4.2.

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

(SO) v 19:00 h 15. Farní ples – K poslechu a tanci zahraje Slovácká kapela Romana Horňáčka 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

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov
artmlyn.bohuslavice@gmail.com

tel.: 602 969 267, 723 734 938
www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci.
▶ Novinka: Kniha Legendy zapomenutého mlýna – Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha
s CD, MP3. K dostání v Informačním centru Kyjov.

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

25.2.

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

(SO) v 15:00 h Maškarní karneval pro děti – v Sokolovně, pořádá Obec Bukovany
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – živá hudba Vlastimil Novák, pořádá Obec Bukovany
					
vstupné 100 Kč
(SO) Fašank – sraz v 13:00 h před Sokolovnou, obchůzka obcí, zakončena v 17:00 h v Sokolovně, hraje CM Friška, pořádá Obec Bukovany

Areál Bukovanský mlýn

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

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Ochutnejte
výbornou domácí kuchyni. Projížďky na ponících jsou možné na objednávku alespoň den předem, minimální jízda 30 minut. Prohlídky mlýna jsou možné denně. Celoročně kontaktní výběh
s kozami a ovečkami.
▶ Novinka! Vyjížďky do terénu na koních pro dospělé. Minimálně hodinová vyjížďka, na objednávku
alespoň den předem. Podrobnosti na recepci hotelu.
3.–5.2.
(PÁ–NE) Festival řízků – Po prvním, velmi úspěšném ročníku, pořádáme i letos festival
řízků. Po celý víkend máte možnost ochutnat jak klasické řízečky, tak netradiční speciality
z naší kuchyně.
16.–19.2.
(ČT–NE) Zvěřinové hody – Již tradiční, velmi oblíbená, gastronomická akce, zaměřená
na pochoutky ze zvěřiny. Těšit se můžete na srnčí, kančí, dančí a mnoho dalších specialit
z čerstvé zvěřiny.
Na jaře se můžete těšit na:
9.–12.3.
(ČT–NE) Dny slovenské kuchyně
22.4.
(SO) Košt vín
6.5.
(SO) Bukovanský gulášek

Bzenec

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

18.2.
26.2.

12.2.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(SO) Pivní ples – KD Bzenec
(NE) ve 14:00 h Dětské šibřinky – KD Bzenec

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

(NE) v 16:00 h Pilulky čaroděje Dobroděje – Pohádku sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku.
vstupné dobrovolné

Domanín

4.2.
25.2.

Lovčice

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

11.2.
25.2.

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

(SO) ve 20:00 h 6. Motoplech v Lovčičích – na KD Lovčice. Hraje kapela Pantock, soutěže, strip show, tombola.			
vstup 150 Kč
(SO) v 11:00 h Ostatky – Průvod masek po obci, ve 20:00 h v KD ostatková zábava s pochováváním basy a válením dyní, hraje DH Galánka, pořádá SDH Lovčice.

tel.: 518 388 201
www.domanin.eu

(SO) ve 20:00 h XX. Společenský ples OÚ Domanín – Dělnický dům
(SO) ve 13:00 h Fašank – obchůzka po obci

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

4.2.
(SO) ve 20:00 h Obecní + školní ples – v KD, hraje Vivian band Zlín
					
vstupné 130 Kč; místenka 20 Kč
18.2.
(SO) v 15:00 h Košt drkotin – v KD, příjem vzorků 11:00–13:00
				
vstupné dospělí 50 Kč; děti do 150 cm zdarma
25.2.
(SO) ve 20:00 h Fašaňková zábava – v KD, hraje DH Miločanka
				
vstupné 120 Kč; krojovaní zdarma

Moravany

Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova

4.2.

tel.: 607 005 006

www.obecmoravany.cz

(SO) ve 14:00 h Výstava vín – v KD Moravany. Hraje CM Jury Petrů. Srdečně zvou pořadatelé Vinaři a zahrádkáři Moravany.

Mouchnice

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

25.2.

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

(SO) Tradiční ostatky – Pořádá sbor dobrovolných hasičů. V 11:00 h průvod masek obcí;
ve 20:00 h ostatková zábava ve společenském domě.

Násedlovice

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
podatelna@obecnasedlovice.cz

4.2.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

(SO) ve 20:00 h Krojovaný ples – v KD, hraje DH Vlkošáci, předtančení Moravské besedy

Nechvalín

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

11.2.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) ve 20:00 h Školní ples – v KD, hraje duo Vávra&Ventrča

Sobůlky

Mužský sbor z Vacenovic, z. s.

696 06 Vacenovice 644
zdenekno@seznam.cz

19.2.

4.2.

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

(SO) ve 20:00 h Školní ples – v kulturně-sportovním centru. Ples bude zahájen předtančením žáků. K tanci a poslechu hraje Vermona. Občerstvení a tombola zajištěna. Předprodej vstupenek a místenek od 16.1. (PO) v MŠ. Děkujeme všem sponzorům za dary do
tomboly. Srdečně Vás zve ZŠ a MŠ společně se SRPŠ.

Strážovice

Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

11.2.
25.2.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) v 15:00 h Dětský karneval – v tělocvičně školy s bratry Chabičovskými + tanečnice
Kačule a Síma.
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – v sále školy, hraje Motýl Band. Pořádá Sokol Strážovice.
			
masky vstup zdarma

Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

11.2.
18.2.
19.2.

25.2.
26.2.

tel.: 518 620 237, fax: 518 620 235
www.svatoborice-mistrin.cz

(SO) ve 20:00 h Diskoples – KD, srdečně zve SK Spartak
(SO) ve 20:00 h Hasičský ples – Sokolovna, zvou hasiči ze Svatobořic
(NE) v 15:00 h Pyžamové disco – Sokolovna, srdečně zve Mateřské centrum Krteček
Svatobořice-Mistřín
(SO) ve 14:00 h Fašaňk – v 19:00 h pochovávání basy, Lidový dům, tradiční lidový zvyk,
místní soubory
(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – Sokolovna (TJ Sokol Svatobořice)
(NE) v 15:00 h Dětský karneval – KD (TJ Orel Jednota Svatobořice-Mistřín)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(NE) v 15:00 h XIII. Předfašaňkové setkání mužských sborů – v sále Hospody U Letochů ve Vacenovicích. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat krásné lidové písničky se
sbory ze všech koutů Moravského Slovácka. Srdečně zve Mužský sbor z Vacenovic.

Věteřov

Věteřov 207, 697 01 Kyjov
ou.veterov@worldonline.cz

4.2.

tel.: 518 622 420
www.veterov.cz

(SO) ve 20:00 h 14. Společenský ples – v budově školy ve Věteřově. K tanci a poslechu
hraje Skart Band. Doprovodný program: kulturista Miloš Růžička, Aerobic NK Kyjov.
Občerstvení a bohatá tombola. Těšíme se na Vás. Rezervace míst: ples.veterov@seznam.cz,
tel.: 723 627 468. Srdečně Vás zve MO ČSSD Věteřov.
(SO) v 18:00 h Ostatkový košt slivovice – v budově školy. Pořádá Obec Věteřov.

25.2.

Vlkoš

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

18.2.
19.2.
25.2.

tel.: 518 625 326, fax: 518 625 228
www.vlkos.cz

(SO) ve 20:00 h XX. Obecní ples – hraji DH Ištvánci a CM, vinotéka, tombola
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – Sokolovna
(SO) v 13:00 h Fašaňková obchůzka – od Sokolovny

11.2.
17.2.
18.2.
19.2.
19.–25.2.

25.2.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) ve 20:00 h Ples města Vracova – Srdečně Vás zveme na ples, který se uskuteční
ve sportovní hale. K dobré náladě přispěje DH Vracovjáci a New Vermona. Předprodej
vstupenek je od 30.1. (PO) v infocentru města Vracova.
vstupné 150 Kč
(PÁ) Ples školy – Nenechte si ujít velmi oblíbený ples školy, který se koná ve sportovní
hale. Již tradičně bude zahájen polonézou žáků devátých tříd. K tanci a poslechu zahraje
skupina Apollon a Agentura Tarock.
(SO) Senior bál – Nejen pro seniory je uspořádán Senior bál, který se uskuteční ve sportovní hale. Chybět nebude tombola a domácí zákusky.
(NE) v 15:00 h Dětský krojový ples – Oblečte své děti do kroje a vezměte je na ples do
Vracova na KD. Děti si užijí hry a soutěže. Celý ples bude zahájen předtančením besedy.
(NE–SO) Výstava grafiky Vladimíra Netoličky – Výstava se uskuteční v hudebním sále
nadace Chamartín.
(SO) v 15:00 h Dětský karneval – Oblečte své děti do masek a přijďte s nimi do sportovní
haly. Chybět nebudou hry, soutěže a skvělá atmosféra.
(SO) ve 20:00 h Maškarní bál – Přijďte ukončit plesovou sezónu na maškarní bál do Vracova do sportovní haly. Skvělá zábava je zaručena.

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

18.2.

Kam v Kyjově
a okolí

25.2.

únor 2017

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

(SO) ve 20:00 h Společenský ples obce Vřesovice – Ve společenském sále ZŠS, PrŠ a DD
ve Vřesovicích. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Madison.
(SO) Fašaňková obchůzka – Sraz masek v 9:00 h u hasičské zbrojnice, pořádá SDH Vřesovice, Občanské sdružení Babule, TJ Sokol Vřesovice.
725 077 793, 608 254 582, 731 457 670
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670.
Více: www muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala,
velitele výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

Žádovice

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

4.2.
11.2.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 20:00 h Maškarní ples – v KD. Pořádá SDH Žádovice. Hraje „Šiška z Vracova“.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. Sraz masek ve 20:30 h.
(SO) ve 14:30 h Dětský krojový ples – v KD. Pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci s obcí. Hraje DH „Veselá muzika“ spolu s CM z Ratíškovic. Pro děti je připraven
bohatý kulturní program, do kterého se mohou zapojit i ty nejmenší děti. Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.

Žarošice

Žarošice 14, 696 34 Žarošice
obec.zarosice@tiscali.cz

5.2.
11.2.

tel.: 518 631 530
www.zarosice.cz

(NE) v 15:00 h Beseda s promítáním fotografií „Šestnáctikilometrovej vejšlap“ – s panem Petrem Hiršem. Akce se koná v Muzeu obce.
(SO) ve 14:00 h 14. ročník Koštu klobásků – v hospodě U Julků. Kdo se chce přihlásit,
tak ať přinese svůj výtvor do hospody U Julků do 10.2. (PÁ) do 18:00 h, nebo ať zavolá na
tel.: 728 053 557. Od 15:00 h bude hrát CM z Kyjovska Kapric. Celý den Vás bude doprovázet
a celou noc bavit svojí pestrou muzikou a zpěvem moderátor Petr Večeřa. vstupné 150 Kč

Kulturní dům Ždánice

U zámku 683, 696 32 Ždánice

4.2.
11.2.
25.2.

tel.: 518 633 175

(SO) ve 20:00 h Maškarní karneval – v KD Ždánice. Shromáždění masek do 20:15 h
v prostoru KD u Radlovce; rej masek ve 20:30 h; soutěž o nejlepší masku; hraje taneční
skupina Rose Band; slosovatelná vstupenka.
vstupné 100 Kč; masky vstup zdarma
(SO) ve 20:00 h Květinový ples – v KD Ždánice. Hraje taneční skupina z Vracova; slosovatelná vstupenka. Pořádají mažoretky Angels.
(SO) v 18:00 h Muzikál Noc na Karlštejně – v KD Ždánice. Pořádá Folklorní soubor
Chasa ze Ždánic.				vstupné dobrovolné

Vrbasovo muzeum Ždánice

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: leden–březen: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) pouze po dohodě
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé
modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo věžních hodin. Sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
2.4.–31.5.
(NE–ST) Radek Medřický – kovaný šperk
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
16.11.–19.2. (ST–NE) Josef Fantura „Fašaňky, masopusty a jiné slavnosti“ – výstava fotografií

Želetice

Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

11.2.
25.2.

(SO) ve 20:00 h Krojovaný ples – v KD, hraje DH Šardičanka
(SO) ve 20:00 h Maškarní ostatková zábava – v KD, hraje DH Novovešťanka

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

11.2.
25.2.

tel.: 518 622 725
starosta@zeletice.czwww.zeletice.cz

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Školní ples – v sokolovně, hraje Láska band, polonéza, občerstvení, pořádá ZŠ
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sokolovně, v 19:00 h CM Kyjovsko, občerstvení zajištěno,
pořádá ZO ČZS
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.
vstup volný
Akce:
14.2.
(ÚT) Jak se vyhnout alergiím? – Nejznámější alergeny; životní styl, strava, vodoléčby
a bylinky proti komplikacím.
21.3.
(ÚT) Nové trendy WHO ve Výživě – Strava pro zdravý vývoj dítěte.
4.4.
(ÚT) Cesty k dlouhověkosti – 7 faktorů pro kvalitní kondici v každém věku.
16.5.
(ÚT) Imunita a psychika – Vliv myšlení na nervový, endokrinní a imunitní systém.
6.6.
(ÚT) Jak změnit návyky? – Motivace, cíle a používání vůle při formování charakteru.
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury,
masáže šíje i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.
vstup volný
Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností,
v nichž získáte návod na rozvinutí duchovního, společenského i psychického potenciálu člověka.
Upřesnění místa na tel.: 732 267 771.				
vstup volný
Rekondiční pobyt New start – dovolená pro celou rodinu
▶ Rekondiční a výukové pobyty New start 2017 jsou pro všechny, kdo chtějí zlepšit svůj cholesterol,
tlak, krevní cukr, váhu a hlavně tělesnou i duševní pohodu. Pobyty se konají v Luhačovicích (Pozlovice), v Chorvatsku a Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou: 16.–23.4. (NE–
NE); 13.–20.8. (NE–NE); 24.9.–1.10. (NE–NE), a 25.12.–1.1. (PO–PO). Cena 6 300 Kč. Jizerské
hory: 25.6.–2.7. (NE–NE). Cena 4 900 Kč. Chorvatsko – Severní Dalmácie (Srima): 10.–17.9. (NE–
NE). Cena 7 750 Kč. Více informací na www.zdraviarodina.cz; tel.: 732 267 771; info@ippoz.cz.
Kurz poradce zdravého životního stylu s MUDr. Jochenem Hawlitschekem, MPH, BA
13.–27.8.
(NE–NE) – Luhačovice, Penzion Spokojené stáří. Náplň: prevence nemocí, zdr. měření a poradenství, příprava veřejných zdravoních kurzů – zdr. výživa a vaření, devydává: Městské kulturní středisko Kyjov

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

Vřesovice

Městský kulturní klub Vracov

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

25.2.

Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

tel.: 608 667 478
www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky
Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění po celém světě. Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Franciska. Přímo ve vinařství se nachází stylová vinotéka, kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce
spjatý Svatoborský sklípek, který slouží k občerstvení a ubytování. Sledujte nás na facebookových
stránkách Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.

Milotice

25.2.

Domanín 9, 696 83 Domanín
domaninho@seznam.cz

(SO) ve 20:00 h Společenský ples – KD Kostelec, pořádá spolek Volnočas, k tanci a poslechu hraje Charlies K band z Brna. V programu bude ochutnávka vín a pomazánek.
(SO) ve 14:00 h Košt místních pálenek – KD, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kostelec
(NE) ve 14:30 h Dětský karneval – KD Kostelec, pořádá Spolek Volnočas

Svatobořice-Mistřín

Loutkové divadlo Kašpárek

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

18.2.
26.2.

www.radovanky-kyjov.cz

▶ Zahájen příjem přihlášek na letní příměstský tábor v termínech: 10.–14.7. (PO–PÁ),
24.–28.7. (PO–PÁ) a 21.–25.8. (PO–PÁ). Tábor je určen pro děti ve věku 3–9 let. Zábavný program plný
her v přírodě bude zajištěn 7:00–16:00 na Boršovských lúkách a blízkém okolí.
					
cena 1 500 Kč na dítě/týden

11.2.
11.2.

4.2.

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

www.obec-kostelec.cz

toxikace, zábaly, masáže, zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, kurz Bible, základy informatiky, veřejný projev, organizace programů na školách, výstav a Klubů zdraví.
Cena 2 200 Kč. Přihlášky na: info@ippoz.cz, tel.: 732 267 771, www.zdraviarodina.cz.
Roční víkendový kurz masáží, vodoléčeb, cvičitelů, přírodních procedur a celostního zdraví
▶ Institut preventivní péče o zdraví (www.zdraviarodina.cz) Vám nabízí vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Máte-li zájem o více informací o nabízených kurzech, můžete nás kontaktovat
na tel.: 732 267 771.

V neděli 12. února 2017 v 17.00 hodin bude koncertovat v Městském kulturním středisku v Kyjově třicetitříčlenný komorní orchestr
CZECH VIRTUOSI s belgickým dirigentem ERICEM LEDERHANDLEREM. S tímto orchestrem vystoupí sólista ve hře na housle JOSEF
ŠPAČEK. Tento výjimečný houslista je nejmladším koncertním mistrem České filharmonie v historii, laureátem největší a nejnáročnější
světové houslové soutěže královny Alžběty v Bruselu a sólově koncertuje na nejslavnějších pódiích světa. Díky dotaci nabízíme velmi výhodné
vstupné.
Vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč
Úterý
7. 3.
		
		
Čtvrtek 23. 3.
		
Středa 26. 4.
		
Sobota
3. 6.
		
Pátek
20. 6.
		

SKLADATELÉ KRÁSNÝM ŽENÁM (v rámci KPH)
vstupné: 150 Kč; 110 Kč sleva studenti, senioři;
rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč
KONCERT JAROSLAVA SAMSONA LENKA
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč
DIA SHOW S CESTOVATELEM JIRKOU KOLBABOU
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč
MY FAIR LADY (Městské divadlo Brno)
(letní kino)
KONCERT MARIE ROTTROVÉ S KAPELOU
vstupné: 490 Kč (letní kino)

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Pokladna Domu kultury (po, st, čt 13.30 – 16.30) tel.: 518 612 378
Informační centrum Kyjov (po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

www.mestokyjov.cz

M
A

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

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

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

R

Římskokatolická farnost Kyjov

Kostelec

ZD
A

▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno pro
děti jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi
nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.

www.ickyjov.cz www.dum-kultury-kyjov.cz

Významné akce v Kyjově
Reprezentační ples města Kyjova

24.2.

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK vystoupí orchestr
Dušana Mathona – MARATHON BAND ze Zlína, CM Jury Petrů. Ples zahájí slavnostní
předtančení a ukázky společenských tanců SWING KM z Kroměříže. Speciálním hostem
letos bude BEATLES REVIVAL. Mnohé jistě potěší přehlídka spodního prádla a také kožešin a ani tentokrát nebude chybět cocktail bar s ochutnávkou míchaných nápojů, ochutnávka moravských vín a samozřejmě bohatá tombola. Předprodej vstupenek probíhá na
Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

12.2.

(NE) v 17:00 h Josef Špaček a Czech Virtuosi – v divadelním sále. Třicetitříčlenný komorní orchestr Czech Virtuosi s belgickým dirigentem Ericem Lederhandlerem (Belgie).
S tímto orchestrem vystoupí sólista ve hře na housle Josef Špaček. Tento výjimečný houslista je nejmladším koncertním mistrem České filharmonie v historii, laureátem největší
a nejnáročnější světové houslové soutěže královny Alžběty v Bruselu a sólově koncertuje
na nejslavnějších pódiích světa. Díky dotaci nabízíme velmi výhodné vstupné.		
			
vstupné 220 Kč; v předprodeji 190 Kč

11.2.

Josef Špaček a Czech Virtuosi

The Bladderstones – koncert projektu „Jazz v Kostce“

(SO) ve 20:30 h The Bladderstones – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Když se žák stane lepší než učitel, nezbývá než s ním založit
kapelu. Když chcete maximální svobodu, ale zároveň i interakci a milujete zvuk kapely
(případně se chcete vejít se vším všudy do osobního auta), pak hrajete v triu. A pokud
hudbu berete víc srdcem než rozumem, skončíte u blues. A na tom stojí The Bladderstones – kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila.
vstupné 100/70 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov

▶ Město Kyjov opět otevře pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno od 3.12. (SO) každý den:
PO–PÁ	
8:00–13:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také veřejnost
14:00–20:00 veřejnost
každé (PO) 16:00–17:30 vyhrazeno pro DDM – kroužek bruslení
20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň 3 dny předem
SO–NE	
10:00–19:30 veřejnost
8:30–9:30, 12:00–13:30 a 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě
se správcem alespoň 3 dny předem
Bruslí se v blocích dlouhých 90 min. Vstupné se platí vždy za jeden blok. Mezi jednotlivými
bloky probíhá údržba ledové plochy v délce 30 min.
▶ Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků a informací o vstupném
naleznete na webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - březen 2017 je 13.2. (PO).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

11.2.–15.4.

(každou SO - 11.2., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4.,15.4.) Město Kyjov opět
připravilo bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén
v Ratíškovicích.
▶ 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).

Městské kulturní středisko

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

7.2.

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

(ÚT) v 19:30 h Janáčkovo kvarteto – v divadelním sále. Janáčkovo kvarteto vzniklo na

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla
získalo po několika letech právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 2015 hraje soubor ve
složení: Miloš Vacek – 1. housle; Richard Kružík – 2. housle; Jan Řezníček – viola; Břetislav
Vybíral – violoncello.
vstupné 150 Kč; senioři, studenti 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
9.2.
(ČT) v 15:30 h Dětský maškarní kouzelný karneval – v estrádním sále. Odpoledne plné
her, tance, soutěží a kouzel s diskotékou Luďka Ptáčka, kouzelníkem Jirkou Hadašem
a klauny Jájou a Pájou v programu s názvem Večerníček. Na masky čeká sladká odměna.
Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky…
vstupné 40 Kč; platí děti i doprovod
11.2.
(SO) ve 20:00 h Ples ZŠ J. A. Komenského – v estrádním sále. Hraje hudební skupina
Charlie‘s K band. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského
Kyjov. Předprodej vstupenek a místenek v Informačním centru Kyjov.		
				
vstupné 100 Kč; místenka 50 Kč
12.2.
(NE) v 17:00 h Josef Špaček a Czech Virtuosi – více informací v sekci Významné akce
v Kyjově
14.2.
(ÚT) v 19:00 h DH Sokolka ze Šakvic – v divadelním sále. DH Sokolka byla založena
v roce 1992. Sokolka svoji popularitu získala během krátké doby svého působení v blízkém i dalekém okolí. Kapela hraje hlavně na hodech, plesech, tanečních zábavách a koncertních vystoupeních doma i v zahraničí. 		
vstupné 150 Kč
18.2.
(SO) ve 20:00 h 51. Sklářský ples – v estrádním sále a přilehlých prostorách s DH Sobuláci a hudební skupinou Ferrum. Pořádá Vetropack Moravia Glass, a. s. a odborová
organizace VMG. Prodej vstupenek na tel.: 518 603 134.
vstupné 200–220 Kč
19.2.
(NE) v 16:00 h a 19:30 h Poslední aristokratka – v divadelním sále. Poslední aristokratka
je neuvěřitelně vtipným a velmi úspěšným příběhem rodiny hraběte Františka Antonína
Kostky z Kostky, který napsal milotický kastelán pan Evžen Boček.
				
PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO
21.2.
(ÚT) v 19:00 h Jakub Smolík s kapelou – v divadelním sále. V MKS v Kyjově zahraje na
romantickou strunu umělec s nejvěrnější fanouškovskou základnou, který patří k tomu
nejlepšímu, co česká písničkářská scéna nabízí.
vstupné 350 Kč; v předprodeji 320 Kč
24.2.
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – více informací v sekci Významné
akce v Kyjově			
vstupné 350 Kč, 330 Kč, 300 Kč
26.2.
(NE) ve 14:00 h Fašaňková obchůzka – Nětčice, U Jančů – se Slováckým souborem Kyjov. Průvod vyjde od hospody U Jančů. Zve Vás Slovácký soubor Kyjov a Městské kulturní
středisko Kyjov.
26.2.
(NE) v 15:00 h Mejdan s Kašpárkem v rohlíku Revirvál – v estrádním sále. Prezentace
kroužků DDM Kyjov, karneval a vystoupení Kašpárka v rohlíku Revirvál pro veřejnost.
Připravujeme na březen:
7.3.
(ÚT) KPH – Skladatelé krásným ženám
14.3.
(ÚT) SDH – DH Vinařinka
18.3.
(SO) Josefský košt vín
19.3.
(NE) Jarní zpívání
22.3.
(ST) Zdeněk Izer & autokolektiv
23.3.
(ČT) Jaroslav Samson Lenk – koncert
28.3.
(ÚT) Jana Koubková – koncert

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

1.2.
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Trollové USA...................................................................................50 Kč
1.2.
(ST) v 19:00 h Toni Erdmann Německo..............................................................100/ČFK 80 Kč
2.2.
(ČT) v 17:30 h Divoké vlny 2 USA........................................................................110/RV 396 Kč
2.,5.2.
(ČT,NE) ve 20:00 h Manžel na hodinu ČR.........................................................................100 Kč
3.,5.2.
(PÁ,NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR.....................................................................100/RV 360 Kč
3.2.
(PÁ) ve 20:00 h Assassin‘s Creed USA*3D.........................................................................140 Kč
4.2.
(SO) v 17:30 h Assassin‘s Creed USA*2D...........................................................................110 Kč
4.2.
(SO) ve 20:00 h Resident Evil: Poslední kapitola Německo*3D..................................130 Kč
5.2.
(NE) v 15:30 h Divoké vlny 2 USA........................................................................110/RV 396 Kč
8.2.
(ST) v 16:30 h Pohádky pro Emu ČR...............................................................................BS 60 Kč
8.2.
(ST) v 19:00 h Pyroman Norsko..............................................................................90/ČFK 70 Kč
9.2.
(ČT) v 17:30 h Padesát odstínů temnoty USA..................................................................140 Kč
9.,10.,11.,12.2.(ČT,PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Padesát odstínů temnoty USA............................................140 Kč
10.2.
(PÁ) v 17:00 h Rogue One: Star Wars Story USA*2D....................................................110 Kč
11.2.
(SO) v 17:00 h Rogue One: Star Wars Story USA*3D....................................................130 Kč
12.2.
(NE) v 17:30 h Resident Evil: Poslední kapitola Německo*2D....................................110 Kč
12.2.
(NE) v 15:30 h Zpívej USA......................................................................................120/RV 432 Kč
14.2.
(ÚT) v 18:30 h Padesát odstínů temnoty USA.................................................................140 Kč
15.2.
(ST) v 19:00 h Psí poslání USA..............................................................................110/ČFK 90 Kč
16.,18.2.
(ČT,SO) v 17:30 h LEGO® Batman film USA*2D............................................110/RV 396 Kč
16.,19.2.
(ČT,NE) ve 20:00 h Miluji tě modře ČR.............................................................................110 Kč
17.2.
(PÁ) v 17:30 h LEGO® Batman film USA*3D...................................................130/RV 468 Kč
17.,18.2.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Padesát odstínů temnoty USA..........................................................140 Kč
19.2.
(NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR...........................................................................100/RV 360 Kč
19.2.
(NE) v 15:30 h LEGO® Batman film USA*3D...................................................130/RV 468 Kč
22.2.
(ST) v 19:00 h Bratříček Karel ČR, Polsko............................................................90/ČFK 70 Kč
23.,24.2.
(ČT,PÁ) v 17:30 h T2 Trainspotting VB..............................................................................120 Kč
23.,26.2.
(ČT,NE) ve 20:00 h Spojenci USA.........................................................................................110 Kč
24.,25.2.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Padesát odstínů temnoty USA..........................................................140 Kč
25.,26.2.
(SO,NE) v 17:30 h Kruhy USA...............................................................................................110 Kč
26.2.
(NE) v 15:30 h Anděl Páně 2 ČR...........................................................................100/RV 360 Kč
Pozn.:
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka (sleva
10%) platná pro: 2 děti do 15let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15let + 1 dospělý | ČFK – členové filmového klubu | BS – BIO SENIOR. (BIO SENIOR je určen pro všechny (nejen
pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit
kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu
v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h). |
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

1.2.–16.3.
2.2.

6.2.
8.2.
9.2.

16.2.

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

(ST–ČT) Slané obrázky – Výstava čerpá z alba amatérské fotografky Stanislavy Bednaříkové. Pobočka knihovny v Bohuslavicích.
(ČT) v 17:00 h Slavnostní představení knihy Bohuslava Matyáše nazvané Rád jsem
vás poznal 3 – Třetí díl knihy o lidech, které znáte… Publikace obsahuje rozhovory se
zajímavými osobnostmi, které jsou svým původem, životem či působením spjaty s oblastí
jihovýchodní Moravy. Beseda s autorem, vystoupení hostů, autogramiáda. Hudební doprovod: žáci ZUŠ Kyjov pod vedením Alžběty Bočkové.
vstupné dobrovolné
(PO) v 9:00 h Génius Wolfgang Amadeus Mozart – Setkání s uživateli Centra sociálních
služeb Kyjov. Fakta a zajímavosti ze života hudebního skladatele a klavírního virtuosa.
Beseda bude proložena hudebními ukázkami. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Bdělost cestou tantry, ne podle psaných zásad – Přednáška Ing. Zdeňka
Zamazala. Studovna-čítárna.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Energetické otisky aneb životy těch druhých – přednáší Eva Matulová –
Víte, že každý předmět, kterého se dotknete, si po dobu mnoha let uchová Váš energetický
otisk? S naší energií je to totiž stejné jako s otisky prstů – na planetě nenajdeme dva lidi
s identickou energií.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 17:00 h Rosa de Sar – Magisterium Karlštejna – Historička a spisovatelka Hana
Sar Blochová představí 2. rozšířené vydání své knihy Mysterium Karlštejna. Stavba hradu
Karlštejna i jeho malířská výzdoba vycházejí z templářské tradice, křesťanského hermetismu a svobodných umění kvadrivia, zde zastoupených posvátnou geometrií, alchymií,
astrologií a hudbou ve smyslu kosmologickém.
vstupné dobrovolné

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.
13.2.–23.4. (PO–NE) Výstava o Japonsku: „Chryzantéma a meč“ – umění a materiální kultura starého Japonska

Radniční galerie

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

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.
2.–28.2.
(ČT–ÚT) Výstava Malované mapy Hodonínska – V galerii budou vystaveny originální
malby obrazů, podle kterých vznikají malované mapy regionů České republiky. Současně
uvidíte také malby dominant jednotlivých obcí, které vznikly v rámci projektu Malované
mapy Hodonínska. Autory maleb dominant jsou Jana Šuláková, Lucie Holíková a Vlado
Šuster. Vernisáž výstavy se uskuteční 2.2. (ČT) v 17:00 h. V programu vystoupí a zazpívá
mužský sbor Paniháj.

Čajovna & Galerie

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

tel.:725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje, kávy
a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
13.2.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy Nikol Biegunové – Všichni jistě známe rčení, že jedna
vlaštovka jaro nedělá. V tomto platí, že ani výstavu. Právě proto bude na výstavě Nikol
Biegunové možno shlédnout práce zachycující různá témata, která jsou propojena určitou
symbolikou.

Galerie Doma

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

10.2.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ) v 17:30 h Jiří Staněk, grafika – Úvodní slovo Barbora Lungová. Výstava potrvá do
8.3. (ST).

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

11.2.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h The Bladderstones – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně Kyjov, Komenského 1407/14. Když se žák stane lepší než učitel, nezbývá než s ním založit kapelu. Když chcete maximální svobodu, ale zároveň i interakci a milujete zvuk kapely (případně se chcete vejít se vším všudy do osobního auta), pak hrajete v triu. A pokud hudbu
berete víc srdcem než rozumem, skončíte u blues. A na tom stojí The Bladderstones – kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. 		
vstupné 100/70 Kč

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

2.2.
5.2.
17.2.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(ČT) v 19:00 h Noční motýli kolem nás – Biologický večer v Pražírně s doc. Milanem
Králíčkem, CsC. Organizuje Pražírna spolu se ZO ČSOP Kyjov.
vstupné dobrovolné
(NE) ve 20:00 h LiStOVáNí: Smrt Zajdy Munroa (Nick Cave) / +18 – Chlívák, cesťák
a mrtvý muž Zajda Munro je proklet a odsouzen k odchodu z pozemského světa hned
v první větě románu. Účinkují: Gustav Hašek, Věra Hollá, Pavel Oubram. vstupné 200 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Večer s živou hudbou: Sedmé přání – Sedmé přání je brněnská pop-rocková kapela hrající vlastní tvorbu, kde spíše poeticky laděné texty a jemné melodické
kytary doplňují energické bicí a nápaditá basa. V současnosti kapela koncertuje také akusvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

23.2.
24.2.

ticky ve dvou a v tomto složení se představí v Kyjově.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 19:00 h Motýli zimy a časného předjaří – Biologický večer v Pražírně s doc. Milanem Králíčkem, CsC. Organizuje Pražírna spolu se ZO ČSOP Kyjov. vstupné dobrovolné
(PÁ) ve 20:00 h Čadek & Cicvárek – Brněnský violoncellista a písničkář Pavel Čadek –
po letech na konzervatoři, kdy se od vážné hudby odreagovával hraním cello-rocku, se
rozhodl vyzkoušet dosud neprobádané pole – písničkaření s violoncellem místo kytary.
S nadsázkou se tedy označuje za zakladatele nového žánru „cello-folk“. Ivo Cicvárek –
známý brněnský písničkář a textař. Jejich koncert přináší pomyslné „the best of“ Ivovy
tvorby: od písní z nejstarších desek až po novinky, které na své nahrání teprve čekají.
					
vstupné 100 Kč

Salsa Kyjov

tel.: 733 661 380

2.2.–23.3.

www.salsakyjov.cz

salsakyjov@seznam.cz

(ČT–ČT) 20:00–22:00 Kurz salsy a zouku – v Kyjovském pivovaru. Zveme Vás na kurzy
latinsko-amerických tanců salsa-linea a zouk do Kyjovského pivovaru. Kurz bude probíhat každý (ČT) po dobu 8 lekcí. Jedná se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou
je najít si k sobě tanečního partnera. Ceny kurzovného a bližší informace naleznete na
našich facebookových stránkách Salsa Kyjov nebo na e-mailu: salsakyjov@seznam.cz či
tel.: 733 661 380.

Swing Family z.s.

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

17.2.

(PÁ) v 19:30 h Swingová tančírna – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov.
Přijďte si poslechnout ty nejlepší swingové hity a podívat se, jak vlastně swing na parketu
vypadá. Můžete se také něco přiučit při krátké výuce a klidně protančit celý večer.		
					
vstup zdarma
▶ Každou (ST) 19:00–21:00 Open class – Opakovací lekce swingu pro všechny, kteří chtějí opakovat,
trénovat, nebo si prostě zatančit. V Kyjovském pivovaru.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

21.2.

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

(ÚT) 13:00–18:00 Výchovné potíže v mateřských školkách – ve velké zasedací místnosti
v přízemí radnice Kyjov. Lektor: Mgr. Renata Abrahamová. Seminář je určen především pro
učitele, účastnit se mohou také rodiče zajímající se o tuto problematiku. Z kapacitních důvodů je třeba se přihlásit. (Tel.: 518 610 180, mail: miladaduskova@kyjovske-slovacko.com).

Sokolíček

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 604 631 643, 721 525 676
http://sokolicek.cz

Hlídání dětí v Sokolíčku
▶ Nabízíme hlídání dětí v Sokolíčku. Hlídání probíhá každou (ST) kromě svátků a prázdnin 9:00–
12:00. Pitný režim zajištěn, svačinky pro děti s sebou. Hlídají zkušené a ochotné tety, které se rády
o Vaše malé ratolesti postarají. Hlídání probíhá uvnitř Sokolíčku a za příznivého počasí se můžou
hrát i na venkovním hřišti. Sokolíček je otevřen pouze pro děti na hlídání. Hlídání bude probíhat
jen po telefonické nebo emailové domluvě. Bližší informace v Sokolíčku nebo na tel.: 604 631 643,
721 525 676 nebo na e-mailu: info@sokolicek.cz. vstupné za dítě je 60 Kč/h; 150 Kč na celé dopoledne
Akce v únoru:
11.2.
(SO) v 15:00 h Karneval v Sokolíčku – Sokolíček ve spolupráci s DDM v Kyjově pořádá
karneval. Čeká na Vás spousta zábavy a dětská diskotéka! Těšíme se na Vaše krásné kostýmy!

Český zahrádkářský svaz Kyjov

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

tel.: 518 614 526

info@zahradkarikyjov.cz
tel.: 724 224 958

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

▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na
emailové adrese: palenicekyjov@seznam.cz.
▶ Pěstitelská pálenice stále v provozu.

Vinotéka Régio/Lidová jizba

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

www.lidova-jizba.cz

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky
z medu, sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou
tématikou.
16.2.
(ČT) Ochutnávka lat – certifikovaný Tradiční výrobek Slovácka
Připravujeme na březen:
13.–19.3.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánské speciality vyrobené z červeného vína
podle tradiční domácí receptury

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)
info@SlovackaGalerieVin.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína
vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi
vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem.
Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Nabízíme
výrobky studené kuchyně – klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou, kachní i zabijačkovou
pomazánku. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Akce v únoru:
24.2.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Tentokrát vyzkoušíme
vína z rodiny burgundských odrůd. Přijďte ochutnat nejen pinoty, burgundy a rulandy, ale
i vína z odrůd Chardonnay a Auxerrois. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 15.2. (ST).

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov

Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

3.2.
10.2.
17.2.
24.2.

(PÁ) Košt ležáku „Šalina“ 11° – Kočovný pivovar Albert, Brno
(PÁ) Košt ležáku „Rychtář“ 12° – Pivovar Hlinsko
(PÁ) Košt ležáku „Opice“ 11° – Pivovar Nachmelená opice, Krnov
(PÁ) Košt ležáku „Oskar“ 11° – Pivovar Antoš, Slaný
tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

(PÁ–NE) Víkend gastronomických specialit – ovocné a zeleninové smoothies a sushi
víkend
Připravujeme na březen:
23.–26.3.
(ČT–NE) Víkend gastronomických specialit – steaky, bifteky a čerstvé bylinky

Odbor KČT Mapa Brno

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Kelčany – Vracov – 5 km			
(ÚT) Dubňany, zast. Obchodní dům – Milotice – 6,8 km
(ÚT) Bzenec – Vlkoš – 9,5–12 km			
(ÚT) Bzenec Přívoz – Veselí nad Moravou – 9 km		

Život a zdraví, z. s.

Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

v 8:53 h, bus
v 9:10 h, bus
v 9:38 h, vlak
v 9:38 h, vlak
www.zivotazdravi.cz

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých
receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více inforvstup volný
mací.						
Akce v únoru:
20.2.
(PO) v 18:00 h Přednáška: Umění (ne)stárnout II. díl – Přednáší PharmDr. Hana Machová, B.Th. Přijďte se zaposlouchat do finální části z dvoudílného cyklu přednášek o tom,
jak zastavit stárnutí. Součástí přednášky bude ochutnávka zdravých receptů. Budeme se
na Vás těšit. Další informace na tel.: 774 901 078.

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

▶ Každé (PO) 14:15–15:00 Hrátky s angličtinou – tzv. Early English – Pro velký zájem otevíráme
další kurz pro malé děti. První lekce již 2.1. (PO). Rezervujte si místo včas – kapacita 10 dětí (3 místa již obsazena)! Rezervace nejlépe e-mailem nebo na tel.: 724 148 463. Lektorka: Mgr. Lenka Vymazalová.
Léto 2017
17.–21.7.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor pro žáky ZŠ – hl. lektorka: Mgr. Eva
Bartoníková. Rezervace: evabartonikova@seznam.cz, tel.: 731 598 957.
7.–11.8.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor pro malé děti 4–10 let – hl. lektorka:
Mgr. Lenka Vymazalová, spolupráce: Sokol Kyjov – Miroslav Vymazal, ZŠ Žarošice. Rezervace: vymazalova.l@gmail.com, tel.: 724 148 463. Kapacita 20 dětí.
▶ Podrobnější informace k dispozici od února 2017.

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

▶ Zápis do jarního semestru školního roku 2016/2017 pro stávající i nové studenty do kurzů: angličtiny,
němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny. Individuální i skupinové kurzy, příprava na maturitu z jazyka a certifikáty (PET, KET, FCE).
▶ Přijímáme rezervace na příměstský jazykový tábor, který se bude konat v létě 2017.

Cestovní agentura Régio

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)
prodejna@chata.cz

www.ak-kyjov.cz

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Kyjovský pivovar

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

lkky@atlas.cz

Lety pro veřejnost – foto lety
▶ Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín,
dobu letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na
tel.: 518 612 060, 724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
nenickova@soukyjov.cz

17.–19.2.

7.2.
14.2.
21.2.
28.2.

Aeroklub Kyjov

tel.: 518 612 060, 724 109 329

tel.: 777 120 988
www.zahradkaukulky.cz

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

znávacích zájezdů do všech koutů světa.
FIRST MINUTE
▶ Využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo slevy
pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 28.2. (ÚT). Přijďte si k nám pro nové katalogy.
ZIMNÍ DOVOLENÁ
▶ Nejvyšší čas vybrat si dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin.
▶ Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci
můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší prodejny pro katalog,
rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
▶ Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do wellness v Kyjově
v prostorách penzionu Régio***. Garantujeme stejné ceny jako u pořadatelské CK.

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Slevy first minute na poznávací zájezdy 2017. Užijte si Vaši dovolenou poznáváním přírodních,
kulturních a historických krás nejen u nás, ale i v zahraničí. Vyberte si z široké nabídky atraktivních po-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

6.2.

tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

(PO) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – Srdečně zveme vycházející žáky na pracoviště
Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu. Lze
dohodnout i jiný den návštěvy.

Jóga v denním životě v Kyjově

tel.: 602 306 613

irena.kyjov@seznam.cz

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – senioři
ÚT
18:00–19:30 Jóga pro zdraví
ST
17:30–19:00 Jóga proti stresu

Apoštolská církev Kyjov

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

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek Dobrá zpráva – volnočasová aktivita pro děti 8–15 let.
▶ Každou (ST) 18:00–19:30 Základní pravdy Bible: Evangelium podle Matouše – výklad biblických
zpráv pro dnešní dobu.
Akce v únoru:
15.2.
(ST) v 18:00 h Bowling manželských dvojic – přijďte se uvolnit a zasoutěžit, večeře odměnou, restaurace Luxor, nutno přihlásit do 10.2. (PÁ).

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

Svatoborská 28 (zelená vrata vedle Č. spořitelny)

tel.: 776 760 784, 732 958 914

educante@seznam.cz

▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Svépomocná skupina rodičů dětí s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Svépomocná skupina domácích pečujících – navazuje na předchozí kurzy Pečuj doma a s námi
(Diakonie ČCE Brno). Setkání: 11.2. (SO) 10:00–14:00; 20.2. (PO) 8:00–14:00.
▶ SOS První pomoc v krizi – Pomoc psychologa pro každého, kdo potřebuje řešit akutní situaci.
Pro děti, dospělé, seniory i domácí pečující. Anonymně, bez doporučení a objednávky. Pravidelně
každý (ČT) 14:00–18:00 a (PÁ) 8:00–12:00.
10.2.
(PÁ) v 16:00 h Čaj o čtvrté – Promítání filmu Hiphoperace v rámci projektu Promítej i ty.
Film s titulky o novozélandských seniorech, kterým se díky pozitivnímu přístupu daří
překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokázat, že věk je jen číslo a s humorem jde
všechno lépe.				
vstupné 20 Kč
24.2.
(PÁ) v 16:00 h Čaj o čtvrté – Promítání filmu Sedm písní pro dlouhý život v rámci projektu Promítej i ty. Nesentimentální, a přitom velmi citlivý dokument ze skotského hospicu
– muzikál, který ač pojednává o smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři. vstupné 20 Kč
▶ Noví zájemci o kurzy: Kurz tvůrčího psaní a Kurz automatické kresby se mohou hlásit
e-mailem.

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 provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v tělocvičně ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
Akce v únoru:
13.2.
(PO) ve 14:00 h Trénink paměti hrou – v jídelně penzionu

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

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

tel.: 602 699 146
www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizuvydává: Městské kulturní středisko Kyjov

jeme akreditované vzdělávací programy pro profesionály v pomáhajících profesích a také programy
pro pedagogické pracovníky.
▶ Aktuální informace a zajímavosti sledujte na naší FB stránce!
▶ Denní stacionář. Lidem s duševním onemocněním, zejména Alzheimerovou nemocí nebo jiným
typem demence, nabízíme pravidelný skupinový aktivizační program, PO–PÁ 8:00–13:00. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanova@fenix-centrum.cz nebo p. Olivová, tel.: 774 740 889, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Sociální rehabilitace. Od 1.1. (NE) nabízíme novou, bezplatnou, registrovanou sociální službu určenou lidem, kteří mají duševní potíže. Jste v situaci, kdy se chystáte na návrat domů z léčebny
a nejste si jisti, zda to zvládnete? Ztratili jste svou sebejistotu a sebedůvěru a uvítali byste někoho,
kdo by Vás podpořil? Potýkáte se s psychickými potížemi v souvislosti s problémy v různých oblastech života, například v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, vztahů a nevíte si rady, jak
skloubit řešení těchto problémů? Cítíte se osamělý/á a nevíte jak to změnit? Bližší informace:
Mgr. Tomáš Galan, tel.: 720 504 640, galan@fenix-centrum.cz.
▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Nácvik relaxačních technik pod vedením psychiatra, psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka. Pravidelná relaxace přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Doporučujeme pohodlný oděv, teplé ponožky,
polštářek. Deky a karimatky jsou k dispozici. Skupinový nácvik relaxačních technik trvá 30 min.
Bližší informace a objednávky: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696.		
cena 150 Kč
▶ Psychiatrická ambulance. Je akreditované a registrované zdravotnické pracoviště poskytující ambulantní péči lidem s psychickými poruchami, onemocněními a problémy, lidem v životních
krizích i jejich příbuzným a pečovatelům. Bližší informace: MUDr. Kliment, tel.: 724 229 696,
reditel@fenix-centrum.cz.

Agentura pro občany

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

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

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost:
(ÚT)
8:00–11:00, 12:00–15:30
		
(ČT)
8:00–11:00, 12:00–17:30
		
(ČT)
15:00–17:00 právní konzultace na objednání
			 na agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422
Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ)
8:00–11:00, 12:00–15:30
			 agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
(Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každé PO, ÚT a ČT 9:30–11:30
2.2.
(ČT) Krmítko
6.2.
(PO) Hraní a povídání
7.2.
(ÚT) Lyže
9.2.
(ČT) Žáby
13.2.
(PO) Hraní a povídání
14.2.
(ÚT) Valentýnské přání
16.2.
(ČT) Klauni
20.2.
(PO) Hraní a povídání
21.2.
(ÚT) Masky z rukou
23.2.
(ČT) Karneval
27.2.
(PO) Hraní a povídání
28.2.
(ÚT) Zlatovláska
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také
na www.kmk.wbs.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) v 17:30 h Malý fotbálek – v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského na Újezdě. Pro holky
i kluky ve věku od 5 let. Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu?
Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 50 Kč (příspěvek na tělocvičnu) s dětmi probereme
základy tohoto sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční fotbalové zápasy s okolními vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance. Více u Heleny Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad
Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každý (PÁ) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

