babovřesky 3 ČR ..........................vstupné 130 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Za kamarády z televize VII.
.................................................................................vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
4.2.
(ST) v 19:00 h Projekt 100: Okno do dvora USA
..............................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
5.2.
(ČT) v 17:30 h Velká šestka USA *2D ...........vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
7.,14.2.
(SO) v 17:30 h S láskou, Rosie VB/USA ............................vstupné 110 Kč
7.,8.2.
(SO,NE) ve 20:00 h Hodinový manžel ČR ........................vstupné 110 Kč
8.2.
(NE) v 17:30 h Babovřesky 3 ČR ........................................vstupné 130 Kč
8.2.
(NE) v 15:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA
..............................................................................vstupné 100 Kč/ RV 360 Kč
11.2.
(ST) v 16:30 h Bio senior: Pohádkář ČR .............................vstupné 60 Kč
11.2.
(ST) v 19:00 h Vyšší moc Švédsko/Francie/Norsko
..............................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
12.,15.2. (ČT) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
USA *2D..............................................................vstupné 125 Kč/RV 450 Kč
12.–15.,21.,22.2.(ČT–NE) ve 20:00 h Padesát odstínů šedi USA ...............vstupné 130 Kč
13.,25.2. (PÁ,ST) v 17:30 h SpongeBob ve filmu: Houba na suchu USA *3D
...............................................................................vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
15.2.
(NE) v 17:30 h Hodinový manžel ČR ................................vstupné 110 Kč
18.2.
(ST) v 19:00 h Opři žebřík o nebe ČR
..............................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
19.,21.2. (ČT,SO) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *2D
...............................................................................vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
19.2.
(ČT) ve 20:00 h Jupiter vychází USA *2D..........................vstupné 100 Kč
20.,22.,28.2.(PÁ,NE,SO) v 17:30 h Zvonilka a tvor netvor USA *3D
...............................................................................vstupné 155 Kč/RV 558 Kč
20.2.
(PÁ) ve 20:00 h Jupiter vychází USA *3D..........................vstupné 130 Kč
22.2.
(NE) v 15:30 h Velká šestka USA *2D ...............................vstupné 100 Kč
24.2.
(ÚT) v 17:00 h Hobit: Bitva pěti armád USA ....................vstupné 80 Kč
24.2.
(ÚT) ve 20:00 h Slídil USA ..................................................vstupné 110 Kč
25.,26.2. (ST,ČT) ve 20:00 h Žena v černém 2: Anděl smrti VB ....vstupné 120 Kč
26.2.
(ČT) v 17:30 h Jupiter vychází USA *2D............................vstupné 100 Kč
27.2.
(PÁ) v 17:30 h Jupiter vychází USA *3D............................vstupné 130 Kč
27.,28.2. (PÁ,SO) ve 20:00 h Kobry a užovky ČR .............................vstupné 130 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.

9.2.–8.3.

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

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

do 25.2.

(ST) putovní výstava „Pěkně od začátku“ – výstava německy psaných
plakátů a knih pro děti a mládež pražského Goethe-Institutu. V prostorách oddělení pro děti a mládež. Více informací na http://www.goethe.
de./ins/cz/pra/csindex.htm.
3.2.
(ÚT) 9:00–10:15 beseda „Vzpomínáte na večerníčky svého dětství?“
– Městská knihovna Kyjov pořádá setkání s uživateli Centra sociálních
služeb Kyjov. Večerníček slaví tento rok 50 let. Akce se koná v prostorách
jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítaná je i široká
veřejnost.					
vstup volný
11.2.
(ST) v 17:00 h Třetí oko a psychická síla bytosti – skrytá moc třetího
oka – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.		
					
vstup volný
12.2.
(ČT) v 17:00 h Tajné životy Boženy Němcové a Magdaleny Dobromily
Rettigové – program v rámci projektu „Knihovna plná klasiků – osobnosti, které se zapsaly do historie“. Životy obou žen přiblíží spisovatelka
Martina Bittnerová v přednáškovém sále. Skromnost, upřímnost a pokora „Babičky“ Boženy Němcové patří i do 21. století.
vstup volný
13.2.
(PÁ) v 9:00 h 195. výročí narození Boženy Němcové – beseda spisovatelky Martiny Bittnerové pro žáky ZŠ města Kyjova. Beseda bude přizpůsobena dětským posluchačům, ale zvána je i široká veřejnost do přednáškového sálu.				
vstup volný
18.2.
(ST) v 17:00 h slavnostní křest knihy „Utrpení a naděje“ spisovatele,
folkloristy MUDr. Jana Pavlíka – knihu uvede PaedDr. Jiří Jilík – novinář, spisovatel, publicista. Vydavatelskou činnost představí nakladatelé PhDr. František Šalé – ALBERT a ART mlýn Bohuslavice. V rámci
programu vystoupí Cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova, zpěváci
a zpěvačky – MUDr. Miroslava Neduchalová, MUDr. Marie Pavlíková,
Karolína a Marie Osičkovy, Ing. Martin Hrbáč, Pavel Petržela. Akce se
zúčastní spisovatelé, zpěváci a folkloristé regionu Slovácka. Večerem
provází Mgr. Eva Abramuszkinová-Pavlíková, PhD, MA. Součástí večera
bude autogramiáda a prodej knih. Záštitu nad touto akcí převzal Mgr.
František Lukl, MPA – starosta města Kyjova. Setkání se uskutečňuje
v rámci IV. ročníku kulturně výchovné vzdělávací činnosti projektu „Žijí
mezi námi – pojďme naslouchat“ v rámci dotace Knihovna 21. století.
						
vstup volný
25.2.
(ST) v 17:00 h Zrcadlení ve vztahu – přednáška Mgr. Pavla Veselého ve
studovně-čítárně.				
vstup volný

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 1.2.
(NE) Svaté obrázky ze sbírek pátera Bohuslava Bláhy – výstava s náboženskou tématikou v budově zámečku.
vstupné: děti do 6 let zdarma, děti do 15 let a důchodci 10 Kč, studenti a ZTP 15 Kč, dospělí 30 Kč
9.2.–3.5. (PO–NE) Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva (SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví
Bzenec).
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
9.1.–8.2. (PÁ–NE) „Malíř ohnivé palety“ – výstava kyjovského rodáka, akademického malíře Františka Hanáčka.
10.2.–8.3. (ÚT–NE) výstava „Pastely“ akademického malíře a pedagoga Jiřího Krtičky – vernisáž výstavy se uskuteční 10.2. (ÚT) v 17:00 h. Výstava prací
autora, který je členem Klubu konkretistů ČR a vedoucí oboru malby na
katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci.

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.

19.2.

(PO–NE) Výstava Sabiny Sýkorové: „Tváře akvarelu“ – vernisáž výstavy proběhne 9.2. (PO) v 16:30 h.			
vstup volný
(ČT) v 19:30 h Pavel Kozumplík: Poodkrytí tajemství diagnostických
postupů v tradiční čínské medicíně – druhý díl povídání o tradiční
čínské medicíně s certifikovaným terapeutem, tentokráte i s praktickými
ukázkami.

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

Galerie Doma

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

13.2.–3.3. (PÁ–ÚT) Výstava Bohumily Olešové – vernisáž proběhne 13.2. (PÁ)
v 17:30 h. Brněnská malířka, která se na scéně etablovala již v 80. letech,
představí v Kyjově svá nová díla. Úvodní slovo Barbora Lungová.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každé (PO) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna
Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:
11.2.
(ST) v 9:00 h Optimisté a pesimisté
25.2.
(ST) v 9:00 h Jaký je můj temperament
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

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

6.2.

13.2.
20.2.
27.2.

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

(PÁ) v 17:00 h Košt piva „Francinův ležák z postřižinského pivovaru“
– posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva „Staropramen 12°“ – posezení ve vytápěné
a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva „Pacovský golem“ – posezení ve vytápěné
a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.
(PÁ) v 17:00 h Košt piva „Maxmilián 12° z Kroměříže“– posezení ve
vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo
zdarma.

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 láhvového vína a doplňkového prodeje
spojeného s vinařskou tématikou.
▶ Sháníte pro své miláčky vhodný dárek k svátku zamilovaných? Ten nejlepší objevíte u nás.

Klub českých turistů Jiskra Kyjov

organizace a informace na tel.: 737 815 010

kct.kyjov@seznam.cz

▶ Pravidelné vycházky za každého počasí (organizace a informace – pan Šťastný,
tel.: 776 066 343) – rozpis úterních výšlapů je vyvěšen ve skříňce KČT ve Zlaté uličce.

Agentura pro občany

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

9.2.

18.2.

25.2.

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

(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – pro všechny, kdo máte zájem něco se
naučit nebo vyzkoušet různé techniky práce na šicích strojích.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Malování na trička nebo látku –
přijďte si vytvořit originální tričko nebo kus látky, kterou využijete k ušití
jedinečného výrobku. V nabídce máme několik technik (razítkování,
malba voskovkami a textilními barvami). Přineste si bavlněné tričko či
látku.
(ST) 9:00–11:00, 13:00–15:00 Prázdninové tvoření: Malování na trička
nebo látku – přijďte si vytvořit originální tričko nebo kus látky, kterou
využijete k ušití jedinečného výrobku. V nabídce máme několik technik
(razítkování, malba voskovkami a textilními barvami). Přineste si bavlněné tričko či látku.

Roska Kyjov

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

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 plavání a cvičení dle rozpisu.
▶ Kurz Pc – zpracování fotografií – zájemci hlaste se v kanceláři
Ostatní akce:
10.2.
(ÚT) ve 14:00 h Přednáška o Číně s promítáním 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 4999 Kč

Římskokatolická farnost Kyjov

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

7.2.

3.,10.,17.,24.2.(ÚT) 10:30–13:00 úřední hodiny
3.,10.,17.,24.2.(ÚT) 14:00–14:30 trénink paměti – v klubovně (Urbanova 625/8, Kyjov)
3.,10.,17.,24.2.(ÚT) 14:30–15:00 psychorelaxace – v klubovně (Urbanova 625/8, Kyjov)
4.,11.,18.,25.2.(ST) 10:30–14:00 ergoterapie: quilling, batikování triček – v klubovně
(Urbanova 625/8, Kyjov)
4.,11.,18.,25.2.(ST) 14:30–15:30 cvičení na židlích, s míčky – v klubovně (Urbanova
625/8, Kyjov)

tel.: +420 731 402 188 (p. Vladimír Mrázek)
www.kyjov.dekanat.cz

(SO) v 19:00 h 13. Farní ples – k poslechu a tanci zahraje DH Švitorka v estrádním sále DK v Kyjově. Připraven bohatý program a tombola.
Předprodej vstupenek a místenek u paní Poláškové (tel.: 602 529 209)
v obchodě na Svatoborské 495 (8:00–12:00), odpoledne doma (Nětčická
2006).				
vstupné s místenkou 120 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
4.2.
(ST) 18:00–19:30 Manželství – požehnání či prokletí?
11.2.
(ST) v 17:00 h partnerský bowling v restauraci Luxor (v rámci 9. ročníku Národního týdne manželství, k účasti se přihlaste SMS či e-mailem
předem), v 18:30 h Beseda s pohoštěním (Obecní dům).
18.2.
(ST) 18:00–19:30 Manželství – role muže
25.2.
(ST) 18:00–19:30 Manželství – role ženy

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

tel.: 607 254 431
www.roskakyjov.cz

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.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.
V novém roce jste zváni na cestopisy, kursy praktického vaření a seminář Win wellness – Kroky ke zdraví a životnímu souznění. Součástí je pravidelné měření zdravotních hodnot a jejich porovnávání, poradenství, ochutnávka receptů zdravé stravy
s receptářem pro všechny účastníky. Výherci tomboly si odnesou kvalitní knihy,
zdravotní produkty a poukazy na masáže. Nabídka pohybových aktivit a praktických zdravotních seminářů – dle zájmu. Informace na tel. 604 527 939. vstup volný
▶ 2.2. (PO) v 17:30 h Alternativní medicína (přednosti a rizika); 16.2. (PO) v 18:00 h

Kurs vaření s typy pro štíhlou linii; 16.3. (PO) v 18:00 h cestopis z Mexika.
Seminář Světem Bible
▶ Obrazový cyklus nabízející stručný přehled základních témat Knihy knih. Moderní
ilustrovaná Bible je pro každého k zapůjčení; při 50% účasti zůstává absolventům
jako dárek. Z každé lekce (i z předchozích témat) jsou zdarma k dispozici účastnické
materiály. Součástí je občerstvení i tombola s kvalitními knihami. Video záznamy
přednášek si můžete poslechnout na www.odhalte.cz/video/. Dotazy zasílejte na
e-mail: info@ippoz.cz. Seminář probíhá na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.
					
vstup volný
▶ 6.2. (PÁ) v 18:00 h Jak studovat Bibli? Principy výkladu; 13.2. (PÁ) v 18:00 h
Může se Marie přimlouvat v nebesích?; 20.2. (PÁ) v 18:00 h Potřebujeme zpověď
pro odpuštění hříchů?; 27.2. (PÁ) v 18:00 h Co říká Bible o pekle?; 6.3. (PÁ)
v 18:00 h Kdo je hlavou církve?; 13.3. (PÁ) v 18:00 h Památka Večeře Páně; 20.3.
(PÁ) v 18:00 h Křesťanský životní styl; 27.3. (PÁ) v 18:00 h Modlitba, telefon do nebe
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Obsahem jsou základní
lidské otázky: Odkud jsem, Proč jsem tady a Kam jdu, dále naplněná i budoucí proroctví, historie sporu mezi dobrem a zlem, plán záchrany člověka a rady pro šťastný
život. Biblické příběhy vykreslují vzory, které pomáhají budovat charakter a vítězit
v životních zkouškách. Sobotní studium nabízí široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do dnešního života ve 21. století. Studium je volně přístupné a je zaměřené zvlášť pro mládež, děti i dospělé. Koná
se 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!
▶ Připojte se k nám – nabízíme volné prostory nedaleko centra města k pronájmu
v budově bývalé zemědělské školy, Igor Rychlík (tel.: 776 584 761).
▶ Každé (PO) Kurz asertivity – další termín zahájení 2.2. (PO). 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 – 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),
www.mt-kouc.cz, e-mail: tethalova@mt-kouc.cz.
▶ 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).
Připravujeme:
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 – 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.
▶ Nově kurz historického šermu – více informací na webových stránkách.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Veškeré

informace naleznete na www.kyjov.dcpr.cz.
Únorová aktivita:
9.,16.2.
(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.

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

3.2.
5.2.
10.2.
12.2.
17.2.
19.2.
24.,26.2.
27.2.

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

(ÚT) 9:30–11:30 Opičí dráha – tělocvična na Sokolovně
(ČT) 9:30–11:30 Vyrábíme sněžítko
(ÚT) 9:30–11:30 Cvičení na balónech
(ČT) 9:30–11:30 Vyrábíme Montessori pomůcky
(ÚT) 9:30–11:30 Karnevalová maska
(ČT) 9:30–11:30 Karneval v Klubu maminek Kyjov
(ÚT,ČT) Jarní prázdniny – zavřeno
(PÁ) Návštěva Sokolíčka

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.
Únorová akce:
21.2.
(SO) v 16:00 h divadelní představení „Ze života hmyzu“ – tulák Cvrček
se setkává s lenivou a pažravou Housenkou, pyšnou a nevěrnickou Motýlicí i se závistivou a zlostnou Chrobáčicí. Ale každý se může polepšit,
a tak za pomoci písniček a hmyzího sboru – dětí, jsou hříšníci napraveni. Cena 120 Kč. V ceně je odpolední vstup do Sokolíčka (od 12:00 h).
Dospělí zdarma.

Jazyková škola Kyjov

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

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

▶ Poslední volná místa v kurzech v novém semestru.
▶ Od února nově startují Intenzivní kurzy angličtiny v Kyjově, začátek kurzů každý
týden.
▶ Zahajujeme také kurzy Přípravy na maturitu z AJ a NJ.

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

▶ Kurz pro děti, které se chtějí připravit na dětské Cambridgeské zkoužky Starters,
Movers, Flyers, popř. KET a PET. Lektor: Mgr. Eva Bartoníková.
▶ Konverzační kurz pro mírně pokročilé od března, se zaměřením „My holiday“.
Lektor: Mgr. Eva Bartoníková.
▶ Novinka – doučování v angličtině a konverzace v němčině. Lektorka: Mgr. Olga
Trnková.
▶ Otevíráme opět také kurzy italštiny (lektor: Ing. Martina Kovářová) a francouzštiny (lektor: Mgr. Sabina Štěpánková).
▶ Nově nabízíme kurzy španělštiny (lektorka Zuzana Ingrová, kontakt: 777 092 584)
▶ Na léto připravujeme již tradiční Summer Day Camp – od března více info i možnost rezervace míst.
Novinka: série přednášek – Školy lásky v rodině
28.2.
(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). Témata: 1. Řád v rodině, postavení jednotlivých
členů rodiny, konflikty vyplývající z „neřádu“; 2. Usmíření s rodiči – jak
se dědí rodinné zátěže a jak se usmířením s rodiči staneme skutečně dospělými; 3. Emoční konfrontace – jak vnímat své emoce a mít rád sám
sebe, jak řešit konflikty emoční konfrontací a ne útokem či útěkem; 4. Jak
neustále obnovovat lásku v rodině, jak si stanovit pravidla. Přednášející:
Mgr. Eva Bartoníková.
vstupné 100 Kč (v ceně FRESH nápoj)

