4.1.

17.1.
31.1.

3.–4.1.
tel.: 518 618 022, 603 839 367
www.obecbukovany.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční koncert – pořádá Mužský a Ženský sbor z Bukovan
a Ždánic v kapli sv. Jana Pavla II.
(SO) ve 20:00 h Krojovaný ples – k tanci a poslechu zahraje Vinařinka v sokolovně. Pořádá kulturní komise a chasa z Bukovan.
vstupné 50 Kč
(SO) v 13:00 h XVIII. ročník Koštu slovácké slivovice a jiných destilátů –
ke zpěvu, poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika v sokolovně, zazpívají
ženské a mužské sbory. Pořádá Mužský a Ženský sbor z Bukovan.

Areál Bukovanský mlýn

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

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“ – keramická dílna Náplavovi vyrábí zejména tradiční užitkovou keramiku. Prodejní výstava je přístupna veřejnosti každý den 10:00–17:00.
					
vstupné 30 Kč
3.–31.1.
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
13.–18.1.
(ÚT–NE) Týden rybích specialit – pro velký úspěch jsme i letos připravili
týden rybích specialit na Bukovanském mlýně. Naši hosté budou mít po celý
týden možnost ochutnat tradiční i méně tradiční rybí pokrmy připravené
z čerstvých ryb. Doporučujeme včasnou rezervaci na tel.: 518 618 011 nebo
775 700 114 či e-mailem info@bukovansky-mlyn.cz.
17.1.
(SO) Degustace vín pro veřejnost rozšířená o vína vhodná k rybám – rezervace na tel.: 518 618 011 nebo 775 700 114, info@bukovansky-mlyn.cz.
17.–18.1.
(SO–NE) 14:00–16:00 projížďky na ponících zdarma

Dambořice 69, 696 35

17.1.

10.1.
17.1.

tel.: 518 631 325

starosta@damborice.cz

(SO) Myslivecký ples – KD Dambořice

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

1.1.
3.1.

Dambořice

Hovorany

17.1.
24.1.
31.1.

(ČT) Novoroční ohňostroj – pořádá Obec Hovorany před OÚ.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá SDH Hovorany v sále sokolovny, hraje
DH Šardičanka.
(SO) v 18:00 h Župní orelský ples a IV. Orelsko-farní ples – pořádá Orel
župa Šilingrova, Orel jednota Hovorany a Římskokatolická farnost Hovorany
v sále sokolovny, hraje DH Legrúti.
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – pořádá TJ ZEMAS Hovorany v sále sokolovny, hraje hudební skupina Massage.

24.1.

Násedlovice

Ostrovánky

Sobůlky

31.1.

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – hraje Šiška z Vracova v sále školy, připravena bohatá tombola a zvěřinové speciality, pořádá Myslivecké sdružení „Stará
hora“ Strážovice.
(SO) ve 20:00 h Farní ples – hraje Vonička V-Band v sále školy, připravena
bohatá tombola.
(SO) Maškarní ples

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

7.1.–28.2.
10.1.
17.1.
23.1.
24.1.
31.1.
31.1.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

(SO) ve 20:00 h XIV. Fotbalový ples – pořádá TJ Sokol Sobůlky v kulturním
centru obce. K tanci i poslechu zahraje Miraband z Bučovic, bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Ples školy – pořádá ZŠ a MŠ a Spolek rodičů a přátel školy
v kulturním centru obce. K tanci i poslechu zahraje Vermona.

17.1.
24.1.
31.1.

(SO) ve 20:00 h Hasičský bál – sportovní hala Vracov
(SO) ve 20:00 h Ples sportovců – sportovní hala Vracov
(SO) ve 20:00 h Farní ples – sportovní hala Vracov

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

10.1.

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

10.1.

31.1.

Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
obec@vacenovice.cz

6.1.
10.1.
24.1.
31.1.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

Vacenovice

17.1.
24.1.

starosta@vacenovice.cz

(ÚT) Tříkrálová koleda – tradiční tříkrálová koleda místních dětí
(SO) v 18:00 h Farní veselice – v sále Hospody U Letochů
(SO) ve 20:00 h Obecní ples – v sále Hospody U Letochů
(SO) ve 20:00 h Ples přátel dobré muziky – v sále Hospody U Letochů

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra

Vlkoš 122, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

16.1.

tel.: 608 025 233 (p. Petr Něnička)
www.militarymuzeum.cz

(PÁ) ve 20:00 h V. Dobový ples (30.–40. léta, 1. Republika – Protektorát
BaM) – k poslechu i tanci zahraje hudební těleso Melody Gentlemen Led-

Ždánice

Vrbasovo muzeum Ždánice

Leden 2015

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

17.1.
24.1.

Žeravice

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění
tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

www.mestokyjov.cz

www.ickyjov.cz

www.ckregio.cz

Významné akce
Novoroční čtyřlístek
1.1.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(ČT) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek „Okolo Vřesovic“ – 12. ročník turistického pochodu pořádá KČT, odbor Vřesovice. Prezence 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 5 a 7 km povedou ulicemi
Vřesovic a blízkým okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků do 17:00 h.
Zúčastni se turistického pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční
dobré skutky (jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným – částkou od 30 Kč a výše na veřejnou
sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany).
Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak „novoroční čtyřlístek“, pamětní list, kalendářík a bude ti dobře. Účast na této akci se
započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Další podrobnosti jsou
v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT
Vřesovice, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík), www.kct-vresovice.webnode.cz.

Připravujeme
Reprezentační ples města Kyjova

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

6.2.

(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 bude probíhat od 21.1. (ST) v Informačním centru města Kyjova. Více na
www.mestokyjov.cz.
		
vstupné v předsálí 290 Kč, v salonku 330 Kč a v sále 350 Kč

▶ Otevírací doba muzea (leden – březen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00 (v jiné dny
pouze po předchozí dohodě).
▶ 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.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu):
20.1.
(ÚT) v 17:00 h Vernisáž výstavy „Významné vily JmK se zaměřením na Seidlovu vilu ve Ždánicích“ – výstava potrvá do dubna.

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155
www.vacenovice.cz

a okolí

(SO) v 17:00 h Košt pálenek a jiných ovocných destilátů – pořádá Chasa ze
Ždánic a KD Ždánice. Hodnotit bude každý účastník.
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – pořádá SDH Ždánice v KD. K tanci i poslechu
hraje Metropol, bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá Město Ždánice a Masarykova ZŠ
Ždánice v KD. Hraje CLASSIC Kroměříž, Karel Gott revival Morava. Polonéza žáků MZŠ, bohatá tombola.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – pořádá Myslivecké sdružení Hubert Šardice v Obecní hale U Orla, hraje DH Šardičanka, bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Krojový ples – pořádá Folklorní sdružení Šardičan v Obecní
hale U Orla, hraje DH Sokolka, krojovaná mládež provede předtančení – Českou besedu, bohatá tombola.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá SRPŠ při ZŠ TGM Šardice v Obecní hale U Orla, hraje DH Ištvánci, začátek předtančením žáků ZŠ, vystoupení
mažoretek Šardice, bohatá tombola.

Kam v Kyjově

(SO) ve 20:00 h Krojový ples – hraje DH Svárovanka v KD. Předtančení Moravské besedy, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
					
krojovaní vstup zdarma
31.1.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – hraje skupina Wendy band v KD. Sraz masek
je ve 20:30 h. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

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

Šardice

Žádovice

17.1.

do 4.1.
(NE) MC zavřeno
od 5.1.	MC otevřeno (PO,ČT) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00 a 16:00–18:00

17.1.
tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

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

MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

Kulturní klub Vracov

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

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

(ST–SO) Výstava fotografií Miroslava Hajného – v KD. Vernisáž výstavy
proběhne 7.1. (ST) v 18:00 h.
(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá soubor Lúčka a sdružení Patnáctka pro občany v KD.
(SO) ve 20:00 h Dolňácký krojový ples – pořádají národopisné soubory
v KD.
(PÁ) ve 20:00 h Ples SDH Svatobořice – Sokolovna.
(SO) ve 20:00 h Reprezentační ples obce – hraje taneční skupina NOTABENE a DH Svatobořáci, předtančení, bohatá tombola a občerstvení, v KD.
(SO) ve 20:00 h Ples Sdružení a přátel školy – pořádá ZŠ v KD
(SO) ve 20:00 h Sokolský župní ples – Sokolovna

tel.: 607 005 066
www.obecmoravany.cz

(SO) v 15:00 h Maškarní karneval pro děti, ve 20:00 h Maškarní ples – pořádá SDH Ostrovánky a Obec Ostrovánky v KD.

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

17.1.

Moravany

(ÚT) Výstava betlémů v muzeu a galerii Násedlovice
(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – hraje Šardičanka v KD Násedlovice, tradiční zvěřinové speciality, bohatá tombola.

Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
obec@ostrovanky.cz

24.1.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) ve 14:00 h 15. ročník koštu vín – pořádají Vinaři a zahrádkáři Moravany, o.s. v KD Moravany. K tanci a poslechu zahraje CM z Mistřína s primášem
Ladislavem Švidroněm. Od 22:00 h rockotéka.

www.damborice.cz

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

kultura@milotice.cz

17.1.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(NE) v 15:00 h Dětský krojový ples – hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce v KD.
(SO) ve 20:00 h Zahrádkářský ples – hraje DH Svatobořáci v KD.
(SO) ve 14:00 h Košt slivovice – v KD
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – hraje DH Skaličané v KD.

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

do 6.1.
24.1.

Milotice

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

14.2.

(SO–NE) 13:00–16:00 Víkend s kvetoucími tlusticemi v bývalé hájovně –
tlustice umí nádherně kvésti, o tom se můžete vlastnoočně přesvědčiti. Jak
a co dělati a nedělati, by i vaše tlustice prozářili zimu bohatým kvetením, to
se dozvíte na místě činu. Kromě tlustic se můžete těšit i na další sukulentní
rostliny zhruba tisíce druhů. Lze nakoupit kytky i keramiku na sukulenty dělanou. Jak se k nám dostanete? Bývalá hájovna se nachází těsně pod rybníkem
Jordánek, v Lovčicích odbočte za kostel a pak stále rovně k lesu a k domečku
s velkým skleníkem.

Moravany 73, 696 50 Moravany
moravany@tiscali.cz

31.1.

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

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

11.1.

Strážovice

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – pořádá OS Volnočas v KD Kostelec.
K tanci a poslechu hraje DH Švitorka. V programu bude ochutnávka vín
a pomazánek.

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

nice v sále Sokolovny ve Vlkoši. Připraveny budou fotoateliéry i ochutnávka
dobových jídel, plesová loterie i další program! Součástí bude také tradiční
charitativní dražba Lvíčka Míry! Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé. Předprodej na: militarymuzeum@email.cz nebo na tel.: 608 025 233 nebo také na
facebooku Military muzea.

M
A

tel.: 602 969 267

10.1.

Kostelec

▶ 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.

R

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

▶ 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

31.1.

(SO) v 19:00 h VIII. Motorkářský ples – pořádá motorkářská parta HOSAKO v sále sokolovny, hrají rockové kapely: MONUMENT, ORTEL, KOŽUCH
(KABÁT REV.).
(SO) ve 20:00 h Vinařský ples – pořádá Spolek Hovoranských vinařů v sále
sokolovny, hraje DH Stříbrňanka.

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

ART mlýn Bohuslavice

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

24.1.

ZD
A

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Svátečně laděný program v podání kyjovského souboru, který od svého počátku spolupracuje se sborem
Carmina vocum. Ke slavnostní náladě přispěje jistě také místo konání, kterým je tentokrát kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Koncert v rámci
KPH. Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – Zima, J. Massenet: Meditace
z Thais, W. A. Mozart: Korunovační mše C dur.
				
vstupné 150 Kč, senioři a studenti 110 Kč

Městské kulturní středisko

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 14:00 h Dětský karneval – v sokolovně, diskotéka, tombola.
(SO) ve 20:00 h Divadelní bál na téma „Olympijské hry“ – hraje PLUS MUSIC BAND v sokolovně.

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

6.1.

10.1.
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!

14.,15.1.
17.1.

24.1.
31.1.

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

(ÚT) ve 20:00 h Novoroční koncert s přípitkem starosty města Kyjova –
více v sekci Pěvecký sbor Carmina vocum
(SO) ve 20:00 h Myslivecký ples – hraje DH Žadovjáci v estrádním sále DK
Kyjov. Pořádá myslivecké sdružení Hubert Kostelec. Zvěřinové speciality
a bohatá tombola.				
vstupné 200 Kč
(ST,ČT) v 18:00 h Ples kurzu tance a společenské výchovy – slavností ukončení kurzu v estrádním sále DK Kyjov.
vstupné 80 Kč
(SO) ve 20:00 h Ples ZO Českého zahrádkářského svazu Kyjov – hraje hudební skupina Vermona v estrádním sále DK Kyjov. Bohatá soutěž o ceny.
Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov (ÚT,PÁ)
8:00–17:00.				
vstupné 180 Kč
(SO) ve 20:00 h 59. Reprezentační ples – více v sekci Klvaňovo gymnázium
a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ J. A. Komenského – hraje hudební skupina The Cheekiest

v estrádním sále DK Kyjov. Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Kyjov. Skvělá
vstupné 100 Kč, místenka 50 Kč
zábava a bohatá tombola.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
▶ Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní Vyletěla holubička, bližší informace
na tel.: 518 614 525 (programové oddělení), přihlášky zasílejte na: program@mkskyjov.cz,
uzávěrka přihlášek 31.1. (SO).
▶ Již nyní máte možnost zakoupení permanentní vstupenky na Seriál dechových hudeb
2015 v době předprodeje (PO,ST,ČT) 13:30–16:30 v DK Kyjov. Permanentní vstupenka je
v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč.
Připravujeme na únor:
3.2.
(ÚT) Leoš Černý trio – koncert v rámci KPH
6.2.
(PÁ) Reprezentační ples města Kyjova
7.2.
(SO) Farní ples
9.2.
(PO) Hodně smíchu a pár slz – divadlo pro dospělé, hrají: Carmen Mayerová
a Tereza Kostková.
10.2.
(ÚT) Seriál dechových hudeb 2015 – zahájí DH Boršičanka
14.2.
(SO) Sklářský ples
16.2.
(PO) Aneta Langerová – jarní turné „Na Radosti 2015“. Koncert za doprovodu kapely, smyčcového tria a piana.
17.2.
(ÚT) Matylda zasahuje – divadlo pro děti

Kino Panorama

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

2.,16.1.
2.1.
3.1.
3.1.
4.1.
4.1.
4.1.
7.1.
7.1.

(PÁ) v 17:00 h Hobit: Bitva pěti armád USA *2D .................... vstupné 110 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Exodus: Bohové a králové USA/VB *2D ....... vstupné 120 Kč
(SO) v 17:30 h Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA ........ vstupné 110 Kč
(SO) ve 20:00 h Exodus: Bohové a králové USA/VB *3D ....... vstupné 140 Kč
(NE) v 15:30 h Sněhová královna Rusko *2D ....... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(NE) v 17:30 h Jak jsme hráli čáru SR/ČR ................................. vstupné 100 Kč
(NE) ve 20:00 h Modelky s.r.o. ČR .............................................. vstupné 100 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Pohádková škola .vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Příběh Marie Francie
...................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
8.–10.1.
(ČT–SO) v 17:30 h Paddington VB/Francie .......... vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
8.,9.,11.1. (ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Fotograf ČR ........................................... vstupné 130 Kč
10.1.
(SO) ve 20:00 h Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA ...... vstupné 110 Kč
11.1.
(NE) v 15:30 h Tři bratři ČR .................................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
11.1.
(NE) v 17:30 h Noc v muzeu: Tajemství hrobky USA ............. vstupné 110 Kč
14.1.
(ST) v 16:30 h Bio senior: Dědictví aneb kurva se neříká ČR .vstupné 60 Kč
14.1.
(ST) v 19:00 h Dva dny, jedna noc Belgie/Itálie/Francie
...................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
15.,17.1.
(ČT,SO) v 17:30 h Sedmý syn USA/VB *2D .............................. vstupné 120 Kč
15.1.
(ČT) ve 20:00 h Burácení ČR ....................................................... vstupné 110 Kč
16.,18.1.
(PÁ) ve 20:00 h, (NE) v 17:30 h Sedmý syn USA/VB *3D ....... vstupné 140 Kč
17.1.
(SO) ve 20:00 h Hobit: Bitva pěti armád USA *3D ................. vstupné 130 Kč
18.1.
(NE) v 15:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA ...... vstupné 110 Kč/ RV 396 Kč
18.,22.–24.1.(NE,PÁ) ve 20:00 h, (ČT,SO) v 17:30 h Hodinový manžel ČR .vstupné 120 Kč
21.1.
(ST) v 19:00 h Hledání Vivian Maier USA
...................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
22.,23.1.
(ČT) ve 20:00 h, (PÁ) v 17:30 h Hacker USA ............................. vstupné 120 Kč
24.,25.1.
(SO,NE) ve 20:00 h 96 hodin: Zúčtování Francie ..................... vstupné 120 Kč
25.1.
(NE) v 15:30 h Dům kouzel Belgie .......................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
25.1.
(NE) v 17:30 h Sněhová královna Rusko *3D ...... vstupné 120 Kč/ RV 432 Kč
28.1.
(ST) v 19:00 h Sama nocí tmou USA
...................................................... vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
29.1.
(ČT) v 17:30 h Velká šestka USA *2D .................... vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
29.1.–1.2. (ČT–NE) ve 20:00 h Babovřesky 3 ČR ....................................... vstupné 130 Kč
30.,31.1.
(PÁ,SO) v 17:30 h Babovřesky 3 ČR ........................................... vstupné 130 Kč
1.2.
(NE) v 17:30 h Velká šestka USA *3D .................... vstupné 160 Kč/RV 576 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.

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

Městská knihovna

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

6.1.

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

(ÚT) 9:00–10:15 Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov s paní
Marií Poledňákovou, držitelkou Ceny starosty města Kyjova, o literatuře, poezii
a knihách. Pořádá Městská knihovna Kyjov v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítaná je i široká veřejnost.
						
vstup volný
14.1.
(ST) v 17:00 h Láska založená na vztazích a láska jako stav mysli – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.		
vstup volný
16.1.
(PÁ) v 17:00 h cestovatelská beseda s Mgr. Tomášem Palečkem na téma
„Bolívie“ v přednáškovém sále.			
vstup volný
28.1.–25.2. (ST–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.
28.1.
(ST) v 17:00 h Bývalí partneři (rozchody, pocity křivdy, nedůvěra) – přednáška psychologa Mgr. Pavla Veselého ve studovně-čítárně.
vstup volný
31.1.
(SO) v 15:00 h Knižně-herní odpoledne – hraní deskových her: Osadníci
z Katanu, Activity, Descent, Arkham Horror, Monopoly, The Witcher (Zaklínač) a mnoho dalších. Povídání o fantasy literatuře, deskové hry v angličtině,
skvělá zábava pro všechny od 15 let. Pro více informací pište na propagace@
knihovna-kyjov.cz, místa omezena.		
vstup volný

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.
17.1.
(SO) v 17:00 h Veřejná degustace vín z rodinného vinařství Kölbel – v ceně
vstupného je zahrnuta ochutnávka 10 vzorků vín. Vstupenky jsou slosovatelné v tombole. V předprodeji od 10.1. (SO) v prodejně Lidová jizba a ve
vinařství Kölbel, Čelakovského 489, Kyjov.		
cena 50 Kč

Vlastivědné muzeum Kyjov

Klub českých turistů Jiskra 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 25.1.
(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

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

Radniční galerie

Čajovna & Galerie

21.2.

tel.: 518 612 017, 518 612 302, 518 612 303

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

organizace a informace na tel.: 737 815 010

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.
do 11.1.
(NE) Výstava obrazů Lenky Jurečkové – olej, akryl. Jedna z nejvýraznějších
osobností věnujících se soustavně folklorní tématice.
12.1.–1.2. (PO–NE) Výstava „Jižní Amerika“ – fotografie Štěpánky Jakešové z cest po
Jižní Americe. Vernisáž výstavy proběhne 12.1. (PO) v 16:30 h. vstup volný
12.1.
(PO) v 18:00 h Patagonie – Ohňová země – další super povídání Štěpánky
Jakešové o její cestě po jihu Argentiny. Přednáška následuje po vernisáži výstavy.					
vstupné 100 Kč

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

Poradenství
Občanská poradna Krok; rodinné a výchovné poradenství; poradenství v problematice závislostí.
Skupinové poradenství *)
Dny pro veřejnost:
(ÚT)
8:00–11:00, 12:00–15:30
iporadna@oskrok.cz
		
(ČT)
8:00–11:00, 12:00–17:30
		
(ČT)
15:00–17:00
právní konzultace na objednání
					
na agentura@oskrok.cz
*) Zájemci se mohou informovat a hlásit na výše uvedených kontaktech.
Služby pro rodiny s dětmi
Volnočasové aktivity pro děti a rodiče, asistence v rodinách, besedy a workshopy, skupiny
osobnostního a sociálního rozvoje, doprovázení rodičů (s dětmi), pomoc při vyřizování
běžných záležitostí.
Dny pro veřejnost: (ST, PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz
Aktivity v lednu:
12.1.
(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – pro všechny, kdo máte zájem něco se naučit
nebo vyzkoušet různé techniky práce na šicích strojích.
21.1.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Drátovaný šperk

Roska Kyjov

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

www.horizontkyjov.cz

(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 cimbálová muzika. 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.
				
vstupenky 100 Kč, místenky 40 Kč

Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.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“ – Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na
výstavu kyjovského rodáka, akademického malíře Františka Hanáčka. Vernisáž výstavy se uskuteční 9.1. (PÁ) v 18:00 h. Akademický malíř František
Hanáček, narozen v roce 1954 v Kyjově, zaujímá v panoramatu současného
českého malířství zvláštní místo. Osvojil si malířské řemeslo po středoškolském studiu na Kunsthochschule v Berlíně v letech 1973–1974 a pražskou
akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1979 u profesora Aloise Fišárka
a profesora Karla Součka. Věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Již tento
rozsah malířského zájmu svědčí o znalosti umělecké specifičnosti žánrů, neboť každý z nich vyžaduje osobitý přístup. Toto hledisko považujeme za velice
důležité při hodnocení tvorby Františka Hanáčka, jehož obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách českých i světových sběratelů obrazů. Výstavy: Berlín,
Praha, Lipsko, Dessau, Hamburk, Parchim, Stuttgart, Praha, Brno, Bratislava.
Soukromé sbírky: USA, Rakousko, Irsko, Německo, Česká republika a Slovensko.

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

Domov Horizont, přípěvková organizace
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

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

tel.: 774 132 286
www.roskakyjov.cz

14.,21.,28.1. (ST) 10:00–13:30 ergoterapie
14.,28.1.
(ST) 14:00–15:30 pravidelné cvičení (Urbanova 625/8 Kyjov)
21.1.
(ST) 14:00–15:30 psychorelaxace a trénink paměti (Urbanova 625/8 Kyjov)

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:

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

▶ každou (ST) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna

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:
▶ cvičení v tělocvičně ve škole Dr. Joklíka
Připravujeme:
▶ Přednáška o Číně – termín bude upřesněn
▶ Pobytové zájezdy: Chorvatsko (10 dní), Termální lázně Harkány (Maďarsko – 1 týden), Sezimovo Ústí (rekondiční pobyt, 1 týden). Závazné přihlášky a informace v kanceláři STP nebo na tel.: 518 389 453 do 15.1. (ČT).

Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
info@kyjov.charita.cz.

10.1.

Charita Kyjov

tel. 518 614 129 (p. Vladimír Měchura – ředitel), 724 165 452
www.kyjov.charita.cz

(SO) Tříkrálová sbírka v Kyjově – v 9:30 h na náměstí T. G. Masaryka v Kyjově bude zahájena slavnostním požehnáním a vysláním koledníků. Sbírka
bude probíhat v okolních obcích 3.–4.1. (SO–NE) a 10.–11.1. (SO–NE).

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
7.1.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Požehnání do Nového roku
14.1.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Lidská království
21.1.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Boží království
28.1.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Konečný soud

Církev československá husitská ve Bzenci a v Kyjově

Rumunská 6, 696 81 Bzenec a Seifertovo náměstí 3/760, 697 01 Kyjov
tel.: 608 463 784

odpadovca@seznam.cz

Vánoční bohoslužby
1.1.
(ČT) Nový rok – v 11:00 h Vracov, v 13:30 h Bzenec, ve 14:00 h Kyjov

Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).
info@ippoz.cz

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
www.fenix-centrum.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. 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
▶ 26.1. (PO) Cesta pravé lásky; 16.2. (PO) Kurs Vaření s typy pro štíhlou linii; 16.3. (PO)
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 po-

Akce:
18.1.

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.
Lednové akce:
5.,19.1.
(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.

Jazyková škola Let´s speak

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

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

KG: Komenského 549, 697 01 Kyjov
gymkyjov@gymkyjov.cz
SOŠZ: Komenského 46, 697 01 Kyjov
kancelar@zdravkakyjov.cz

14.1.
15.1.
24.1.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

23.1.

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.

tel.: 518 612 778
www.gymkyjov.cz
tel.: 518 612 236
www.zdravkakyjov.cz

(ST) v 15:00 h Den otevřených dveří – gymnaziální obory, budova Komenského 549.
(ČT) v 15:00 h Den otevřených dveří – zdravotnické obory, budova Komenského 46.
(SO) ve 20:00 h 59. Reprezentační ples – hraje kapela Magic Melody z Vracova v estrádním sále DK Kyjov. Ples bude zahájen polonézou studentů. Pořádá
Spolek rodičů a přátel školy Klvaňova gymnázia a SOŠ zdravotnické a sociální
Kyjov.			
vstupné 120 Kč, místenka 60 Kč

JazzKlub Kyjov, o. s.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Vilém Spilka Quartet – koncert projektu „Jazz v Kostce“
v Kyjovském Pivovaru (bývalý Club 596, Komenského 596, Kyjov). Radek
Zapadlo (tenor saxofon), Vilém Spilka (kytara), Vlastimil Trllo (kontrabas),
Martin Kleibl (bicí). Smíchejte jazz a moderní groove, přidejte špetku experimentu, dochuťte zdejší melodikou a dostanete kapelu s názvem Vilém Spilka
Quartet, bandleader Vilém Spilka. Vědomé hudební kořeny členů kvarteta
leží v pestré jazzové historii, ale ty podvědomé se derou na povrch stejně vehementně. A protože saxofonistu Radka Zapadla, basistu Vlastimila Trlla, bubeníka Martina Kleibla i kytaristu Viléma Spilku spojuje i záliba v improvizaci
a přetváření zajímavého hudebního materiálu, logicky se potkávají v kapele,
která jim dovolí jejich představu nezkresleně přivést na svět. Jazzový fundament všech zmíněných se projeví v pečlivě vybraných jazzových opusech Wayne Shortera, Johna McLaughlina či Thelonia Monka, svojský přístup k hudbě pak ve vlastních kompozicích. Členové kapely se rádi vzájemně inspirují
a překvapují, ovšem na překvapení z dílny nejmenovaného českého hitmakera
a mnohem, mnohem víc se těšte i vy.
vstupné 100/70 Kč

Pěvecký sbor Carmina vocum

Jungmannova 717, 697 01 Kyjov
kudela@seznam.cz
wohlgemuth.jiri@seznam.cz

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

www.seberevolta.cz

Klvaňovo gymnázium
a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov

(ÚT) 9:30–11:30 tříkrálová korunka
(ČT) 9:30–11:30 povídání, zpívání a výroba sněhu
(ÚT) 9:30–11:30 pohybová báseň sněhulák
(ČT) 9:30–11:30 výroba sněhuláčků k básničce
(ÚT) 9:30–11:30 básničky se zimní tématikou
(ČT) 9:30–11:30 paní Zima
(ÚT) 9:30–11:30 povídání, zpívání a modelování
(ČT) 9:30–11:30 hravé aktivity na podporu správného dýchání dětí
(PÁ) 9:30–11:30 návštěva Sokolíčka

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

vymazal13@seznam.cz

▶ každé (PO,ČT) 18:00–19:00 SebeRevolta workout – cvičíme (bradla, kruhy, hrazda)
s vlastní vahou těla, společně nebo individuálně, bez rozdílu věku a pohlaví v Sokolovně
v Kyjově.

Klub maminek Kyjov

Sokolíček Kyjov

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)

Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
cprkyjov@ado.cz
RostinskaVeronika@seznam.cz
sevelovi@seznam.cz
www.kmk.wbs.cz

6.1.
8.1.
13.1.
15.1.
20.1.
22.1.
27.1.
29.1.
30.1.

(NE) v 16:00 h divadelní představení „kocour Modroočko“ – divadlo je
zdarma ke vstupnému do Sokolíčka.

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.
▶ Každé (PO) Kurz asertivity – info: Bohuslava Šibalová (tel.: 606 777 669)
▶ Každé první (PO) v měsíci v 18:00 h Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující
závislé
▶ Každé (ÚT) 16:00–17:00 Relaxace pro veřejnost – využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat (nutno se předem objednat na tel.: 606 777 669).
▶ Koučink pro veřejnost – lektor Miluše Těthalová (tel.: 607 658 821)

Centrum pro rodinu Kyjov

Apoštolská církev Kyjov

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

slechnout na www.odhalte.cz/video/. Dotazy zasílejte na e-mail: info@ippoz.cz. Seminář
probíhá na Svatoborské 365, Dacom 2. patro, Kyjov.
vstup volný
▶ 3.1. (SO) v 17:30 h Pravda a její ohrožení; 5.1. (PO) v 17:30 h Znamení Boží a znamení
šelmy; 7.1. (ST) v 17:30 h Duchovní investice; 10.1. (SO) v 17:30 h Osvobozující pravda;
12.1. (PO) v 17:30 h Prorocké poslání; 14.1. (ST) v 17:30 h Proč je tolik církví?; 17.1. (SO)
v 17:30 h Víra dnes; 19.1. (PO) v 17:30 h Ohrožují nás poslední rány?; 21.1. (ST) v 17:30 h
Konec zla; 24.1. (SO) v 17:30 h Nové nebe a Nová Země; 30.1. (PÁ) v 17:30 h Bible mění
životy.
Diskuze nad Biblí
▶ Každou (SO) 9:00–10:30 studium praktických témat Bible. Studium je volně přístupné
a je zaměřené zvlášť pro mládež, děti i dospělé. Koná se na Svatoborské 365, Dacom
2. patro, Kyjov.

6.1.
6.1.

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

(ÚT) 18:00–19:00 vystoupení žáků ZUŠ Kyjov před radnicí v Kyjově, 19:00–
19:30 slavnostní novoroční přípitek se starostou města před radnicí v Kyjově, občerstvení zajištěno ve stanech na náměstí.
(ÚT) ve 20:00 h Novoroční koncert s přípitkem starosty města Kyjova –
Komorní orchestr města Kyjova, Carmina vocum a žáci ZUŠ Kyjov vystoupí

