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

tel.: 777 128 849, 518 323 794

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00.
▶ Posláním Klubu Bárka 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. Klub Bárka je vždy připraven poskytnout pomoc
mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště v rozbouřených rodinných a sociálních vztazích. Najdete nás za plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 280, Kyjov, na tel.: 777 128 849
nebo e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz.
▶ Každé (PO) Besedy s promítáním – EXIT 316.
▶ Každý (PÁ) Biják – na téma loučení
Akce:
9.11.
(ČT) v 14:00 h Tvořivé dílny – turnaj ve fotbálku
16.11.
(ČT) v 14:00 h Tvořivé dílny – pudinkový večírek

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.:728 759 816 (Radek Šváb); +420 777 949 685 (Radka Galko – radka.galko@centrum.cz) – program KMK, tel: +420 724 765 987 (Veronika Bogárová - rostinskaveronika@seznam.cz) – program KMK
tel: +420 776 671 753 (Kateřina Zimáčková - katka.kotaskova@centrum.cz) – odpolední tvoření v KMK
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

▶ Každé ÚT a ČT 9:30–11:30
▶ KMK bude otevřen i v odpoledních hodinách 16:00–18:00 na tvoření se staršími dětmi. Veškeré
informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz.
1.11.
(ST) 16:00–18:00 Keramika
2.11.
(ČT) Dušičkové svíce
7.11.
(ÚT) Opičí dráha
8.11.
(ST) 16:00–18:00 Domeček pro skřítky
9.11.
(ČT) Koně
14.11.
(ÚT) Tipy pro ježíška, 16:00–18:00 Keramika
16.11.
(ČT) Černá barva
21.11.
(ÚT) Adventní kalendáře, 16:00–18:00 Adventní tvoření
23.11.
(ČT) Prstíky
28.11.
(ÚT) Adventní věnce, 16:00–18:00 Adventní věnce
29.11.
(ST) 16:00–18:00 Keramika
30.11.
(ČT) Mikulášská výzdoba

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:
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad
Biblí – „Modlitby matek“.
▶ 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.
▶Každý sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské tance. Více
u Heleny Pauerové, tel. 727810705.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.
Připravujeme na prosinec:
2.12.
(SO) ve 20:00 h Silvestrovská párty aneb oslava konce církevního roku – v Kyjovském
pivovaru – můžete se těšit na dobrou hudbu, zábavu, vinotéku, losování o ceny a hlavně
posezení s přáteli. Předprodej vstupenek bude probíhat na tel.: 728 759 816. Počet míst
je omezen.					
vstupné 80 Kč

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

1.11.
2.11.
5.11.

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

(ST) v 6:45 h a v 18:30 h Bohoslužby – ve farním kostele
(ČT) v 6:45 h a v 18:30 h Bohoslužby – v gymnazijní kapli
(NE) v 14:00 h Dušičkové pobožnosti – na hřbitově v Kyjově, v 15:00 h na hřbitově
v Boršově
8.11.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary v Kyjově – chcete-li se
dozvědět něco více a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky, určitě přijďte.
Týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny s dětmi, (ČT) v 6:45 h, (PÁ) v 18:30 h,
(SO) v 6:45 h, (NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

3.11.

11.11.
15.11.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

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

(PÁ) v 17:00 h Dušičkový koncert – v kapli sv Jana Pavla II. – vystoupí smíšený pěvecký
sbor Carmina Vocum
(SO) v 15:00 h „Setkání ve Vývozu“ – slavnostní otevření druhé části vinařské uličky
Vývoz. Přijďte posedět a ochutnat nejen Svatomartinská vína od místních vinařů.
(ST) v 15:00 h Beseda s PhDr. Arnoštem Vašíčkem – v budově Sokolovny – spisovatel,
záhadolog, scénárista, autor knih podle kterých ČT natočila seriály Planeta záhad, Ďáblova lest, Strážce duší a Ztracená brána. Pořádá obec Bukovany a místní knihovna.

Skoronice
Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starosta@skoronice.cz

4.–5.11.
4.11.
5.11.

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

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

Bzenec
4.11.
10.11.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO) v 19:00 h Hradišťan – koncert v KD		
vstupné 270 Kč
(PÁ) v 18:00 h Bzenecké sklepy při svíčkách – ochutnávka mladých a ročníkových vín
v atmosféře sklepů za svitu svíček. Více na wisomm.com.
				
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
11.11.
(SO) v 14:00 h Bzenecké svatomartinské slavnosti – více informací v sekci Významné
akce v okolí
22.11.
(ST) v 19:00 h Miroslav Donutil: Cestou necestou – představení v KD. Předprodej
v Informačním centru města Bzence (tel.: 722 183 283) nebo ticket-art.cz		
				
vstupné 290 Kč/320 Kč/350 Kč

11.11.

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

(SO) 11:00–18:00 Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací mladých
i ročníkových vín – v penzionu Fürstova vila, Horní náměstí 36 Bzenec

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

11.11.
12.11.
16.11.
18.11.

6.11.

18.–20.11.
18.11.
19.11.
20.11.
22.11.
25.11.

Milotice
4.–6.11.
4.11.
5.11.
6.11.
11.11.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO–PO) Slovácké hody s věncem
(SO) 20:00–03:00 Taneční zábava – hraje DH Mistříňanka
(NE) v 9:45 h Mše svatá, ve 14:00 h Krojovaný průvod obcí; 20:00–02:00 Taneční zábava
– hraje DH Miločanka
(PO) 20:00–03:00 Taneční zábava – hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka z Rohatce
(SO) v 10:00 h Martinské Šidleny – areál vinných sklepů Šidleny – ochutnávka prvních
letošních vín

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(PO) v 18:00 h Vernisáž fotografií Líby Taylor „Krojované víchernice“ – v KD – fotografka Líba Taylor, která fotí po celém světě především pro humanitární organizace
(Unicef, Save the Children Fund, Actionaid, UNHCR, WHO, UNAIDS aj.). Původem
je Češka, ale v roce 1968 odešla do Anglie, kde se provdala. Nyní se její objektiv zaměřil
na mizející krásu našich tetiček a babiček v krojích. Součástí bude i prezentace její nové
knihy, kterou si zájemci mohou zakoupit a od autorky nechat podepsat.
(SO–PO) Tradiční hody
(SO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Mistříňankou – v KD
(NE) v 10:00 h Hodová mše sv. – v kostele Navštívení P. Marie, v 14:00 h Hodový průvod pro
stárky a věnec, povolování hodů, artikule, ve 20:00 h hodová taneční zábava s DH Svatobořáci
(PO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Šardičanka, v 00:00 h Hojačky, maškara
(ST) v 19:00 h Sborovna – v KD – divadelní komedie v podání Pavla Trávníčka, Uršule
Kuklové, Luboše Xavera Veselého, Kateřiny Kornové a dalších skvělých pražských herců
(SO) Podzimní liga v boxu – v Sokolovně (T. J. Sokol Svatobořice)

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

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 Francisku. 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.

Syrovín
Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127, 739 123 097

26.11.

podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

(NE) ve 14:00 h Vánoční jarmark – setkáte se zde s řemeslníky, kteří navazují na poctivou řemeslnickou tradici. Vedle sortimentu prezentující dobu Vánoc budou mít všichni
návštěvníci možnost zakoupit si a ochutnat i gastronomické speciality ze Slovácka.

Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

17.11.

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

(PÁ) v 17:00 h Společný koncert k 10. výročí založení sdružení Kalíšek a žehnání
mladých vín v kostele Nanebevzetí Panny Marie – pořádá spolek Přátelé Achtele a obec
Vlkoš. Koncertu bude předcházet v 16:00 h výsadba stromu javor u ZŠ MUDr. K. A.
Macháčka ve Vlkoši a v 16:30 h bude mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Více
informací na tel.: 603 505 048.

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

5.11.

11.11.
19.11.
25.11.

26.11.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) 14:00–17:00 Burza potřeb a oblečení pro děti – v malém sále KD – zveme všechny
rodiče, aby si přišli prodat věci, které už jejich dítě nepotřebuje. Můžete samozřejmě
přijít i různé věci nakoupit. Sraz rodičů, kteří budou chtít své věci prodat je v 13:00 h.
(SO) v 14:00 h Martinské svěcení vín – před KD – zveme všechny příznivce dobrého
vína, jídla a tradic na Martinské svěcení vín. Chybět samozřejmě nebude svatý Martin
na bílém koni, husí stehýnka, beleše a mnoho dalších tradičních pokrmů.
(NE) 14:00–17:00 Vánoční trhy místních výrobců a vánoční čarování – v malém sále KD
– přijďte nasát vánoční atmosféru, ochutnat vánoční speciality a zároveň nakoupit dárky.
(SO) v 19:00 h divadelní představení „Smím prosit?“ – v kinosále KD – jde o bláznivou
komedii o životních strastech a radostech jednoho starého mládence. V hlavních rolích
se představí Jan Révai, Filip Čapka, Igor Bareš, Petr Pěknic, Kateřina Janečková a další.
Předprodej lístků je v Informačním centru města Vracova.
(NE) v 16:30 h Rozsvícení vánočního stromu – před radnicí

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova
tel.: 732 201 401

11.11.

pazderajda@seznam.cz

www.babule.websnadno.cz

(SO) v 18:00 h Beseda u cimbálu – k tanci a poslechu zahraje CM Mladí Burčáci, jako
hosté přijedou Boršičané z Boršic u Blatnice a folklorní soubor Nivnička.

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

25.11.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) v 19:00 h Kateřinská zábava – v KD – pořádají Ženičky a město Ždánice, hraje
Vonička V-Band, slosovatelné vstupenky, zástěrková zábava.
vstupné 100 Kč

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

MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO
KYJOV
PŘIPRAVUJE

www.zdraviarodina.cz

Klub zdraví Vracov, Chamartin Vracov, Luční 770
▶ 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
7.11.
(ÚT) Alternativní medicína – rizika mystických metod
5.12.
(ÚT) Pevná rodinná pouta – nejen o Vánocích
Program pro zdraví těla, ducha i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h výšlap do přírody – součástí je pestrý přednáškový program, společný vegetariánský oběd a zpívání. Více informací na tel. 732 267 771 či info@ippoz.cz.
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. Součástí pobytů jsou zdravotní testy a lékařské
poradenství na začátku i na konci pobytu, masáže, vodoléčby, inhalace, parafin, rašelinové zábaly,
světloléčba, sauny, rehabilitační i rekondiční cvičení, Nordic walking, túry, školy vaření s ochutnávkami a bohatý přednáškový program. 3x denně se podává čistě rostlinná strava upravená podle tradičních
českých receptur. Pro děti jsou výrazné slevy. Ubytování je s vlastním soc. zařízením. Pobyty se konají
v Luhačovicích (Pozlovice), v Chorvatsku a Jizerských horách aj. Volné termíny v Luhačovicích jsou:
25.12.–1.1. (PO–PO) a 15.–24.4.2018 (NE–ÚT) Cena 6 300 Kč. Více informací na www.zdraviarodina.cz;
tel.: 732 267 771; info@ippoz.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. Některé obory jsou akreditovány Ministerstvem školství ČR, jiné jsou volně
dostupné všem zájemcům: Rekondiční, sportovní a terapeutická masáž, Přírodní procedury: vodoléčby, byliny, zábaly, detoxikace, přehled a kořeny alternativní medicíny; Zdravotní tělesná výchova a SM
systém; Výživa a příprava zdravých pokrmů; Zdravotní měření a poradenství živ.stylu. Lektorství; Kurz
soběstačného života (ekozemědělství a ekostavitelství); Světem Bible – základní témata Knihy knih.
Kurz Šťastné manželství a harmonická rodina; Školy pro zdraví a prevenci závislostí. Dny zdraví pro
MŠ, ZŠ i SŠ s interaktivní Výstavou zdraví. Termín: 1. prodloužený víkend v měsíci od 21.9.– 17.6.2017;
Cena: 4300 Kč. Více informací na tel.: 732 267 771.
Kurz poradce zdravého životního stylu s MUDr. J. Hawlitschekem
▶ MPH, BA 12.–26.8.2018 Luhačovice-Pozlovice – náplň: Prevence nemocí, zdr. měření a poradenství, příprava veřejných zdravotních kurzů - zdr. výživa a vaření, detoxikace, zábaly, masáže, zdravotní TV, vodoléčby, bylinky, 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

Areál Svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

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

(SO) 10:00–19:00 Festival vína Sv. Martin na Hovoransku – sklepní lokalita Benátky
a Hluboká cesta – pořádá Spolek Hovoranských vinařů z.s. Více na www.vinozhovoran.cz
(NE) 15:00–20:00 Martinské zpívání – 1. přehlídka ženských sborů a zpívání u cimbálu – sál sokolovny – pořádají Hovoranské ženy
(ČT) Sametové lampiony – pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany
(SO) IV. Blešák – sál sokolovny – pořádá Muzejní spolek

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

(SO–NE) Tradiční krojované hody s věncem a káčerem – pořádá skoronská chasa ve
spolupráci s obcí Skoronice. Hraje DH Skoroňáci a CM Palagrija.
(SO) ve 14:00 h sraz krojovaných na Kanále, povolení hodů a průvod pro stárky a věnec, ve
20:00 h hodová zábava v sále obecního domu
(NE) v 10:30 h hodová mše svatá v kostele sv. Floriána, ve 14:00 h sraz krojovaných na
Kanále, průvod pro stárky a kradení káčera

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

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

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

Svatobořice-Mistřín

▶ Zážitkový areál Bukovanský mlýn*** Vás zve na návštěvu! Dobré jídlo, pivo, víno a skvělá zábava pro
celou rodinu po celý den!
▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Výborná kozí zmrzlina.
▶ Projížďky na ponících jsou možné (SO,NE a svátky) 14:00–18:00 – vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00
▶ Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.)
▶ Zveme Vás na naši novou expozici slovácké kuchyně 1. pol. 20. stol. Přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
Akce v listopadu:
9.–12.11.
(ČT–NE) Husí hody – ku příležitosti svátku svatého Martina Vám nabízíme tradiční
husí a kachní speciality doplněné o nabídku svatomartinských vín.
11.11.
(SO) Svěcení Svatomartinského vína – slavnostní žehnání mladého vína spojené s večerem
u cimbálu a možnosti ochutnávky mladých svatomartinských vín. Nutná rezervace míst předem.
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
informator@bzenec.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

26.11.–1.12. (NE–PÁ) Prodejní adventní výstava – pořádá Galerie při OÚ Nenkovice – šperky, keramika, vánoční dekorace, perníčky, textilní hračky, figurky ze sena, … Otevřeno (NE)
15:00–19:00, všední dny 14:00–17:30.

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

Klub zdraví Vracov (Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

Nenkovice

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

ART muzeum legend – otevírací doba: (ÚT–NE) 11:00–17:00.
▶ Novinka: nocleh na mlýně – možnost ubytování v originálním prostředí.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov

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

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE ,svátek) 10:00–16:00 (pouze po dobu vánoční výstavy)
Stálá expozice:
Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé
modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Napoleonika,
numismatika, keramika, etnografie, archeologie, přírodniny. Součástí expozic – zámecká kaple.
Výstavy v muzeu:
19.11.–15.12. (NE–PÁ) Andělské Vánoce – výstava andělů a andělíčků v různých podobách, ze soukromých sbírek, dílnička pro děti.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
29.9.–5.11. (PÁ–NE) Barvy hlíny – obrazy z výtvarné dílny Ždánického plenéru, za účasti ZUŠ
Sekule (Slovensko), ZUŠ Břeclav, ZŠ Lovčice a ZUŠ Ždánice. Lektorka prof. Irena Ráček
(Rakousko). Vernisáž 29.9. (PÁ) v 18:00 h.
29.9.–5.11. (PÁ–NE) Výstava prací z letního sympozia Ždánického plenéru – zaměřeného na
land-artovou tvorbu.
17.11.–31.1. (PÁ–ST) Irena Ráček – malby a ilustrace, výstava obrazů významné rakouské umělkyně
a výběr autorčiných ilustrací dětských knih. Vernisáž 17.11. (PÁ) v 18:00 h.

___________________________________________________________________________________________________________________________

3. - 5. 12.
6. 12.
7. 12.
12. 12.
19. 12.
23. 12.
25. 12.
31. 12.

(NE-ÚT) Adventní trhy - předvánoční prodejní trhy, jejichž součástí
bude rozsvícení vánočního stromu s programem 3.12.(NE)
(ST) Věra Martinová - Vánoční koncert
(ČT) Zemlinského kvarteto - v rámci předplatného KPH
(ÚT) Drietomanka - DH
(ÚT) Grande Moravia Ladislava Pavluše a hosté - Pojď zpívat
o Vánocích - vánoční koncert
(SO) Zpívání u vánočního stromu
(PO) Vánoční beseda u cimbálu
(NE) Guláš párty 2017

Kam v Kyjově
a okolí

listopad 2017

Měsíčník
společenského dění

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

V předvánočním čase je možno zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2018
Již je v předprodeji:
Koncert Václava Hudečka s Komorním orchestrem města Kyjova
Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou
V předprodeji od 20.11.(PO) v 9:00 h:
Koncert THE BACKWARDS - jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě, dvojnásobní
vítězové prestižního Beatlefestu v New Yorku,
zábavný program Iva Šmoldase s Pepou Štrossem.
V předprodeji od 21.11.(ÚT) v 9:00 h:
Koncert Chantal Poullain
„Bez náhubku“ - koncert Josefa Fouska
Commedia finite - divadelní představení pro dospělé (Valerie Zawadská, Kateřina
Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná).
V předprodeji od 22.11.(ST) v 9:00 h:
Milostný trojúhelník - divadelní představení pro dospělé (Josef Polášek, Martin
Zbrožek, Lukáš Pavlásek)
Předplatné seriálu dechových hudeb 2017
Čertův švagr, Dobrodružství hastrmana Tatrmana, Míša Růžičková - nedělní
představení pro děti
Podrobné informace naleznete na plakátech k akci Vstupenku pod stromeček a na
webu MKS Kyjov.

www.mestokyjov.cz

Tradiční Martinský hody
10.–12.11.
(PÁ–NE) Tradiční Martinský hody
10.11.
(PÁ) ve 20:00 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s CM Jury Petrů – v DK Kyjov.
						
vstupné 100 Kč
11.11.
(SO) ve 14:00 h Průvod od „zámečku“ k radnici, pak pro stárky a věnec; ve 20:00 h Taneční zábava s DH Žadovjáci a CM Jury Petrů – v DK.		
vstupné 130 Kč
12.11.
(NE) v 10:30 h Hodová mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie; ve 14:00 h
Průvod z Nětčic od „Jančů“; před radnicí „mlácení káčera“, po ukončení mlácení káčera
17:00–21:00 Taneční zábava s DH Žadovjáci – v DK.		
vstup volný

XVIII. Kyjovský divadelní podzim
17.–24.11.
17.11.
18.11.

19.11.

24.11.

PO–PÁ 9:00–13:00, 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.

Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov PO–PÁ 9:00–17:00, SO 9:00–11:30
tel.: 518 323 484, 518 697 409
www.ticketportal.cz

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

(PÁ–PÁ) XVIII. Kyjovský divadelní podzim – na divadelní představení zve pořadatel
občanské sdružení Opona Kyjov. Projekt byl uskutečněn za podpory města Kyjova.
(PÁ) ve 20:00 h Biostory (Divadlo MALÉhRY) – v divadelním sále – komedie na téma
dnes tolik populární. Hrají: Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská.
					
vstupné 200 Kč
(SO) ve 20:00 h Ušubraná (Děvčátko a slečny Jaroměř) – v Kyjovském pivovaru – poetická koláž o onom věčném a věčně tabuizovaném „však vy víte, o tamtom“. Hrají: Kateřina
Prášilová a Monika Němečková. Představení není vhodné pro diváky do 15 let – Malá
NARAJAMA – poeticky folklórně laděný večer nekončí. K poslechu, zadumání i k povídání o viděném Vám zahraje populární kyjovská kapela.
vstupné 100 Kč
(NE) v 15:00 h O pračlovíčkovi (Divadlo Tramtarie Olomouc) – v divadelním sále – báječný výlet do světa dinosaurů. Pohádkový příběh pro celou rodinu. Hrají: Václav Stojan,
Jana Posníková nebo Petra Konev Čiháková, Barbora Šebestíková nebo Tereza Toth Čápová.					
vstupné 50 Kč
(PÁ) ve 20:00 h V borůvčí (Geisslers Hofcomoedianten, z.s.) – v divadelním sále – láska
hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí … co? Lechtivá komedie plná lesních plodů a roztoužených zvířátek. Hrají: Eva Burešová, Claudia Eftimiadisová, Aleš Pospíšil, Bartoloměj
Veselý, Petr Šmíd. Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
vstupné 120 Kč

Otevírání svatomartinských vín
11.11.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prodejní místa:
Pokladna MKS Kyjov:

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

Významné akce v Kyjově

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.11.
(ÚT) v 18:00 h SNOW FILM FEST - v kině Panorama
Filmový festival SNOW FILM FEST je téměř 4 hodinové celovečerní pásmo špičkových filmů
o zimních sportech a dobrodružstvích. Na své si přijdou milovníci
čerstvého prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické
divočiny. V programu je 7 pečlivě vybraných filmů – finalisté ze
zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Můžete se
těšit např. na filmy o dodnes nepřekonaných výkonech
skialpinistů, odhodlání Jonathana Griffitha o zdolání hory, která ho
již čtyři roky odmítá, o jedinečném poutu mezi člověkem a zvířetem, o nejdrsnějším závodu
planety skrz zimní Yukon, o lyžování v Pakistánu a také o tom, že žít své sny lze
v jakémkoliv věku.
vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma

město Kyjov
M
A

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

R

tel.: 607 028 599

ZD
A

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

(PÁ) v 11:11 h Otevírání Svatomartinských vín – ve stanu před radnicí – organizuje
město Kyjov a Kyjovská vinotéka na Svatoborské ulici 26 – deset vinařů z Kyjova a okolí
nabídne k ochutnání více jak 30 vzorků Svatomartinských vín ročníku 2017.

Udělejte něco pro své zdraví
Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic
7.10.–9.12.

každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2017 bezplatnou autobusovou
linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu si
každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka (zastávka MHD),
v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před
radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka
MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice
(zastávka na návsi).

Zajímavé akce v okolí
Bzenecké svatomartinské slavnosti
11.11.

(SO) ve 14:00 h Bzenecké svatomartinské slavnosti – tradiční akci zahájí tažení vojsk
tří císařů městem. Sklep pod Sokolovnou otevřen od 15:30 h, v prodeji poslední místa,
tel.: 722 183 283			
vstupné 350 Kč

Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - prosinec 2017 je 12.11. (NE)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

7.11.

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

(ÚT) v 19:30 h Slovácký komorní orchestr s hostem Ladislavem Kozderkou – v divadelním sále – slovácký komorní orchestr působí v Uherském Hradišti a jeho okolí, jehož
založení se datuje do roku 2007. Je složen z nejlepších hráčů Slovácka a jejich přátel. Za
krátkou dobu působení se tento profesionální orchestr pod vedením Jiřího Pospíchala,
profesora brněnské konzervatoře stal nedílnou součástí kulturního života Slovácka.
vstupné 150 Kč, sleva studenti, důchodci 110 Kč, děti do 15 let 50 Kč
8.11.
(ST) v 16:30 h a 19:30 h Tchýně na zabití – v divadelním sále – ani sama smrt nezabrání
tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Po úžasném „Manželském čtyrúhelníku“ napsal Jakub Zindulka pro Fanny agenturu novou opět skvělou hru Tchýně
na zabití. V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu Kulovanou
a Martina Krause. Představení je vyprodáno, představení je v předprodeji od 12. září.
					
vstupné 320 Kč
14.11.
(ÚT) v 19:00 h Svatobořáci – seriál dechových hudeb – v divadelním sále – Svatobořáci
byli založeni 11.11.2010 Přemkem Doležalem, jenž je i jejím kapelníkem.
20.11.–5.12. (PO–ÚT) HDR fotografie z Japonska a Belgie – V Čajovně-Galerii, DK Kyjov – zahájení výstavy Ing. Martina Kašpárka. Nevšední zachycení scenérií, zákoutí a portrétů z Japonska a Belgie. HDR neboli High Dynamic Range je vysoce dynamický rozsah
zobrazení, který umožňuje rozšířenou reprodukcí rozsahu osvětlení a zastínění scény
a jehož výsledkem jsou až hyperrealistické či surrealistické obrazy.
21.11.
(ÚT) v 19:00 h Screamers 112 – v divadelním sále – známá travesti skupina Screamers
opět přijíždí s novým pořadem, který tentokrát nazvali „Screamers 112“. Těšit se můžete
na slečny Dolores, Paulu, Halinu, Lili, Sašu a Láďu, který Vás provede celým pořadem.
Jak samotný název napovídá, v rámci večera se objeví nejrůznější záchranné složky.
Vtipy o policistech, hasičích a lékařích jsou přece věčné. Samozřejmě nebude chybět
spousta známých písniček, scének a krásných kostýmů.
vstupné 280 Kč
22.11.
(ST) v 19:00 h Michal Horáček „Na cestě 2017“ aneb Hapka žije!!! – v divadelním
sále – po úspěchu alb Český kalendář (nejprodávanější CD roku 2014 v ČR) a Segrado
(vévodilo žebříčku prodejů v roce 2015) a dvou souvisejících hojně navštívených turné
přichází textař, básník a producent Michal Horáček s dalším koncertním projektem. Ten
mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou.				
vstupné 490 Kč
23.11.
(ČT) v 19:00 h Mistříňanka – v divadelním sále – koncert k 70. narozeninám A. Pavluše
zakladatele a dlouholetého kapelníka Mistříňanky.
25.11.
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava – v estrádním sále DK – k tanci, poslechu
a dobré zábavě hraje DH Vracovjáci. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého
souboru Kyjov.				
vstupné 100 Kč
29.11.
(ST) v 19:00 h Orchestr Václava Hybše a Josef Laufer – vánoční koncert – v divadelním sále – hlavním hostem letošního vánočního turné bude mimořádná osobnost české
kultury – herec, scénárista, režisér, tlumočník, moderátor, textař, spisovatel, ale také vynikající zpěvák Josef Laufer. Jeho vystoupení doplní čtveřice mladých talentů populární
hudby, kteří dostanou jedinečnou příležitost absolvovat vánoční turné s orchestrem Václava Hybše.					
vstupné 330 Kč
Připravujeme:
6.12.
(ST) v 19:00 h Vánoční koncert Věry Martinové „Foukneme do svící“ – divadelní sál
v předprodeji od 20.9.(ST) v 9:00 h
		
vstupné 310 Kč
Nabídka předplatného na sezónu 2017/2018 – Kruh přátel hudby
7.11.
(ÚT) Slovácký komorní orchestr s trumpetistou Ladislavem Kozderkou
7.12.
(ČT) Adventní koncert – Zemlinského kvarteto
9.1.
(ÚT) Novoroční koncert – Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum
6.2.
(ÚT) Solitticelli – violoncellové kvarteto
13.3.
(ÚT) Recitál Jiřího Pospíchala a Petra Gablase
29.3.
(ČT) Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum s hostem Václavem Hudečkem
10.4.
(ÚT) Večer s flétnou a kytarou – komorní duo
2.5.
(ST) Jarní sonáta pro housle a klavír – Jaroslav Šonský (Švédsko, ČR)
Cena předplatného za 6 koncertů na celou koncertní sezónu je 700 Kč / děti, studenti a senioři 500 Kč.
Kurz tance pro studenty a učně začátečníky
Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení 5.10. (ČT) a ukončení v lednu 2018, na
1. lekci nutný společenský oděv. 				
kurzovné 950 Kč
Taneční kurz pro dospělé
První lekce proběhne 2.10. (PO) 19:45–22:00. Přihlašovat se můžete v předprodeji na KD (PO–PÁ
9:00–17:00) nebo mailem: program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí v estrádním sále KD pod vedením
tanečního mistra Libora Brožíka. 				
kurzovné 1 000 Kč
Tip na vánoční dárek:
▶ V předvánočním čase je možno zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2018
▶ Již v předprodeji: Koncert Václava Hudečka s Komorním orchestrem města Kyjova; Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou
▶ V předprodeji od 20.11.(PO) v 9:00 h: Koncert THE BACKWARDS (jeden z nejlepších revivalů
Beatles na světě, dvojnásobní vítězové prestižního Beatlefestu v New Yorku); zábavný program Iva
Šmoldase s Pepou Štrossem.
▶ V předprodeji od 22.11. (ST) v 9:00 h: Divadelní představení pro dospělé Milostný trojúhelník
(Josef Polášek, Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek); předplatné Seriálu dechových hudeb 2017, nedělní
představení pro děti (Čertův švagr, Dobrodružství hastrmana Tartmana, Míša Růžičková)
▶ Podrobné informace naleznete na plakátech k akci „Vstupenku pod stromeček“ a na webu MKS Kyjov.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

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

1.11.
(ST) v 15:30 h Hurvínek a kouzelné muzeum ČR.......................................................50 Kč
1.11.
(ST) v 19:00 h Chlapi nepláčou Bosna a Hercegovina..................................80/ČFK 60 Kč
2.,3.11.
(ČT,PÁ) v 17:00 h TO USA.............................................................................................110 Kč
2.,5.11.
(ČT,NE) ve 20:00 h Hora mezi námi USA...................................................................110 Kč
3.11.
(PÁ) ve 20:00 h Blade runner 2049 USA*3D..............................................................140 Kč
4.11.
(SO) v 17:00 h Thor: Ragnarok USA*3D..................................................... 150/RV 540 Kč
4.11.
(SO) ve 20:00 h Blade runner 2049 USA*2D..............................................................120 Kč
5.11.
(NE) v 17:00 h Thor: Ragnarok USA*2D..................................................... 130/RV 468 Kč
8.11.
(ST) v 16:30 h Jmenuji se hladový bizon ČR/SR..........................................................60 Kč
8.11.
(ST) v 19:00 h Neruda Chile/Argentina........................................................100/ČFK 80 Kč
9.,10.11.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Čára SR/ČR......................................................................................110 Kč
9.11.
(ČT) ve 20:00 h Hans Zimmer v Praze UK/ČR..........................................................180 Kč
10.,11.,12.11. (PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Jigsaw USA...............................................................................110 Kč
11.,19.11.
(SO,NE) v 17:00 h Milada ČR.......................................................................................120 Kč
12.11.
(NE) v 15:30 h My Little Pony Film USA..................................................... 110/RV 396 Kč
12.11.
(NE) v 17:30 h Bajkeři ČR..............................................................................................120 Kč
15.11.
(ST) v 16:30 h Zahradnictví: Dezertér ČR.............................................................. BS 60 Kč
15.11.
(ST) v 19:00 h Čtverec Švédsko/Německo......................................................90/ČFK 70 Kč
16.11.
(ČT) v 17:30 h Zahradnictví: Nápadník ČR...............................................................120 Kč
16.11.
(ČT) ve 20:00 h Liga spravedlnosti USA*2D..............................................................110 Kč
17.11.
(PÁ) v 17:30 h Maxinožka Francie................................................................. 110/RV 396 Kč
17.11.
(PÁ) ve 20:00 h Liga spravedlnosti USA*3D..............................................................130 Kč
18.,19.,25.,30.11. (SO,NE,SO,ČT) ve 20:00 h Zahradnictví: Nápadník ČR..........................................120 Kč
18.11.
(SO) v 17:00 h Liga spravedlnosti USA*2D................................................................110 Kč
19.11.
(NE) v 15:00 h Maxinožka Francie................................................................ 110/RV 396 Kč
22.11.
(ST) v 19:00 h Krotká Francie...........................................................................90/ČFK 70 Kč
23.,24.11.
(ČT,PÁ) v 17:30 h Táta je doma 2 USA........................................................................120 Kč
23.,24.11.
(ČT,PÁ) v 20:00 h Hráči se smrtí USA.........................................................................120 Kč
25.11.
(SO) v 17:30 h Příšerákovi Německo/Velká Británie*2D........................... 110/RV 396 Kč
26.11.
(NE) v 15:30 h Maxinožka Francie................................................................ 110/RV 396 Kč
26.11.
(NE) v 17:30 h Příšerákovi Německo/Velká Británie*3D.......................... 130/RV 468 Kč
26.11.
(NE) ve 20:00 h Milada ČR............................................................................................120 Kč
28.11.
(ÚT) v 18:00 h Snow Film Fest......................................................do 15 let zdarma/100 Kč
29.11.
(ST) v 19:00 h Fantastická žena Chile/Německo.........................................110/ČFK 90 Kč
30.11.
(ČT) v 17:00 h Liga spravedlnosti USA*3D...............................................................130 Kč
Pozn.: *3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | 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

1.11.

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

(ST) v 17:00 h Rakovina lidské mysli – v studovně-čítárně – bojíme se nemocí a stárnutí, bolestí a nemohoucnosti. Většinou se však jedná o strach spojovaný s tělem a jeho
vitálností a funkčností. Člověk však zapomíná na to, že existuje i lidská mysl a v ní, čím
dál častěji nebezpečí. To nebezpečí lze směle nazvat rakovinou lidské mysli. Přednáší
Sámo Fujera.				
vstupné 100 Kč
3.11.
(PÁ) v 17:00 h Astrologie a zdraví – v přednáškovém sále – přednáší uznávaná astroložka a numeroložka Eva Matulová.			
vstupné dobrovolné
6.11.
(PO) v 9:00 h Poezie mého srdce – v jídelně CSS Kyjov – recitace oblíbených veršů
a básní účastníků besedy. Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Půjčování
knih.
8.11.
(ST) v 17:00 h Meditace jako výsledek bdělého konání – ve studovně-čítárně – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala			
vstupné dobrovolné
9.11.
(ČT) v 16:00 h S dětskou knížkou do postýlky – v přednáškovém sále – odpoledne plné
her, knížek, zábavy a inspirace pro děti i rodiče. Programem provedou Zuzana Teplíková
a Hana Šišperová. Pořádá Kyjovské Slovácko v pohybu.
24.11.
(PÁ) v 8:30 h Spisovatelka a scenáristka Petra Dvořáková – Julie mezi slovy – v přednáškovém sále – beseda pro žáky 1. stupně, v 10:00 h Já jsem hlad – v přednáškovém
sále – beseda pro studenty z Klvaňova gymnázia.
29.11.
(ST) 15:00–16:30 Workshop s Melitou – Podzimní tvoření (keramika) s Melitou
Klimperovou – oddělení pro děti a mládež – zveme všechny tvořivé děti od 5 let, rodiče
i prarodiče. Akce je realizována v rámci projektu Jižní Morava čte.
				
účastnický poplatek 70 Kč
1.,15.,29.11. (ST,ST,ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – v přednáškovém sále – téma: Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Jedná se o moderní způsob výuky, kdy senioři společně sledují přednášku odborníka on-line v Konzultačním středisku. Podmínky studia: 1/
přihlásit se na tel.: 739 351 736, 518 614 358 nebo na e-mail: akvizice@knihovna-kyjov.cz
2/zaplacený studijní poplatek 350 Kč/semestr, 3/ účast na společných přednáškách, 4/min.
jednou úspěšně vypracovat test. Průběh přednášky: 1,5 hodiny 1x za 14 dní, sledování
přednášky v kolektivu přenosem z internetu na plátno.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

1.11.2017–31.1.2018
(ST–ST) Jednota bratrská – výstava
26.11.		
(NE) v 13:00 h Bleší trh
Cyklus kurzů: Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska – začátek kurzů ve 14:00 h – v nové budově
Vlastivědného muzea. Na kurzy je nutné se objednat. Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Zálešáková,
email: m.zalesakova@masaryk.info, tel: 602 677 848 www.masaryk.info
5.11.
(NE) Ukázky vrapení a skládání sukní
19.11.
(NE) Předkreslená výšivka (přenášení vzoru a technika výšivky plné a dírkové)

Akce:
11.11.
24.11.

25.11.

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.
10.10.–26.11. (ÚT–NE) Výstava „Hradišťská UMPRUMKA“ – Město Kyjov srdečně zve do Radniční
galerie na výstavu Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Výstava prezentuje mladou originální a nápaditou tvorbu studentů školy, která má dlouholetou
uměleckou i řemeslnou tradici a s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních
oborů se řadí k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Výstavu tvoří výběr z kolekcí autorské tvorby žáků oboru Design oděvu,
Design obuvi, Multimédií, Průmyslového designu a Keramiky. K vidění budou i kolekce,
které získaly ceny na prestižních soutěžích mladého designu či na módních přehlídkách.
Těšíme se na vaši účast.

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

3.–26.11.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–NE) Ladislav Schovanec – obrazy. Vernisáž výstavy 3.11. (PÁ) v 17:30 h.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

tel.: 721 525 676
http://sokolicek.cz

Pohádkohraní
▶ Každý (ČT) v 11:00 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.
9.11.
(ČT) ve 12:00 h a 11.11.(SO) v 11:00 h Vánoční focení v Sokolíčku – nevíte co darovat k Vánocům Vašim nejbližším? Co třeba rodinnou vánoční fotografii? Maminky se
mohou nalíčit od šikovné Make-up Artist Martiny Žandovské, která je přikrášlí, poradí,
popřípadě dodá dle vaší libosti kosmetiku, kterou bude líčit a dětičky s tatínky se můžou
mezitím pohrát u nás v Sokolíčku. Rezervace na tel.: 725 001 888.
25.11.
(SO) v 15:30 h Mikulášské hravé odpoledne v Sokolíčku – dětičky, rodiče a prarodiče
přijďte se spolu s námi pobavit a zasoutěžit! Bude tvořivá dílnička s tetou Elou, diskotéka
a soutěže. V 17:00 h přijde Mikuláš s andělem a čerty – můžete si přinést balíčky, které
Vašim dětem předají. Těšíme se na Vás.		
		
vstupné děti v masce andílků a čertíků 120 Kč/děti bez masek 150 Kč

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.
11.11.
(SO) Otevíráme Svatomartinská vína našich vinařů
Připravujeme na prosinec:
11.–17.12.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – jedinečné gurmánské speciality vyrobené podle
domácího receptu.

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–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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

19.11.

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

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

(SO) v 11:00 h Svatomartinská vína ročníku 2017 – přijďte ochutnat a zhodnotit
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – V rámci pravidelných
degustací vín pod kyjovskou radnicí, nám svá vína představí zástupce jednoho z nejoceňovanějších vinařství České republiky, vinařství Štěpána Maňáka ze Žádovic. Z důvodu limitované kapacity míst, doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji od 8.11. (ST).
tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Benny Lackner Trio (USA/CZ) – v Pražírně (Komenského 1407/14) –
Benny Lackner – klavír, Wurlitzer, Nordlead 2, iPad a notebook, Tomáš Liška – kontrabas,
Tomáš Hobzek – bicí. Benny se narodil v Berlíně, ve třinácti se přestěhoval do Kalifornie.
Získal bakalářský titul na California Institute of the Arts pod vedením Charlie Hadena.
V letech 1997–1998 studoval soukromě u svého mentora, pianisty Brada Mehldaua. Vystupoval na mnoha renomovaných jazzových festivalech včetně North Sea, Montreux
a Monterey. Spolupracoval mimo jiné s těmito hudebníky: Billy Higgins, Marc Ribot, Brad
Shepik. Žije v New Yorku, kromě své úspěšné sólové dráhy má i mezinárodní duo a trio,
živí se též jako příležitostný spoluhráč a skladatel.
vstupné 100/70 Kč

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

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

3.11.

(PÁ) ve 20:00 h Koncert brněnské skupiny Django Jet se swingovou tančírnou – v Kyjovském pivovaru, Komenského 596 – jedna ze swingových kapel kyjovského rodáka Honzy
Čarka, okořeněná francouzsky hovořící zpěvačkou s belgickými kořeny Marií Gilbertovou,
přiveze gypsy hot jazz smíchaný s francouzským, americkým a českým swingem. Na akci se
bude také tančit. A věřte, že kapela hraje swingařům pod nohy proklatě dobře. vstupné 100 Kč
12.11.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – v Kyjovském pivovaru – zahájení nových kurzů
pro začátečníky (a taky samozřejmě pro pokročilé). Opět proběhne 5 hodinových lekcí
vždy v neděli v podvečer. Více info na našich stránkách, případně na facebooku Swing
Family nebo Swing v Kyjově.
▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce pro všechny v Kyjovském pivovaru,
kteří chtějí opakovat, pilovat nebo si prostě zatančit.

Zahrádka a penzion U Kulky Kyjov
Jungmannova 211, 697 01 Kyjov
kukulka@seznam.cz

tel.: 775 120 998
www.zahradkaukulky.cz

3.11.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Frankies 11, Pivovar Frankies Břeclav
10.11.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Moravia 12, Pivovar Brno
17.11.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Klášter 12, Pivovar Hradiště n. Jizerou
24.11.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Kout 12, Pivovar Kout na Šumavě
Do dubna 2018 probíhá hodnocení piv. Účastníci hodnocení získávají vždy 4. pivo zdarma a postupují
do slosování o hodnotné ceny. Na zdraví!!!

Základní umělecká škola Kyjov
Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
zus.kyjov@iol.cz

23.11.

tel.: 518 390 150
www.zuskyjov.cz

(ČT) v 17:00 h Koncertík – v sále ZUŠ Kyjov – hrají žáci hudebního oboru.

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

▶ Stále se můžete hlásit do skupinových jazykových kurzů AJ, NJ, IJ, FJ, ŠJ a RJ, které právě otevíráme!
▶ Přihlásit se můžete také na individuální lekce, které uzpůsobíme dle Vašich přání a požadavků.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

tel.: 518 614 313, 775 700 101
www.kyjovsky-pivovar.cz

2.11.

(ČT) v 18:00 h Beseda s plukovníkem Ing. Oldřichem Pelčákem – letec, kosmonaut,
kyjovský rodák
3.11.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu – Žítek –
světlý žitný ležák. Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo ZDARMA.
1.–30.11.
(ST–ČT) Martinská husa – husí a kachní hody
Připravujeme na prosinec:
Speciality s vínem, pivem, sektem, badyánem, skořicí a hřebíčkem

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

5.11.

17.11.

tel.: 604 466 342

lečných prohrách. Doporučujeme koupit si lístek v předprodeji.
vstupné 250 Kč
(NE) ve 20:00 h LiStOVáNi: Závěrka (Miloš Urban) – Závěrka je milostná novela
o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá je motivace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá žena, která si
neuvědomuje svou fotogeničnost – svou krásu „na druhý pohled“. Matěj tento její dar
objeví, ale má zásadní problém: neumí fotit. Přesto začne Věru fotografovat. Jeho snímky
jsou překvapivě dobré a čím dál lepší, vzbuzují pozornost, obdiv, ale i odsouzení. Jsou
nepokrytě erotické, ale i sexistické. Nefotografa i jeho nemodelku dostihne internetové
renomé, snad i sláva, ale čím větší je jejich úspěch, tím hůř k sobě nacházejí cestu. Profesionální vztah tak může skončit jen dvojím způsobem: buď láskou, anebo nenávistí.
Účinkují: Petra Bučková a Lukáš Král			
vstupné 170 Kč

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo nám. 13/14, 697 01 Kyjov
leader.ks@centrum.cz

9.11.

(ČT) v 16:00 h S dětskou knížkou do postýlky – v Městské knihovně – čtvrteční podvečer plný zábavy, her a inspirace pro děti i jejich rodiče.
Více informací na www.kyjovske-slovacko.com

Odbor KČT Mapa Brno
organizace a informace – pan Šťastný, tel.: 776 066 343

7.11.
14.11.
21.11.
28.11.

(NE) v 16:30 h 646 pohledů z jihovýchodní Asie – přednáška. Nikdy sám necestoval,
ale rozhodl se to změnit. Přijďte si poslechnout vyprávění plné zážitků a trapasů z čtyřměsíční cesty po Jižní Koreji, Filipínách a Japonsku. Zažijte JV Asii. vstupné dobrovolné
(PÁ) ve 20:00 h Mucha a Xavier Baumaxa – žánrově až nechutně příbuzné duo Baumaxa&Mucha spojilo síly a talent (od Boha) a připravilo tuzemskému buránku společný
hudebně-perforační program postavený na konfrontaci genderových nedorozumění,
oslavě i kritice životního duelu, lásce i nenávisti ke kvalitnímu folku, kuřivu a moderním
drogám, tváří v tvář údělu, který pokulhává, padá a stojí na předem dohodnutých spo-

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Strážovice – Šardice – 8,7 km			
(ÚT) Ždánice-Červený Kříž – Nesovice – 10,4 km		
(ÚT) Rohatec – Vacenovice – 8,1 km			
(ÚT) Hraniční kameny (Čeložnice – Koryčany) – 9,8 km

v 8:56 h, bus
v 9:11 h, bus
v 8:37 h, vlak
v 8:23 h, bus

Život a zdraví, z. s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

tel.: 774 901 078

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

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 – výklad biblických zpráv pro dnešní dobu
Akce:
21.11.
(ÚT) v 18:00 h Skupina Nachamu Ami – hebrejské písně – sborový dům AC Hodonín,
Komenského 8
26.11.
(NE) v 15:00 h Odpolední bohoslužba – Obecní dům

Cestovní agentura Régio
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
▶ Zimní dovolená – nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin.
Přijďte si k nám pro katalogy na zimní dovolenou na horách 2017/18. Můžete také navštívit náš web
www.caregio.cz, kde naleznete kompletní nabídku zájezdů a můžete provézt rezervaci či poptávku olline přímo z Vašeho domova.
▶ Rok se blíží ke svému konci a nastává čas adventní. V naší cestovní agentuře si můžete vybrat z velkého množství jednodenních zájezdů do Vídně, Bratislavy, Norimberku, Budapešti a jiných míst, která Vás okouzlí
svou atmosférou, plnou tisíců světel, vůní ovoce, perníčků a punče. Návštěvníci sem jezdí především kvůli tradičnímu jídlu. Cikánská pečeně, zelňačka, husí a zelné lokše, medovníky, punč, víno nebo grog.
▶ Při nákupu dovolené nad 10 tis. Kč od nás obdržíte jako dárek hodinový vstup do Wellness v Kyjově.
Garantujeme stejné ceny jako přímo u pořadatelské CK. Těšíme se na Vaši návštěvu. Andrea a Ondra

Aeroklub Kyjov
tel.: 518 612 060, 724 109 329
www.ak-kyjov.cz

lkky@atlas.cz
www.letistekyjov.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

tomas@prazirnakyjov.cz

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

Kurzy Jógy v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
(PO)
18:00–19:30 – pokročilí i začátečníci
(ÚT)
10:00–11:30 – senioři (dočasně obsazeno)
(ÚT)
18:00–19:30 – mírně pokročilí
(ST)
18:00–19:30 – začátečníci i mírně pokročilí

irena.kyjov@seznam.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

KoCKy – komunitní centrum Kyjov
Svatoborská 28 (ve dvoře, zelená vrata vedle obuvi)
kockykyjov@seznam.cz

▶ Každé
(PO) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každé
(PO) 16:00–19:15 Kroužek kreslení
▶ Každé
(ÚT) 9:00–11:00 Kroužek kreslení
▶ Každé
(ÚT) 16:00–18:00 Adiktologická poradna
▶ Každou (ST) 14:00–16:00 Poradna pro domácí pečující
▶ Každou (ST) 16:30–18:00 Trénink paměti
▶ Každý
(ČT) 13:00–17:00 SOS psychologická poradna
▶ Každý
(PÁ) 8:00–12:00 SOS psychologická poradna
Akce:
▶ Kurzy pro domácí pečující – začátek vždy v 10:00 h – vstup zdarma

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

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 a instalaci.
Pravidelné akce:
▶ každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra Kyjov
▶ RHB v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu
Akce:
1.,15.11.
(ST,ST) ve 14:00 h Pracovní terapie – v jídelně penzionu
1.11.
(ST) Kurzy na PC pro pokročilé – zahájení
7.11.
(ÚT) ve 14:00 h Trénování paměti hrou – v jídelně penzionu
22.11.
(ST) ve 14:00 h Beseda s policií na téma bezpečnost, naše priorita – přednáška v jídelně penzionu
28.11.
(ÚT) ve 14:00 h Trénovaní paměti – 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. 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 8:00–15:00. 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. Nabízíme pomoc a podporu při péči o vlastní osobu, budování vztahů, péči
o domácnost, zacházení s penězi, kontaktu s úřady, kontaktu se společností, rozvoji samostatnosti,
doprovázení k zaměstnání, podávání informací, výběru vhodných služeb. Registrovaná sociální služba
je určena lidem s duševními obtížemi, převážně z okruhu psychóz, kteří dovršili 18 let. Bližší informace:
Mgr. 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.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
centrum@centrumproseniorykyjov.cz

22.11.

tel.: 518 699 511
www.centrumproseniorykyjov.cz

(ST) v 13:00 h Den otevřených dveří – v 13:30 h slavnostní zahájení, ve 14:00 h ukončení
Univerzity třetího věku. V době 13:30–17:00 možnost prohlídky celého zařízení. Po celou
dobu bude probíhat výstava fotografií a výrobků z dílny ručních prací a keramické dílny.

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

