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.
▶ 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.

Lesní mateřská školka Radovánky Kyjov

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

Bzenec

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

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

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.

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

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

1.4.

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

Penzion Fürstova vila

ČZS ZO Bohuslavice

Bohuslavice 4124 (Chaloupka – klubovna zahrádkářů), 696 55 Kyjov 3
zahradkari.bohuslavice@seznam.cz

7.4.

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

15.4.

tel.: 777 940 216, 722 773 340

(PÁ) 9:00–19:00 Velikonoční výstava – na zahrádkářské chaloupce. Srdečně zveme veškerou veřejnost.

16.4.

16.4.
22.4.
22.,23.4.
29.4.

30.4.

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 SO, NE a svátky v čase 14:00–18:00.
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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(NE) Velikonoční zábava – pořádá DH Ištvánci, sokolovna Hovorany
(SO) v 18:00 h Divadelní představení s názvem „Dovolená ólinkluzif“ – účinkuje divadelní spolek Hrozen z Hroznové Lhoty; pořádá Orel jednota Hovorany; sokolovna Hovorany
(SO,NE) Festival otevřených sklepů „Jaro na Mutěnsku“ – pořádá Spolek hovoranských vinařů;
více na www.vinozhovoran.cz
(SO) Pálení čarodějnic – pořádá Spolek Lidový dům; areál u rybníka

Ježov

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

30.4.

(NE) v 16:00 h Pálení čarodějnic – na Oboře. Zvěřinová jídla se budou podávat již od 12:00 h do
vyprodání. Pořádá MS Vlast Ježov.

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

30.4.
30.4.

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

www.obec-kostelec.cz

(NE) v 17:00 h Stavění máje – na návsi, pořádají hasiči
(NE) v 17:00 h Pálení čarodějnic – na návsi, akce pro děti, pořádá spolek Volnočas

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

1.–2.4.

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(SO–NE) 14:00–17:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů v Lovčicích – Velký skleník plný sukulentních rostlin najdete v Lovčicích 159, odbočte za kostel a pak stále rovně k lesu pod rybník Jordánek.
Čeká Vás zhruba 500 výstavních exponátů, což jsou osazené kamenné misky a keramické objekty
roztodivných tvarů, a samozřejmě i široká nabídka sukulentních rostlinek, keramiky pro sukulenty
dělané a literatura „jak na to“. Těší se na Vás Jaroslav Honc, sukulentů krotitel.
vstup zdarma

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

2.4.
16.4.
23.4.
29.4.

kultura@milotice.cz

(NE) v 9:30 h Degustace vín – v KD; pořádá ČZS Milotice
(NE) v 13:00 h Tradiční košt vín – v KD; pořádá ČZS Milotice
(NE) v 15:00 h Autorské čtení – Věra Rudolfová: Kraj návratů i setrvání – fara Milotice
(SO) v 15:00 h Pálení čarodějnic – kopec za hřištěm; pořádá SDH Milotice

Mikroregion Nový Dvůr

Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

8.4.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

tel.: 606 768 258
www.novy-dvur.cz

(SO) v 15:00 h Otevření sezóny 2017 – v informačním místě Mikroregionu Nový Dvůr v konírně
SZ Milotice. Srdečně zveme a těšíme se na návštěvu! Vaše nové zážitky s Novým Dvorem.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(NE) ve 14:00 h Velikonoční košt vína 2017 – Pořadatelé: fotbalisté z Moravan (TJ Slavoj Moravany). CM Kyjovsko 16:00–22:00; navazuje DJ Burian 22:00–2:00 + bohatá tombola.

Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
podatelna@obecnasedlovice.cz

16.4.

tel.: 518 631 428
www.obecnasedlovice.cz

(NE) v 10:00 h Výstava vín s ochutnáváním – v Násedlovicích na KD. Odpoledne hraje CM z Vracova. Bodování se bude konat 7.4. (PÁ) v 18:00 h v sále KD.

Nechvalín

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

29.4.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) Pálení čarodějnic – myslivecká chata ve Žlebech v Nechvalíně. Areál otevřen v 15:00 h, odlet
čarodějnic v 19:00 h od OÚ. Hudba a bohaté občerstvení zajištěny. Kostýmy čarodějnic vítány. Srdečně zve MS Habřina.

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně
Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.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.

Sbor dobrovolných hasičů Vacenovice

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

29.4.

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

(SO) ve 20:00 h Open Air Slet Čarodějnic Vacenovice 2017 – na hasičském areálu ve Vacenovicích. Hasiči Vacenovice Vás zvou na tradiční oblíbenou akci. Tu správnou zábavu namixuje
DJ Luděk Ptáček. Občerstvení bude zajištěno. Zlatý hřeb večera – ohňová show v podání Memento
mori!					
vstupné 100 Kč

Přátelé Achtele z.s.Vlkoš

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš

22.4.

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

Kostelec

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

(NE) v 13:00 h 57. Velikonoční výstava vín – v sále sokolovny. Zveme všechny vinaře i milovníky
moravských vín na tradiční výstavu vín. K tanci a poslechu hraje CM Pavla Růžičky. Pořádají Zahrádkáři Bukovany.
(NE) v 17:00 h Stavění máje – v Dědině. Zazpívá Mužský a Ženský sbor z Bukovan; pořádá Obec
Bukovany.

(SO) 13:00–18:00 Velikonoční prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací vín – Objednávky prohlídek buď na tel.: 724 544 188 nebo l.kuchar@furstovavila.cz.

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

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

Hovorany

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

(SO) v 13:00 h Tradiční výstava vín – v sále u Vodičků. K tanci a poslechu hraje CM Hudci z Kyjova. Na výstavě budou připraveny vzorky od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Srdečně
zve Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic. Bližší informace na tel.: +420 774 346 165 Vojtěch Kölbel.

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

tel.: 518 617 530
www.slavojmoravany.com

Násedlovice

Loutkové divadlo Kašpárek

4.4.

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

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(NE) v 13:00 h Tradiční jarní výstava ručních prací a řemesel – v prostorách KD ve Bzenci. Kromě
desítek vystavujících a dílniček se můžete těšit na doprovodný program s velikonoční tématikou
a bohaté občerstvení. Srdečně zve SRPŠ při ZŠ ve Bzenci.
vstupné dobrovolné
4.4.
(ÚT) v 19:00 h Jméno – Nezávislá divadelní scéna SemTamFór uvede divadelní hru v KD. Komedie
o tom, jak se jedno banální rodinné setkání ohledně jména očekávaného potomka pomalu mění
v rodinné drama. Filmová podoba hry byla v roce 2013 nominována na Césara (francouzská obdoba Oskara).					
vstupné 150 Kč
29.4.
(SO) Májová výstava vín – 63. ročník jedné z nejstarších ochutnávek a výstav u nás se uskuteční ve
sklepení pod sokolovnou.
Připravujeme na květen:
27.5.
(SO) Den otevřených sklepů

9.4.

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

16.4.

2.4.

www.radovanky-kyjov.cz

(ÚT) 10:00–17:00 Zápis do lesní mateřské školky – na kyjovském náměstí v maringotce před kostelem. Přijďte se podívat na zázemí lesní mateřské školky přímo na náměstí před kostelem nebo jen
tak pobýt a popovídat si.
9.4.
(NE) Botanická vycházka – na lokalitu zvanou na Harfě u Kostelce a na jarní aspekt – například
nádherné dymnivky – do Chrástí, sraz ve 14:00 h u kyjovského hřbitova na parkovišti nad smutečkou.
13.4.
(ČT) v 9:00 h Den otevřených dveří v lesní mateřské školce Radovánky Kyjov – na Boršovských
lúkách
22.4.
(SO) v 10:00 h Ukliďme Česko – na boršovských lúkách
▶ Letos o prázdninách připravíme 3 týdny příměstského tábora, a to v termínech: 10.–14.7. (PO–PÁ), 24.–28.7. (PO–
PÁ) a 21.–25.8. (PO–PÁ). Více zde: http://radovanky8.webnode.cz/news/primestsky-tabor-2017/.

696 50 Moravany u Kyjova
slavojmoravany@gmail.com

tel.: 777 574 164

achtel@seznam.cz, pavel.motan@seznam.cz

(SO) ve 14:00 h Místní výstava vín – V přísálí sokolovny ve Vlkoši bude připraveno 600 vzorků. V 18:00 h večerní zábava, hraje DH Dolinečka. Občerstvení zajištěno. Hodnocení vzorků
13.4. (ČT) v 18:00 h na sokolovně ve Vlkoši.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra z.s.
Vlkoš 222, 696 41 Vlkoš
militarymuzeum@email.cz

29.4.

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

(SO) v 15:00 h Kyjov – město válečných hrdinů 2017 – více v sekci Významné akce v Kyjově

9.4.
16.4.
22.4.
30.4.

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

tel.: 732 201 401

8.4.

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

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
Ochutnávka zdravé výživy zdarma.				
vstup volný
Akce:
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

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) ve 14:30 h Velikonoční výstava – v tělocvičně školy ve Vřesovicích. Vystoupí děti z Vřesovjánku a Osvětiman. Srdečně všechny zveme.

Kulturní dům Ždánice

U zámku 683, 696 32 Ždánice

2.4.
9.4.

15.4.

22.4.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE–PÁ) Výstava grafika Pavla Hanáka a sbírka Ex Libris Jany Šimečkové – Nenechte si ujít zajímavou výstavu v nadaci Chamartín ve Vracově. Bližší info na www.mestovracov.cz.
(NE) 15:00–17:00 Hledání velikonočních vajíček – Vezměte své děti a přijďte s nimi do „Březíčka“
ve Vracově hledat velikonoční vajíčka. Na děti čeká spousta zábavy a odměna.
(NE) 14:00–17:00 Velikonoční tradice v muzeích – Přijďte nasát velikonoční atmosféru do našich
muzeí. Můžete ochutnat tradiční jarní pokrmy a třeba si i uplést žilu.
(SO) v 19:00 h Koncert Cimballica – Zveme Vás na koncert skupiny Cimballica, který se uskuteční
v kinosále KD ve Vracově. Předprodej vstupenek začne 14 dnů před koncertem v informačním
centru města Vracova.
(NE) Stavění máje a pálení čarodějnic – Navštivte stavění máje ve Vracově na náměstí. Máj budou
stavět místní „chlapi“ v krojích. Chybět nebude ani pálení čarodějnic, spousta her, zábavy a také
špekáčky pro děti. Občerstvení a hudba jsou samozřejmostí. Bližší info na www.mestovracov.cz.

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670. Více: www.muzeuv-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.

Městský kulturní klub Vracov

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

2.–7.4.

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) – Uherské Hradiště, centrum Efata. Náplň: prevence nemocí, zdr. měření a poradenství,
příprava veřejných zdravotních kurzů – zdr. výživa a vaření, detoxikace, zábaly, masáže, zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, kurz Bible, základy informatiky, veřejný projev, organizace programů
na školách, výstav a Klubů zdraví. Cena 1 080 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.

29.4.

tel.: 518 633 175

(NE) v 16:00 h Benefiční koncert rodiny Špačkovy – v KD Ždánice ve prospěch generální opravy
varhan ve farním kostele. Srdečně zve Římskokatolická farnost Ždánice a Město Ždánice.		
					
vstupné 150 Kč
(NE) ve 14:00 h Zpěváček Hánáckého Slovácka – dětská pěvecká soutěž v KD Ždánice. V letošním
roce do soutěže postoupilo 50 dětských zpěváčků. Děti hudebně doprovodí CM Hradisko. Srdečně
zveme všechny, nejen příznivce folkloru, potleskem podpořit malé zpěváčky. Pořádá FS Ždáničánek
a Město Ždánice.
(SO) v 18:00 h Košt štrúdlů – v KD Ždánice. Upečte doma jakýkoliv štrúdl a zúčastněte se soutěže,
kde hodnotiti budou sami návštěvníci. 14:00–16:00 přijímáme Vaše vzorky do soutěže za volnou
vstupenku. V průběhu večera zazní operetní melodie v podání členů Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Srdečně zve Město Ždánice.
(SO) 10:00–16:00 Jarní burza – Burza použitých věcí sběratelského charakteru u zámeckého sklepa
pod pergolami, v případě nepříznivého počasí v sále KD. Občané mohou přinést věci, které chtějí
nabídnout na prodej, kromě textilu, vyjma krojů, výšivky, gobelíny apod., do KD paní Věře Hrubé
v pracovní dny 9:00–14:00, nebo po domluvě na mob.: 725 920 845. Pro ostatní prodejce bude
v den konání burzy po tel. domluvě na výše uvedené číslo vyhrazené prodejní místo zdarma. Velké
předměty si každý prodejce přiveze i odveze na vlastní náklady. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit
podle svého uvážení a bez udání důvodů předměty nevhodné k prodeji. Srdečně zve KD Ždánice
a Vrbasovo muzeum.			
pro kupující vstup zdarma
(SO) ve 14:00 h Košt vína – v sále KD Ždánice. K poslechu hraje CM. Srdečně zvou Vinaři Ždánice.

Vrbasovo muzeum Ždánice

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: duben (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE) 10:00–16:00; květen–říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, svátek) 10:00–16:00 (červenec–srpen do 16:30 h); listopad–březen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE) pouze po dohodě.
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámku a zámecké vily, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Napoleonská, keramická, etnografická,
archeologická a přírodovědná expozice.
Výstavy v muzeu:
4.4.–31.5.
(ÚT–ST) Radek Medřický – kovaný šperk – výstava ždánického uměleckého kováře
6.6.–16.7.
(ÚT–NE) Jan Vincent – „Ždánický zámek a podzámčí“ – obrazy ždánického malíře
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
3.3.–28.4.
(PÁ–PÁ) Alois Šafránek – grafika, kresba, pastel
Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

16.4.

Želetice
starosta@zeletice.cz

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

(NE) ve 20:00 h Pomlázková zábava – v KD

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE
Úterý

2. 5. VIOLOVÝ RECITÁL (v rámci KPH)
19.30 vstupné: 150 Kč; 110 Kč sleva studenti, senioři;

		

Pondělí

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

a okolí

rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč

duben 2017

22. 5. CAVEMAN
19.00 vstupné: předprodej 330 Kč, na místě 350 Kč

Středa

24. 5.

JAKUB KOHÁK & MATĚJ RUPPERT

		
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE!

19.00 V PŘEDPRODEJI OD 3. DUBNA 2017, 9:00

www.mestokyjov.cz

Nedostižný bavič, herec a moderátor JAKUB KOHÁK a frontman skupiny Monkey Business MATĚJ RUPPERT. Pořadem ve stylu TALK SHOW provede moderátor VÁCLAV DANIEL KOSÍK. Můžete se těšit na vtipné historky a improvizaci doplněnou o zpěv fenomenálního Matěje Rupperta.

Sobota

27. 5.

KYJOVSKÝ ŠKOPEK

27.4.

S BOHATÝM PROGRAMEM

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)
Sobota
3. 6.
(letní kino) 20.00 Městské divadlo Brno
Slavný muzikál plný známých melodií, vtipně přenesený do brněnského prostředí Zelňáku
s brněnským hantecem! Nenechte si ujít tento velký zážitek z muzikálu, který zná celý svět!
Inscenace, kterou doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, slibuje mimořádný divácký zážitek.

15.4.

MARIE ROTTROVÁ SE SKUPINOU NEŘEŽ

16.4.

Zvýhodněné vstupné 450 Kč v předprodeji pouze do konce března 2017
Zakoupené od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 - 530 Kč, 1. - 3. června - 590 Kč
Pátek
20. 6.
(letní kino) 20.00

Zvýhodněné vstupné 490 Kč v předprodeji do 30. dubna 2017
Zakoupené do 18. června 2017 - 530 Kč, 19. - 20. června - 570 Kč

POKLADNA MKS KYJOV

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V POKLADNĚ DOMU KULTURY (u hlavního vstupu)

PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00

tel.: 518 612 378

Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, dále řešení dotazů, informace k pořadům, vracení vstupenek, výlep plakátů

www.ticketportal.cz

(po – pá 09.00 – 17.00, so 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(ČT) Pietní akt s položením věnců a krátkým programem – v 10:30 h kladení věnců u Památníku
2. sv. války v Bohuslavicích; v 10:45 h kladení věnců u Památníku obětem 1. a 2. sv. války v Boršově;
v 11:00 h kladení věnců s krátkým kulturním programem u nového Památníku obětem 2. sv. války
v parku u kaple sv. Josefa v Kyjově; v 15:00 h SWING-DIXIE – koncert vojenské hudby Olomouc
AČR, koncertní vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem na Masarykově náměstí před
Radnicí.

24. ročník Silničního závodu s mezinárodní
účastí – Na kole regionem Kyjovského Slovácka

(SO) 2. závod Českého poháru v silniční cyklistice – Město Kyjov přivítá na 500 účastníků z ČR,
SR, Polska, Rakouska. Program závodu: v 9:00 h start kategorie junioři; v 9:05 h start kategorie žáků;
v 10:30 h start kategorie kadetů a žen; ve 14.00 h start kategorie Elite muži na 165 km. Start a cíl všech
kategorií je u sokolovny ul. Komenského. Okruh závodu: ul. Komenského, Újezd, Klvaňova, Brandlova, směr Kelčany, Hýsly, Moravany, Kostelec, Kyjov, ul. Nětčická, ul. Komenského. Délka okruhu
15 km. Okruh bude od 9:00 h po celou dobu závodu protisměrně uzavřen pro veřejnou dopravu.
Obyvatelům Kyjova, Kostelce, Hýsel a Moravan bude vjezd umožněn po směru závodu na pokyn
pořadatelů a policie ČR. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov, Město Kyjov a Český svaz cyklistiky.
(NE) 24. ročník cyklistického kritéria Na kole regionem Kyjovského Slovácka – memoriál Jakuba Mrnky – Program závodu: v 10:15 h start kategorie žáků ZŠ (3 okruhy); v 10:30 h start kategorie Mž (6 okruhů); v 11:00 h start kategorie Sž (15 okruhů); v 11:40 h start kategorie žákyně +
kadetky (12 okruhů); v 12:30 h start kategorie kadet (21 okruhů); v 13:20 h start kategorie juniorky
+ ženy (18 okruhů); v 14:00 h start kategorie junioři (27 okruhů); v 15:30 h start kategorie muži
Elite (35 okruhů). Trať závodu: start–cíl sokolovna ul. Komenského, ul. Nádražní, ul. Dobrovského,
ul. Komenského – délka 1500 m. Okruh bude od 10:00 h až do konce závodu uzavřen. V 5 min
přestávkách mezi jednotlivými kategoriemi bude obyvatelům umožněn vjezd nebo výjezd po směru závodu na pokyn pořadatele. Pořadatelé děkují všem občanům za pochopení a zvou Vás na tuto
sportovní akci. Pořádá CK Dacom Pharma Kyjov, Město Kyjov a Český svaz cyklistiky.

Kyjov – město válečných hrdinů 2017

(SO) v 15:00 h Kyjov – město válečných hrdinů 2017 – na náměstí TGM. Již tradiční vojensko-historická bojová ukázka z období 2. světové války, k výročí osvobození města Kyjova. Za DK vojenská
ležení. V sobotu v přízemí MKS výstava o významných osobnostech spjatých s 2. odbojem. Akce za
podpory Ministerstva obrany, Města Kyjova. Pořádá Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra
z.s. ve spolupráci s MKS Kyjov.			
vstup zdarma

23.4.

(NE) Přírodovědná exkurze – na přírodní památku Bohuslavické stráně a významný krajinný
prvek V Podsedkách se slavnostním otevřením obnovené naučné stezky. Přijďte se pokochat jarní
přírodou s nádhernými výhledy nad Bohuslavicemi, kde byl v zimě vyčištěn velký kus krajiny od
neprostupného křoví. Čeká Vás jarní květena v čele s petrklíči, exkurze bude vedena botanikem.
Sraz v 15:00 h na parkovišti u kostela v Bohuslavicích. Akce probíhá pod záštitou Komise životního
prostředí města Kyjova.

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

Oslavy 72. výročí osvobození města Kyjova
a ukončení 2. světové války

29.4.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov

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

Významné akce v Kyjově

		
FESTIVAL REGIONÁLNÍCH PIV

		

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství. Hraje: Jan Holík / Jakub Slach

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - květen 2017 je 11.4. (ÚT).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kam v Kyjově

M
A

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kyjov.dcpr.cz

TJ Slavoj Moravany

R

Palackého třída 64, 697 01 Kyjov (fara)
cprkyjov@ado.cz

(SO) Košt vín – Tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních vinařství. Těšit se můžete na
vynikající víno, Varmužovu CM i bohatou slováckou tombolu!
Připravujeme na květen:
6.5.
(SO) Bukovanský gulášek

ZD
A

22.4.

Centrum pro rodinu Kyjov

Přírodovědná exkurze

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

11.2.–15.4.

(každou SO – 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).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Připravujeme
3.6.–29.6.

XXII. ročník Concentus Moraviae

(SO–ČT) XXII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae –
22. ročník na téma LA VOCE. Festival Concentus Moraviae nabízí posluchačům možnost propojit
jedinečné hudební zážitky s návštěvou inspirativních míst Jižní Moravy a Vysočiny. Během měsíce
června se každoročně koná více než třicet koncertů klasické hudby s přesahy do jiných žánrů na
zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách dvou desítek moravských měst.
Koncerty v Kyjově a okolí:
12.6.
(PO) v 19:30 h PINO DE VITTORIO / zpěv a LABORATORIO ´600 – Fabio Accurso / loutna,
Flora Papadopoulos / barokní harfa, Franco Pavan / theorba, kytara battente, umělecký vedoucí –
zámek Freskový sál, Milotice. Program: Il canto del Sud – tradiční zpěvy Sicílie a Kalábrie.		
				
vstupné 250/150 Kč
24.6.
(SO) v 19:30 h MUSICA FLOREA, MAREK ŠTRYNCL / umělecký vedoucí, Barbora Kabátková
/ soprán, Stanislava Mihalcová / soprán, Martin Ptáček / alt, Hasan El Dunia / tenor, Roman
Hoza / bas – Martin Ptáček / alt – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Kyjov.
Program: Leoš Janáček a Claudio Monteverdi.		
vstupné 250/150 Kč
▶ Předprodej zahájen: v IC města Kyjova (Svatoborská 26): (PO–PÁ) 9:00–17:00, (SO) 9:00–11:30. Do
31.5. (ST) sleva 50 Kč na koncerty v Kyjově a v Miloticích. Po tomto datu budou vstupenky za cenu
plnou.
▶ Sleva je poskytována: dětem (děti do 6 let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma), studentům (držitelům ISIC),
důchodcům (ne na základě Senior pasů), držitelům průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba a 1 doprovod).
10.6.

Otevřené sklepy Kyjovska 2017

(SO) 13:00–20:00 Otevřené sklepy Kyjovska 2017 – Přijměte pozvání na 3. ročník akce Otevřené
sklepy Kyjovska, v rámci které se představí 27 vinařství a vinařů z Kyjova a okolí. V areálu na Šištotě
v 15:00 h bohatý kulturní program, ve 20:00 h hraje CM Pavla Růžičky. Vstupné zahrnuje volnou
degustaci nabízených vín, katalog s mapkou, kupony na nákup vína v hodnotě 2x100 Kč, degustační
skleničku. Více informací na www.kyjovskesklepy.cz a na Facebooku.
vstupné v předprodeji 500 Kč www.ticketportal.cz do 5.6. (PO); mimo předprodej 600 Kč

Městské kulturní středisko

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

9.4.
(NE) v 17:30 h Anděl Páně 2 ČR...........................................................................................100/RV 360 Kč
9.4.
(NE) ve 20:00 h Muzzikanti ČR.............................................................................................................100 Kč
12.4.
(ST) v 16:30 h Všechno nebo nic ČR...............................................................................................BS 60 Kč
12.4.
(ST) v 19:00 h Úkryt v zoo USA............................................................................................110/ČFK 90 Kč
13.,14.,15.,16.4. (ČT,PÁ.SO,NE) v 17:30 h Špunti na vodě ČR....................................................................................120 Kč
13.4.
(ČT) ve 20:00 h Logan: Wolverine USA..............................................................................................120 Kč
14.4.
(PÁ) ve 20:00 h Power Rangers: Strážci vesmíru USA...................................................................110 Kč
16.4.
(NE) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*3D............................................ 150/RV 540 Kč
16.4.
(NE) ve 20:00 h Masaryk ČR..................................................................................................................120 Kč
19.4.
(ST) v 19:00 h Popírání holocaustu USA............................................................................110/ČFK 90 Kč
20.,28.,30.4.
(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Mini šéf USA*2D............................................................................. 130/RV 468 Kč
20.,21.,22.4.
(ČT,PÁ,SO) ve 20:00 h Rychle a zběsile 8 USA..................................................................................130 Kč
21.,29.4.
(PÁ,SO) v 17:30 h Mini šéf USA*3D....................................................................................150/RV 540 Kč
22.,23.4.
(SO,NE) v 17:30 h Špunti na vodě ČR.................................................................................................120 Kč
23.4.
(NE) v 15:30 h Mini šéf USA*2D.......................................................................................... 130/RV 468 Kč
23.4.
(NE) ve 20:00 h Padesát odstínů temnoty USA................................................................................110 Kč
26.4.
(ST) v 19:00 h Ústava Chorvatsko/ČR..................................................................................100/ČFK 80 Kč
27.4.
(ČT) v 17:30 h Masaryk ČR....................................................................................................................120 Kč
27.,29.,30.4.
(ČT,SO,NE) ve 20:00 h Zahradnictví: Rodinný přítel ČR.............................................................120 Kč
28.4.
(PÁ) ve 20:00 h Logan: Wolverine USA..............................................................................................120 Kč
30.4.
(NE) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D............................................ 130/RV 468 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). |

Městská knihovna

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

3.4.
tel.: 518 614 525, 518 614 624
www.dum-kultury-kyjov.cz

(NE) v 15:00 h XXVII. ročník soutěže dětských zpěváků „Vyletěla holubička“ – v divadelním
sále. Zazpívají děti prezentující region Severního Kyjovska a Vracov, zpěváky doprovází CM Friška
s vedoucím Davidem Vašulkou. V doprovodném programu vystoupí dětský folklorní soubor Kyjovánek.			
		
vstupné 50 Kč
4.4.
(ÚT) v 19:30 h Klavírní trio pražské HAMU – v divadelním sále. Ve složení: Marek Blaha – housle;
Aneta Šudáková – violoncello; Evgenia Vorobyeva – klavír. Trio hraje pod záštitou pražské HAMU
a konzultuje s pedagogy jako jsou ruská klavíristka Květoslava Bilinská a s houslistou Leošem Čepickým.		
vstupné 150 Kč; senioři, studenti 110 Kč; děti do 15 let 50 Kč
5.4.
(ST) v 19:00 h Zítra to roztočíme, Jaroušku! – divadelní komedie v divadelním sále. Hrají: Kateřina
Kornová, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Josef Mladý, Eva Hráská, Veronika Poláčková, Libor Petrů
a Michal Roneš.		
vstupné v předprodeji 330 Kč; na místě 350 Kč
10.4.
(PO) v 10:00 h Sůl nad zlato – v divadelním sále.		
vstupné 50 Kč
11.4.
(ÚT) v 19:00 h DH Žadovjáci – v divadelním sále. Současným kapelníkem a uměleckým vedoucím
je Ladislav Svoboda.			
vstupné 150 Kč
16.4.
(NE) ve 20:00 h Velikonoční beseda u cimbálu – s CM Friška v estrádním sále DK a Slováckým
souborem Kyjov. Zpívání – tančení – půlnoční šlahačka.
vstupné 110 Kč
19.4.
(ST) v 19:00 h Hana a Petr Ulrychovi a Javory – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. Děkujeme za pochopení a těšíme se při jiné námi pořádané akci.
22.4.
(SO) ve 14:30 h Michal je pajdulák – v divadelním sále. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků. Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou! (Pro velký zájem bylo přidáno ještě jedno
představení).			
vstupné 175 Kč
26.4.
(ST) v 18:00 h Jirka Kolbaba – exotická diashow – sedm divů Islandu – v divadelním sále. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. Děkujeme za pochopení a těšíme se při jiné námi pořádané akci.
30.4.
(NE) v 17:00 h Stavění máje – na náměstí se Slováckým souborem Kyjov a DH Mladá muzika ze
Šardic pod vedením Romana Kohoutka.
Připravujeme na květen:
2.5.
(ÚT) Violový recitál
17.5.
(ST) Travesti skupina Screamers a Techtle mechtle – představení vyprodáno (v předprodeji od
15.2. (ST))
22.5.
(PO) Caveman – divadelní představení pro dospělé (v předprodeji od 13.3. (PO))
24.5.
(ST) Jakub Kohák & Matěj Ruppert – talkshow (v předprodeji od 3.4. (PO))
27.5.
(SO) Pivní slavnosti – festival regionálních piv s bohatým programem
28.5.
(NE) Kácení máje

12.4.

2.4.

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

1.4.
1.,2.4.
2.4.
2.,8.4.
5.4.
5.4.
6.,7.4.
6.,8.4.
7.,15.4.
9.4.

(SO) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D............................................ 130/RV 468 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Masaryk ČR...........................................................................................................120 Kč
(NE) v 15:30 h LEGO® Batman film USA.......................................................................... 110/RV 396 Kč
(NE,SO) v 17:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*3D..................................... 150/RV 540 Kč
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Balerína Francie.............................................................................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Zlato USA.........................................................................................................110/ČFK 90 Kč
(ČT,PÁ) v 17:00 h Power Rangers: Strážci vesmíru USA..............................................................110 Kč
(ČT,SO) ve 20:00 h Ghost in the Shell USA*2D...............................................................................120 Kč
(PÁ,SO) ve 20:00 h Ghost in the Shell USA*3D...............................................................................150 Kč
(NE) v 15:30 h Šmoulové: Zapomenutá vesnice USA*2D............................................ 130/RV 468 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

13.3.–30.6.

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

(PO) v 9:00 h Knihy Vašeho dětství a mládí – Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov.
Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) 17:00–19:00 Tantrické tajemství lásky a svobody – Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
Z důvodu probíhající rekonstrukce v knihovně se přednáška uskuteční na „LIĎÁKU“ ve Vlkoši,
č. p. 151. Srdečně Vás na přednášku zvou Městská knihovna Kyjov ve spolupráci s OÚ Vlkoš.
				
vstupné dobrovolné
(PO–PÁ) Uzavření Městské knihovny Kyjov z důvodu probíhající rekonstrukce – Upozorňujeme čtenáře, že 13.3.–30.6. (PO–PÁ) bude knihovna uzavřena! Za toto období Vám nebudou
účtovány sankční poplatky. Aktuální denní tisk bude k dispozici ke čtení v Králíčkově cukrárně
PO–PÁ (kromě ST) 8:00–9:00. Možnost půjčování knih na pobočce v Bohuslavicích (omezený
fond): PO, ÚT, PÁ 15:00–17:00, ČT 9:00–17:00. Knihy, které jste si půjčili v Kyjově, nelze na pobočce vrátit! Meziknihovní výpůjční služba po domluvě: bohuslavice@knihovna-kyjov.cz.

Vlastivědné muzeum Kyjov

Palackého 70, 697 01 Kyjov
muzeum.kyjov@masaryk.info

chycení přírody objektivem Janka je kouzelné, ani se nechce věřit, že to vše máme kousek od nás, jen
vyběhnout za město.

Železniční expozice Stavědlo

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

2.4.

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Ve znamení nostalgie“ – Modelové kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.				
vstupné dobrovolné

JazzKlub Kyjov, z. s.

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

8.4.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Ida Zalewska & Jakub Pluzek – koncert projektu „Jazz v Kostce“ – v Pražírně
Kyjov, Komenského 1407/14. Polská jazzová zpěvačka Ida Zalewska na sebe strhla pozornost v roce
2012 svým neobyčejně vydařeným albem „As Sung By Billie Holiday“ (Jako zpívaný BH), kterým
se směle vyrovnala takovým hvězdám, jež také vydaly albové pocty legendární černé zpěvačce, jako
např. Cassandra Wilson či Dee Dee Bridgewater. Ida Zalewska disponuje výrazným, osobitě sytým
a tvárným hlasem, pohybujícím se mezi výrazivem černých bluesových zpěvaček a Joni Mitchell.
Zpěvačka je nejsilnější v pomalých písních a baladách, v nichž je bluesově jímavá, navíc se zde může
blýsknout svou křehkou, ale bohatou hrou její dvorní pianista Kuba.
vstupné 100/70 Kč

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

13.4.

22.4.

29.4.

Radniční galerie

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

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.
24.4.
(PO) v 16:30 h Vernisáž výstavy fotografií Janka Sedláře „Příběhy stromů a lesních cest“ – Za-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tomas@prazirnakyjov.cz

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
zemankova@soukyjov.cz

6.4.

tel.: 774 405 611
www.soukyjov.cz

(ČT) 10:00–16:00 Jarní prodejní výstava prací žáků s velikonoční tematikou – v KD Kyjov (malý
sál). K zakoupení výrobky z keramiky, textilií, přírodnin a drobné bytové doplňky.

Sokolíček

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 776 859 903, 725 313 089
http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 10:30 h bude probíhat v Sokolíčku Pohádkohraní. Vzhledem k času je zaměřené především na malé děti s rodiči. Začínáme jednoduchou hravou pohádkou (střídáme různé způsoby vyprávění i ztvárnění – loutky, které si můžete vytvořit i doma). Po pohádce si společně zamuzicírujeme, zatancujeme, zacvičíme nebo si společně vyrobíme loutečku, kterou si můžete odnést domů. Přijďte se pobavit
i inspirovat, jak si začít hrát s dětmi doma. Pohádkohraní je zdarma, děti platí pouze vstup do Sokolíčku.
Akce v dubnu:
1.4.
(SO) 10:00–16:00 Aprílové pohádkohraní v Sokolíčku – Přijďte se na aprílovou sobotu vyřádit
i pobavit do Sokolíčku, program bude pohádkový! V 10:00 h pásmo pohádek pro nejmenší (Smolíček pacholíček, Domku domečku, Skřítek Větrník a víla Malvína); v 11:00 h pohádky pro větší děti;
ve 12:00 h pohádkové blouděníčko (hra pro malé i velké); ve 14:00 h pásmo pohádek pro nejmenší (O Karkulce, O Koblížkovi, Perníková chaloupka); v 15:00 h pohádky pro větší děti (Pohádky
o Honzovi). Doprovodný program – tvorba kornoutových a papírových loutek. Těšíme se na Vás!
vstupné na pohádkohraní zdarma, děti platí pouze vstup do Sokolíčku

Český zahrádkářský svaz Kyjov

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.
4.–30.4
(ÚT–NE) Výstava Tomáše Prusenovského „Dotyky a propojení“ – Město Kyjov Vás srdečně zve
do Radniční galerie, kde můžete shlédnout prodejní výstavu malíře a organizátora výtvarných akcí
Tomáše Prusenovského. Autor v posledním několikaletém období zpracovává ve své tvorbě myšlenku rovnováhy a její potřeby vzájemného propojení mezi lidmi, přírodou i vesmírem. Svým výtvarným jazykem se odvolává na abstraktní expresionismus i minimalismus 50. a 60. let minulého
století, na který úspěšně navazuje a rozvíjí ho do aktuální přítomnosti. Instalace bude obohacena
o autorské texty i objekt, vázající se k vystaveným obrazům. Vernisáž výstavy proběhne za účasti
autora 4.4. (ÚT) v 17:00 h. V programu zahájení výstavy vystoupí Mario Kudela a Ladislav Mlejnek.

tel.: 604 466 342

(ČT) ve 20:30 h Trojkoncet Little Husky, Yu John a TEVE – Zveme Vás na skvělý trojkoncert.
Představí se Vám český představitel „bedroom recordings“ Little Husky, dále pak dvě kytary, dvojhlasy a závan melancholie indiefolkových Yu John a v neposlední řadě pak původně elektroakustické duo absolventů Fakulty výtvarných umění v Brně.		
vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:30 h Nina Rosa – Příběh kapely začal v srpnu minulého roku, když si organizátoři divadelního festivalu ve Znojmě vyžádali, aby Nina přišla se svým vlastním projektem. Láska k hudbě
a cestovaní je citelná v písničkách, které jsou rozmanité stylem i jazykem, ve kterém jsou zpívané.
					
vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:00 h LiStOVáNí – Na první pohled (Grégoire Delacourt) – Jako každý večer sleduje
Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, když vtom někdo zaklepe na dveře. V trenkách se šmouly
jde otevřít a nevěří vlastním očím, za dveřmi stojí Scarlett Johanssonová, hollywoodská hvězda,
která byla v různých anketách několikrát zvolena nejkrásnější ženou světa. Kniha, která ve Francii
vyvolala skandál i překvapivou žalobu Scarlett Johanssonové. Účinkují: Sára Venclovská a Jakub
Zedníček.					
vstupné 150 Kč

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
5.–7.4.
(ST–PÁ) 9:00–12:00, 13:00–16:00 Velikonoce se blíží – víceúčelový sál nové přístavby muzea. Předváděcí akce lidových tvůrců s velikonoční tématikou. Školám a školkám doporučujeme rezervaci
předem na tel.: 518 612 338. Výrobky si lze zakoupit a jejich výrobu vyzkoušet.		
vstupné děti do 6 let zdarma; děti 6–15 let a ZTP 10 Kč; studenti, důchodci 15 Kč; dospělí 30 Kč
23.4.
(NE) v 13:00 h Blešák
Uzavření Vlastivědného muzea v Kyjově
▶ Vážení návštěvníci Vlastivědného muzea v Kyjově, máte jedinečnou příležitost do 21.5. (NE) navštívit stálé expozice našeho muzea. Poté se muzeum až do konce roku 2018 uzavře a veřejnosti budou přístupné pouze krátkodobé
výstavy a některé akce, které se budou konat ve víceúčelovém sále v nové budově.
Se starou expozicí se oficiálně rozloučíme 19.5. (PÁ) Muzejní nocí, jejíž program bude navazovat na
poslední výstavu ve starých prostorách – „Retro“.

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

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

2.4.

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)

(NE) v 10:00 h Výroční členská schůze ZO ČZS Kyjov – v estrádním sále DK v Kyjově. Srdečně
zveme všechny zahrádkáře naší základní organizace.

Folklorní sdružení Kyjov, z.s.

tel.: 731 540 852 (Adéla Klingelová – vedoucí souboru)

23.4.

kyjovanek@kyjovanek.eu

www.kyjovanek.eu

(NE) v 13:30 h Oblastní kolo postupové přehlídky dětských folklorních souborů – v MKS Kyjov.
Další ročník jedinečných dětských folklorních přehlídek právě začíná a startuje oblastním kolem
právě v Kyjově. Přijďte podpořit dětské folklorní soubory z Kyjovska a okolí, které budou bojovat o postup do dalších kol a podívat se, jak rozmanitý může dětský folklor na jevišti být. Pořádá
Folklorní sdružení Kyjov, z.s.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Cestovní agentura Régio

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.
18.–23.4.
(ÚT–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze Slovácké podoblasti
Připravujeme na květen:
15.–21.5.
(PO–NE) Ochutnávka vinného moštu

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.
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 dubnu:
14.4.
(PÁ) v 19:00 h Řízená degustace exkluzivních sektů a tichých vín – Tentokrát nám představí své
vysoce ceněné sekty i tichá vína zástupce vinařství PROQIN, Velké Němčice. Přijďte odhalit kouzlo
šumivých vín vyrobených klasickou metodou druhotného kvašení v láhvi. Z důvodu limitované
kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 5.4. (ST).
28.4.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelné degustace
vín s vinařem slovácké vinařské podoblasti nám svá vína představí ryzí kyjovský vinař František
Kölbel. Přijďte ochutnat vína z kyjovských tratí Slíny a Polámaný. Z důvodu limitované kapacity
míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 12.4. (ST).

Odbor KČT Mapa Brno

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

4.4.
11.4.
18.4.
25.4.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Čeložnice – Bohuslavice – Boršov – 6,8 km		
(ÚT) Želetice – rezervace Adamce – Nenkovice – Šardice – 8 km
(ÚT) Dubňany rozc. – rez. Hůrky (hlaváčky) – Milotice – 6,5 km
(ÚT) Ježov – rezervace Hošťálka – Osvětimany – 6,7 km		

Život a zdraví, z. s.

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

tel.: 774 901 078

v 9:53 h, bus
v 8:56 h, bus
v 9:10 h, bus
v 8:53 h, bus
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 informací.
vstup volný
Akce v dubnu:
10.4.
(PO) v 18:00 h Přednáška „Chodidlo nohy – naše budoucnost“ – Přednáší Josef Hanák, dlouholetý odborník na naše nožky. 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

▶ Hrátky s angličtinou a Early English pro letošní školní rok (tj do června 2017) již ŽÁDNÉ NOVÉ
DĚTI NEPŘIBÍRÁME. Děkujeme za pochopení.
Léto 2017
17.–21.7.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – příměstský tábor s angličtinou pro žáky 1.–7. ročníku – téma:
„English speaking countries“, výlety do okolí, tematické hry, vaření, koupání, kontakt: bartonikovaeva@gmail.com, tel.: 731 598 957.
7.–11.8.
(PO–PÁ) Summer Day Camp – letní příměstský tábor pro malé děti do 7 let s angličtinou, sportem a tvořením – tábor je již zcela ZAPLNĚŇ! Na tento camp se prosím již NEPŘIHLAŠUJTE.
Děkujeme za pochopení.
▶ Z důvodu velkého zájmu o letní příměstský tábor pro malé děti (3–7 let) s angličtinou, sportem
a tvořením nabízíme nový termín 24.–28.7. (PO–PÁ). Kapacita je maximálně 20 dětí (tábor se uskuteční
při minimálním počtu 12 dětí). Hlavní vedoucí obou táborů: Mgr. Lenka Vymazalová, spolupráce: Sokol
Kyjov (Miroslav Vymazal), instruktorky: Lucie Kostihová, Klára Červinková Podrobnější informace
a přihlášky na vyžádání na e-mailové adrese: vymazalova.l@gmail.com.
cena obou táborů je 1 800 Kč/dítě

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

▶ Jak přežít na dovolené v zahraničí – Praktický jazykový kurz, ve kterém se naučíte zvládat běžné i krizové situace, které Vás mohou potkat na letišti, v restauraci, v hotelu, v nemocnici nebo při cestování v rámci
Vaší prázdninové destinace. 1. turnus zahajujeme v květnu 2017, přihlásit se můžete již v dubnu
2017.
▶ Otevřen zápis na příměstský jazykový tábor pro děti. Termín 24.–28.7. (PO–PÁ) pro děti 9–12 let
a termín 7.–11.8. (PO–PÁ) pro děti 5–8 let. Omezený počet míst!
▶ Přijímáme last minute přihlášky do jarního semestru jazykových kurzů s možností přidat se do již
otevřených kurzů se slevou!
▶ Léto se blíží! Již nyní se můžete hlásit do prázdninových jazykových kurzů.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–17:00
LETNÍ DOVOLENÁ
▶ Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci
můžete provést on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo si přijďte do naší prodejny pro katalog, rádi Vám
s výběrem pomůžeme osobně.
▶ Vyberte si u nás letní dovolenou za ceny jako u pořadatelské CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč
od nás obdržíte hodinový vstup do wellness ZDARMA.
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
▶ Jaro nám ťuká na dveře, využijte možnost strávit pár dnů poznáváním přírodních, kulturních a historických krás
nejen u nás, ale i v zahraničí.
▶ Vyberte si z široké nabídky atraktivních poznávacích zájezdů do všech koutů světa na našem webu www.caregio.cz.
EXOTICKÁ DOVOLENÁ
▶ Kapverdské ostrovy, SAE, Egypt, Dominikánská republika, Kanárské ostrovy, Thajsko, Kuba a další –
nejlepší čas vydat se za exotikou. Jeďte s námi poznávat krásy těchto zemí za ceny LAST MINUTE s širokou nabídkou
fakultativních výletů a připravte se na léto.

Aeroklub Kyjov

tel.: 518 612 060, 724 109 329

lkky@atlas.cz

www.ak-kyjov.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.

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

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

KoCKy – komunitní centrum Kyjov

tel.: 776 760 784, 732 958 914
www.educante.cz

▶ Každé (ÚT) v 16:00 h Relaxace pro veřejnost – Informace na tel.: 606 777 669.
▶ Každou (ST) v 16:30 h Trénink paměti.
▶ Sebeobhájci – skupina osob s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Svépomocná skupina rodičů dětí s mentálním postižením, 1x měsíčně.
▶ Kurz tvůrčího psaní – noví zájemci se mohou hlásit.
▶ Podpůrná skupina domácích pečujících – Projekt Pečuj doma a s námi (Diakonie ČCE Brno). Dubnová setkání:
8.,22.4. (SO) 10:00–14:00.
▶ Kroužek „Buďte online“ – Základy práce s počítači a jinými komunikačními přístroji. Pro všechny
začátečníky, včetně seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním. Je možné si přinést vlastní přístroj,
pokud potřebujete poradit s jeho obsluhou. Dubnová setkání I. skupiny: 7.,21.4. (PÁ) v 16:30 h. Noví
zájemci se mohou hlásit.
▶ SOS První pomoc v krizi – Bezplatná pomoc psychologa pro každého, kdo se ocitl v tíživé životní
situaci. Bez objednání a odeslání lékaře. Pro děti i dospělé. Pravidelně každý (ČT) 13:00–17:00 a (PÁ)
8:00–12:00 na adrese KoCKy, nebo na tel.: 777 405 728.
Akce v dubnu:
29.,30.4.
(SO) 10:00–17:00 a (NE) 10:00–13:00 Work-shop automatické kresby – Dozvíte se hodně o symbolech a jejich významu v kresbě. Také o tom, že barvy mají schopnost léčit, jak je využít a spoustu
dalšího. Omezený počet míst. Přihlášky: kockykyjov@seznam.cz.

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

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

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

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Realizujeme
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-cen-trum.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

▶ 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 Marka – výklad biblických zpráv pro
dnešní dobu.
Akce v dubnu:
13.4.
(ČT) Sederová večeře – připomínková slavnostní židovská večeře k svátku Pesach /nenechte si ujít
mimořádný zážitek/
17.4.
(PO) Velikonoční výlet na Pálavu – pro rodiny i jednotlivce
▶ Na tyto akce je nutná přihláška nejpozději týden předem.
Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

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

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

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

Apoštolská církev Kyjov

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

Akce v dubnu:
25.4.
(ÚT) Zájezd – Čechy pod Kosířem, Slatinice, Litovel apod. – Přihlášky v kanceláři nebo na
tel.: 518 389 453.				
cena 400 Kč

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. (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.
▶ (PO,ST) 8:30–9:30 přijďte si protáhnout svoje tělo – protahovací stroje na stadionu Kyjov.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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.

Nízkoprahový klub Wu-Wej

Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
michaela.zelinkova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849, 518 323 794
www.wu-wej.estranky.cz

▶ Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova
a blízkého okolí. Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání.
Služba je poskytována zdarma, včetně tvořivých dílen i besed. Vítán je každý, ať už potřebuje pomoc
a podporu při řešení nelehké životní situace, ve které uvízl, nebo si prostě chce jen popovídat s kamarády
či pracovníky a zabít nudu. Najde nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na
tel.: 777 128 849 nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
Akce v dubnu:
6.4.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – velikonoční tvoření
7.4.
(PÁ) ve 14:00 h Den Země – úklid okolí klubovny
20.4.
(ČT) v 15:00 h Tvořivé dílny – společné tvoření bavlnkového obrazu
Festival Jeden svět „Promítej i ty“
4.4.
(ÚT) v 15:00 h Film jako Brno – režie: V. Klusák a studenti FAMU ČR, 2011; stopáž: 63 min
11.4.
(ÚT) v 15:00 h Krev v mobilech – režie: Frank Piasecki Poulsen Dánsko, Německo, 2010; stopáž:
82 min
18.4.
(ÚT) v 15:00 h Punkový syndrom – režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi Finsko, 2012; stopáž: 85 min
▶ Každé (PO) v 15:00 h Besedy s promítáním – EXIT 316 – v dubnu postupně témata: závislost, sex, pravda a lež.

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
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz.
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