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 sudý (ČT) 18:00–19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské tance. Více u Heleny
Pauerové, tel.: 727 810 705.
▶ 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.
Akce v prosinci:
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
7.12.
(ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory – přijďte mezi nás a zpříjemněte si
čas pohodovou snídaní s fajn promítáním.

▶ 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.

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

17.12.

31.12.

▶ 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

Římskokatolická farnost Kyjov

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

6.12.

(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – v prostorách fary – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
9.,16.,23.12.
(SO,SO,SO) v 6:45 h Roráty pro děti – po skončení následuje na faře společná snídaně.
24.12.
(NE) v 7:30 h a v 9:00 h Bohoslužby – ve farním kostele. V 15:00 h dětská mše vánoční, ve 22:00 h
půlnoční mše vánoční.
25.,26.,31.12. (PO,ÚT,NE) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h Bohoslužby – ve farním kostele
Otevření betléma:
25.,26.12. (PO,ÚT) 14:00–17:00, 30.12. (SO) 10:00–17:00, 31.12. (NE) 15:00–18:30, 1.1. (PO) 14:00–18:00
Týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 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
Připravujeme na leden:
1.1.
(PO) v 7:30 h, v 9:00 h, v 10:30 h, v 18:30 h Bohoslužby – ve farním kostele

Českobratrská církev evangelická
Dobrovského 511, 697 01 Kyjov
kyjov@evangnet.cz

3.12.

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

29.12.

tel.: 515 902 062
www.labuty.cz

(PO) v 17:00 h Zpívání se svařákem u vánočního stromu s betlémem – na návsi. Hraje a zpívá
pěvecký sbor Osvětimany.

Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

9.12.
10.12.
16.12.

tel.: 774 346 165
www.demizonek.cz

Moravany
Moravany 73, 696 50 Moravany u Kyjova

tel.: 607 005 006

Ženský pěvecký sbor Moravjanky z. s.
libalovar@seznam.cz

(NE) Silvestrovský ohňostroj s gulášem – za KD v Moravanech u Kyjova – pořádá ŽPS Moravjanky. V 16:30 h výdej guláše a v 17:00 h bude odpálen ohňostroj. Před i po je připraven pro děti
punč a čaj a pro dospěláky svařáček. Na všechny se těší Moravjanky.

Nenkovice
26.11.–1.12.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(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.

Ostrovánky
Ostrovánky 1, 696 31 Bukovany
obec@ostrovanky.cz

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.obecmoravany.cz

(PÁ) 10:00–17:00 Malý vánoční jarmark – na KD – pořádá obec Moravany, kulturní komise
a ŽPS Moravjanky. Možnost zakoupení dárků a vánoční dekorace od našich krajanů. Děti místní
ZŠ předvedou své výrobky, ukázka výroby vitráží, připravena je Ježíškova dílnička. Kdyby Vás
přepadl hlad a žízeň, bude nachystaný zvěřinový guláš, svařáček a zdarma můžete ochutnat jednohubky s pomazánkami, které pro Vás Moravjanky nachystaly.
vstupné zdarma

Moravany 73, 696 50 Moravany, tel.:728 005 341

17.12.

(SO) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu – v Dědině. Tradiční setkání v předvečer Štědrého
dne se zpíváním dětí ze ZŠ Bukovany a Mužského a Ženského sboru z Bukovan. Pořádá Obec
Bukovany.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

kultura@milotice.cz

(SO) 14:00–18:00 Vánoční jarmark s tvořivými dílnami – KD. V 15:00 h loutkové divadlo pro děti.
(NE) v 17:00 h Vánoční koncert DH Miločanka – KD. Hostem bude Chrámový sbor z Milotic.
(SO) v 19:00 h Benefiční koncert – v Kafebaru u Bohouška. Vystoupí skupiny Anomie a RABBIT
SLOW. Výtěžek z koncertu poputuje organizaci Lékaři bez hranic.

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

Bukovany
23.12.

(NE) Silvestr 2017 – srdečně Vás zveme na Silvestrovskou noc na téma retro. Přijďte se pobavit v retro stylu. Převlečte se do jakéhokoli kostýmu z „retro“ doby. Před půlnocí pak bude vyhlášen nejlepší
a nejnápaditější kostým, který získá cenu. Na programu bude welcome drink, bohatý silvestrovský
raut, DJ s videoprojekcí hudebních klipů, vyhlášení nejlepšího kostýmu, novoroční ohňostroj, společný přípitek s přivítáním nového roku, tombola, skvělá zábava do ranních hodin. Cena vstupného
zahrnuje welcome drink, silvestrovský raut, novoroční přípitek, ohňostroj, tombolu, DJ. Rezervace
u paní Nikoly Hýblové na tel.: 733 791 612.
vstupné 790 Kč

Milotice

31.12.

(PÁ) v 17:00 h Vánoční beseda s CM Hradisko s primášem Zdeňkem Józsou st. – v sále U Vodičků. Beseda bude spojena s přehlídkou mladých a svatomartinských vín. Připraveno bude několik
desítek vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem. Více informací na tel.: 774 346 165
Vojtěch Kölbel. Srdečně zve Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic.
vstupné 200 Kč

Bukovany 222, 696 31 Bukovany
oubukovany@tiscali.cz

25.12.

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

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic
Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice
v.kolbel@seznam.cz

tel.: 733 791 612
www.vesklepe.cz

Labuty 30, 696 48 Ježov
obec.labuty@email.cz

1.12.

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

(NE) v 16:00 h Zpívání u vánočního stromu – v Panské zahradě – koledy a vánoční písničky
u vánočního stromu.

Labuty

tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)

(NE) v 16:00 h Adventní koncert – modlitebna Českobratrské církve evangelické (Dobrovského
511). Vystoupí mužský pěvecký sbor Láska opravdivá pod vedením Jana Špačka. Těleso funguje
při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Repertoár se specializuje na pravoslavnou duchovní hudbu a na českou sborovou hudbu 19. a 20. století.

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

Vinný sklep Krýsa

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

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

www.obec-kostelec.cz

Kostelec u Kyjova
vesklepe@vesklepe.cz

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

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

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(NE) v 15:00 h Vánoční posezení s vystoupením místních dětí a autogramiádou knihy Z minulosti Ostrovánek, autor RNDr. Vladimír Kotík – na KD. Pořádá obec Ostrovánky.

Skalka
Skalka 69, 696 48 Ježov
ou.skalka@seznam.cz

23.12.

tel.: 518 626 227
www.skalkaobec.cz

(SO) v 17:00 h Biblický příběh – Živý betlém – u kaple sv. Josefa. Biblický příběh v podání občanů Skalky
a jejich přátel. O hudební doprovod se postará DH Vinařinka. Pořádá obec Skalka.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

6.11.–31.12.

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

(PO–NE) Výstava 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. Výstava bude otevřena (PO,ST,ČT) 8:00–18:00.

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 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.

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

3.12.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(NE) 10:00–17:00 Mikulášské trhy – před Augustiniánskou rezidencí. Prodejní stánky,
kulturní program.
(ST) v 15:00 h Zpívání u vánočního stromu – před budovou Obecního úřadu, pořádá kulturní
komise při radě OÚ. V programu vystoupí žáci ZUŠ, Šardické ženy, Voničky, Mužáci ze Šardic,
Šardičánek, CM Červenica a chrámový sbor.
(PÁ) v 17:00 h Vánoční koncert Mladé muziky – v Obecní hale U Orla – pořádá Mladá muzika
Šardice, kulturní komise a ZUŠ Kyjov.
(NE) v 15:00 h Silvestrovský guláš a ohňostroj – v areálu za starou školou – pořádá kulturní
komise a zastupitelstvo obce. V 18:00 h bude ohňostroj.

27.12.
29.12.
31.12.

Vacenovice
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
obec@vacenovice.cz

3.12.

starosta@vacenovice.cz

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

(NE) v 15:00 h Adventní koncert – v kostele Božského Srdce Páně. Vystoupí Mužský sbor z Vacenovic a ženský sbor Marijánky. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas a poslechnout si nádherné
adventní písně v pěkném prostředí vacenovického kostela.
(SO) v 16:15 h Zpívání u vánočního stromu – před OÚ. Vystoupí Mužský sbor z Vacenovic
a ženský sbor Marijánky. Tekuté občerstvení zajištěno.

23.12.

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

2.12.

3.12.
4.12.
7.12.
9.12.
10.12.
14.12.
16.12.
23.12.
27.–29.12.
27.12.
28.12.
29.12.
28.12.
31.12.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) v 18:00 h Celovečerní vystoupení FS Lipina a Lipinka – kinosál KD. Více info na
www.kultura.mestovracov.cz
(NE) Rozsvícení vánočního stromu před radnicí – přijďte s námi rozsvítit vánoční strom před
radnicí a symbolicky tím odstartovat adventní čas. Součástí bude slavnostní vyhlášení soutěže
O nejhezčí ozdobu na vracovský strom ve spolupráci s DDM Vracov a MKK Vracov.
(PO) Mikulášská besídka – v malém sále KD Vracov. Děti v maskách jsou vítány. Pořádá DDM Vracov.
(ČT) v 18:00 h Adventní koncert pedagogů ZUŠ Vracov – kostel sv. Vavřince. Během koncertu
je možno věnovat libovolný peněžní obnos na opravu střechy kostela sv. Vavřince ve Vracově na
farností označených místech.
(SO) 14:00–17:00 Vánoční dílny – na Masarykově základní škole. Vánoční kavárna s občerstvením.					
vstupné dobrovolné
(NE) Vánoce po staru – naladit se na tu správnou vánoční atmosféru můžete na tradiční akci, kde
nebudou chybět Lucky a tradiční vracovské pokrmy.
(ČT) v 18:00 h Vánoční koncert ZUŠ Vracov – kinosál MKK Vracov, vánoční koncert studentů ZUŠ.
(SO) Vánoční koncert DH Vracovjáci
(SO) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu – před radnicí – přijďte se vánočně naladit
a zazpívat si koledy, letos se Scholou Vracov.
(ST–PÁ) Vánoční čas v Nadaci Chamartín
(ST) v 15:00 h Vánoční koncert souboru Marýnka v rámci vernisáže výstavy betlémů spojené s žehnáním vína.
(ČT) v 15:00 h Historie Vracova – milníky, mylné teorie o názvu Vracova. Zvláštní zdobnost vracovského kroje a jeho mutace.
(PÁ) Dětský den – výroba perníkového habánského betléma, zpěv a vánoční speciality s Marýnkou
(ČT) v 16:30 h Vánoční koncert Ženského sborečku Koňadra – v kostele sv. Vavřince ve Vracově
– přijďte si poslechnout známé i neznámé vánoční písně a koledy na charitativní vánoční koncert
se spoustou skvělých hostů.
(NE) Silvestrovské setkání před radnicí – přijďte oslavit konec roku, chybět nebude ani tradiční
ohňostroj.

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
▶ Kde: Chamartin, Luční 770, Vracov. Vždy v 18:00 h. Součástí je zdravotní měření, nabídka literatury, masáže
vstup volný
šíje i zdravé pohoštění. Info na tel.: 732 267 771, info@ippoz.cz.		
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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

2.12.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) ve 14:30 h Mikulášská besídka – v KD – pořádá Spektrum Žádovice, z. s. ve spolupráci
s obcí a mateřskou školou. Čekání na Mikuláše si zkrátíme příjemnou zábavou, soutěžemi, diskotékou. Každé dítě dostane malý dárek. Občerstvení zajištěno. Přijďte se s dětmi pobavit.

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

2.12.
7.12.

16.12.

31.12.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) v 15:00 h Pohádka Popelka – v KD – Chasa ze Ždánic zve malé i velké diváky. Po skončení
pohádky se můžete těšit na čertovskou nadílku a diskotéku pro děti.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 18:00 h Čas vzácný přišel – v KD. Vánoční koncert v podání VUS Ondráš. Je možná
rezervace míst. Pořádá město Ždánice.			
vstupné 80 Kč
(SO) v 18:00 h Ten vánoční čas dočkali sme zas – v KD. Město Ždánice a folklórní soubor Chasa
ze Ždánic Vás srdečně zvou na předvánoční besedování, kde zahrají CM Hradisko, CM Májek,
CM CimBaHo, CM Libora Supa, Ladislav Zezula – fujarista, děti ze Ždáničánku zazpívají koledy.
vstupné předprodej 100 Kč/na místě 120 Kč
(NE) ve 20:00 h Silvestr – v KD. Hraje Duo Arcona Znojmo. Občerstvení vlastní. Možná rezervace míst.					
vstupné 100 Kč

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

Želetice
2.12.
28.12.

starosta@zeletice.cz

(SO) v 17:00 h Svěcení mladých vín – v KD
(ČT) v 17:00 h Zpívání u vánočního stromu

tel.: 518 622 725
www.zeletice.cz

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice

1.,3.,9.12.
17.12.
28.12.

tel.: 518 626 022

a okolí

PROSINEC 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

v předvánočním čase je možno zakoupit vstupenky
na pořady pořádané v roce 2018

Koncert Václava Hudečka s Komorním orchestrem města Kyjova
Dia show s cestovatelem Jirkou Kolbabou
Koncert THE BACKWARDS (jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě,
dvojnásobní vítězové prestižního Beatlefestu v New Yorku)
Zábavný program Iva Šmoldase s Pepou Štrossem
Koncert Chantal Poullain
Koncert Josefa Fouska „Bez náhubku“
Předplatné Seriálu dechových hudeb 2018
Nedělní představení pro děti (Čertův švagr, Dobrodružství hastrmana
Tartmana, Míša Růžičková)
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 1. pol. 2018
Na tato divadelní představení si můžete zakoupit vstupenku buď na jednotlivá
představení nebo si zajistit své oblíbené místo v hledišti pořízením
předplatného na 5 divadelních titulů v této sezóně

•

24. 1. 2018 – Commedia Finita (V. Zawadská, K. Macháčková, L. Kožinová,

•

20. 2. 2018 – Milostný trojúhelník (Josef Polášek, Martin Zbrožek,

•

24. 3. 2018 – Tři verze života (David Prachař, Jana Janěková ml.,

•
•

16. 5. 2018 – Bláznivý Petříček (Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk)
16. 6. 2018 – Frida – maľovať a milovať (muzikál v letním kině v podání

www.mestokyjov.cz

Významné akce v Kyjově
4.12.

(PO) Krvavé jahody – příběh ženy, která přežila gulag – v kině Panorama Kyjov. Když bylo paní
Věře Sosnarové 14 let, byla spolu se svojí devítiletou sestrou a matkou zatčena ruskými důstojníky a transportována do sibiřského gulagu. Chcete-li se dozvědět více o tom, co všechno nejen během dlouhých 19 let v ruských lágrech, ale i po návratu do milované rodné vlasti prožila, neváhejte
a přijďte na besedu s paní Věrou Sosnarovou. Nezapomínejme na minulost, protože národ, který
nezná svoji historii, je odsouzen ji opakovat. Organizátorem akce je MKS Kyjov ve spolupráci s Věrou
Sosnarovou. Akce se koná pod záštitou starosty města Kyjova.
vstupné dobrovolné

26.12.

(ÚT) 55. ročník Štěpánského běhu v Kyjově – Tradiční běžecký závod, který je součástí Moravsko-slovenského běžeckého poháru. Start žákovských kategorií v 10:00 h v parku. Start hlavního
závodu na 8,2 km v 10:30 h. Start a cíl hlavního závodu je od budovy gymnázia. Podrobné propozice najdete na www.stepanskybehkyjov.cz nebo na Facebooku. Přijďte si zazávodit nebo zafandit.
Budete vítání. Pořádá Štěpánský běh z.s.

Štěpánský běh v Kyjově

Tradiční Štěpánský pochod
26.12.

(ÚT) 42. ročník Štěpánského pochodu – pořádá DDM Kyjov ve spolupráci s TJ Jiskra Kyjov za
finanční podpory města Kyjova. Zveme všechny rodiče s dětmi, mládež, dospělé a seniory. Přijďte
poznat krásu zimních Chřibů. Trasy 6–35 km. Prezence – 8:00–13:00 Rekreační středisko Relaxx
Čeložnice u Kyjova. Odměna – diplom, drobný suvenýr, příležitostné razítko.
					
účastnický poplatek 20 Kč

Gulášpárty 2017
31.12.

Lukáš Pavlásek)

Připravujeme

podatelna@obeczeravice.cz

(PÁ,NE,SO) „Sněhurka a sedm mužíčků“ – divadelní představení v sokolovně – hrají místní
ochotníci. 1.12. (PÁ) v 19:00 h, 3.,9.12. (Ne, So) v 17:00 h.
(NE) v 15:00 h Vánoční koncert DH „Mladá muzika“ – v sokolovně
(ČT) v 18:00 h Koncert „Svatý Pluk“ – na městečku

1.1.

(PO) v 13:00 h Novoroční čtyřlístek – Okolo Vřesovic – 15. ročník turistického výšlapu pořádá
KČT, odbor Vřesovice. Prezence: 13:00–14:00 v hostinci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích.
Trasy 5 a 7 km povedou ulicemi Vřesovic a blízkým okolím, cíl v hostinci Ozdravovna U Sirotků
do 17:00 h. Zúčastni se turistického pochodu „Okolo Vřesovic“ a vykonej čtyři novoroční dobré
skutky (jdi na Nový rok na výlet, pozvi někoho ze svého okolí, poznej kus přírody, přispěj potřebným na veřejnou sbírku KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany). Vykonáš-li tyto dobré skutky, obdržíš v cíli výletu vkusný odznak, pamětní list, kalendářík a bude ti
dobře. Účast na této akci se započítává do soutěže O zlatého turistu 2017–2021. Další podrobnosti
jsou v propagačních skříňkách KČT Vřesovice u OÚ a v Podhoří. Srdečně zve KČT Vřesovice,
tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík). Další informace naleznete zde: www.kct-vresovice.webnode.cz.

23.2.

(PÁ) ve 20:00 h Reprezentační ples města Kyjova – v prostorách DK Vás budou bavit orchestr
Dušana Mathona – MARATHON BAND ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se můžete na ukázky společenských tanců v podání TK ORION, módní show salónu KOHEL, ochutnávku vín
s Vinnými sklepy Skalák, coctail bar a bohatou tombolu. Moderátorem plesu bude Bořek Slezáček
a jako speciální host tentokrát vystoupí v muzikálové show DĚTI RÁJE. Předprodej vstupenek
bude zahájen 4.12. (PO) na Informačním centru města Kyjova, ul. Svatoborská 26.

POKLADNA MKS KYJOV: 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.

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

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - leden 2018 je 11.12. (PO)

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

(NE) Gulášpárty 2017 aneb Kyjov se loučí s rokem 2017 a vítá rok 2018 – před radnicí. Pořádá
město Kyjov a MKS Kyjov. V 15:30 h hraje skupina Návrat. Prodej svařeného vína a dalšího občerstvení. V 16:00 h starosta zve na tradiční silvestrovský guláš; v 16:45 h silvestrovské promítání
– DVD projekce pro děti; v 17:00 h diskotéka Tomáše Blechy, v 17:55 h přání starosty do nového
roku, v 18:00 h ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje diskotéka Tomáše Blechy. Veřejnost bude mít
v rámci této akce možnost přispět dobrovolným finančním obnosem. Získané finanční prostředky
budou věnovány Nemocnici Kyjov. 		
vstup volný

Novoroční čtyřlístek

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Beseda s paní Věrou Sosnarovou

A. Kulovaná, K. Soukup)

sólistů a tanečníků Slovenského hudebního divadla)

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Igor Chmela, Linda Rybová)

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 a mnoho dalších.
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):
17.11.–31.1.
(PÁ–ST) Irena Ráček – malby a ilustrace, výstava obrazů významné rakouské umělkyně
a výběr autorčiných ilustrací dětských knih.

Želetice 189, 696 37 Želetice
zeletice@zeletice.cz

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

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

Kam v Kyjově

________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum v Podchřibí Vřesovice
Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

MYSLIVECKÝ PLES
ČERTŮV ŠVAGR – nedělní pohádka pro děti
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
Komorní orchestr města Kyjova
a pěvecký sbor Carmina Vocum
PÁ 12. 1.
FARNÍ PLES
SO 13. 1.
PLES ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
ST, ČT 17., 18.1. PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY
SO 20. 1.
ST 24. 1.
divadelní představení pro dospělé
COMMEDIA FINITA (Valérie Zawadská, Kateřina
Macháčková, Lucie, Kožinová, Anna Kulovaná)
SO 27. 1.
PLES DOMOVA HORIZONT
SO 6. 1.
NE 7. 1.
ÚT 9. 1.

M
A

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

R

Areál Bukovanský mlýn

(ÚT) Návštěva sv. Mikuláše
(ST) 16:00–18:00 Mikulášské tvoření
(ČT) Andílci
(ÚT) Ozdoby ze slaného těsta, 16:00–18:00 Keramika
(ČT) Polystyrenové ozdoby
(ÚT) Kapři z těstovin
(ČT) Zpíváme koledy – poslední setkání v roce 2017

ZD
A

5.12.
6.12.
7.12.
12.12.
14.12.
19.12.
21.12.

Reprezentační ples města Kyjova

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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

▶ 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).

Bruslení na ledové ploše v areálu Městského stadionu Kyjov
▶ Město Kyjov opět otevře pro veřejnost ledovou plochu. Bruslit je možno od 1.12. (PÁ) každý den:
(PO–PÁ)
8:00–13:30 vyhrazeno přednostně pro školy, v případě nezájmu může využívat také veřejnost
14:00–20:00 veřejnost
každé (PO-ČT) 14:00-15:30 vyhrazeno pro TJ Jiskra – kroužek krasobruslení a hokeje
každé (PO) 16:00–17:30 vyhrazeno pro DDM – kroužek bruslení
20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň 3 dny předem
(SO–NE)
10:00–19:30 veřejnost
8:30–9:30 a 20:00–21:00 možnost pronájmu kluziště po předchozí domluvě se správcem alespoň
3 dny předem
Bruslí se v blocích dlouhých 90 min. Vstupné se platí vždy za jeden blok. Mezi jednotlivými bloky probíhá
údržba ledové plochy v délce 30 min.
▶ Podrobnější informace včetně přesného rozpisu bruslicích bloků a informací o vstupném naleznete na
webových stránkách města www.mestokyjov.cz.

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

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

2.12.

(SO) v 19:00 h Tři mušketýři – koncert primášských legend – v divadelním sále – koncert
u příležitosti 70 let trvání Cimbálové muziky Jury Petrů a nedožitých 95. narozenin primášských legend Jury Petrů, Slávka Volavého a Jaroslava Staňka. Volné pokračování letošního
oceněného pořadu z MFF ve Strážnici, ve které se představí CM Jury Petrů, CM Strážničan
a CM Burčáci, všichni se svými zpěváky a tanečníky. Moderují David Pavlíček a Ladik Šimeček.
Pořádá CM Jury Petrů s podporou Města Kyjova a Městského kulturního střediska Kyjov.
			
vstupné v předprodeji 200 Kč/na místě 230 Kč
3.–5.12.
(NE–ÚT) 10:00–18:00 Adventní trhy – Masarykovo náměstí a prostor za DK – po všechny tři dny
prodej řemeslného, dárkového, komerčního zboží, občerstvení a zabíjačkových specialit.
3.12.
(NE) 15:00–15:45 Flash band – písničky s vánočním povídáním, 15:45–16:00 Než se narodil Ježíšek –
připomenutí vánočního příběhu (skautský oddíl YMCA Kyjov), 16:00–16:45 Flash band – písničky
s vánočním povídáním, v 16:45 h vyhlášení vítězů soutěže PF 2018 města Kyjova, v 17:00 h Rozsvícení vánočního stromu, 17:00–17:20 pěvecký sbor Carmina Vocum, 17:25–17:55 ženský pěvecký sbor
Tetky z Kyjova, 18:00–18:15 závěrečné vystoupení s ohněm. V DK dílničky pro děti, malování vánoční
ozdoby a marcipán. Venku Ježíškova pošta, flašinetář, andělé na chůdách.
vstup volný
4.12.
(PO) v 18:00 h Krvavé jahody – příběh ženy, která přežila gulag – beseda s paní Věrou Sosnarovou. Více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
5.12.
(ÚT) v 10:00 h Popletené Vánoce – v divadelním sále – veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a Čert popletou své přípravy na Vánoce
a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice.
vstupné 50 Kč na místě
6.12.
(ST) v 19:00 h Věra Martinová – Foukneme do svící – v divadelním sále – vánoční koncert
„FOUKNEME DO SVÍCÍ“ vychází částečně ze svátečně laděných vánočních písniček ze stejnojmenného alba a současně ze speciálního 3CD kompletu „Zlatá kolekce“. Kromě vánočních písní
diváci uslyší i největší hity Věry Martinové z let 1986 – 2016, doplněné novinkami, které prezentují
její aktuální repertoár. Koncert je vyprodán, předprodej probíhá od 20.9.(ST). Děkujeme za pochopení a těšíme se při jiném programu.		
vstupné 310 Kč
7.12.
(ČT) v 19:30 h Zemlinského kvarteto – adventní koncert – v divadelním sále – Zemlinského
kvarteto již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy.
V roce 2010 se stalo vítězem mezinárodních soutěží u nás i v zahraničí. Zemlinského kvarteto
pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí.		
			
vstupné 150 Kč/senioři, studenti 110 Kč/děti do 15 let 50 Kč
12.12.
(ÚT) v 16:00 h Gymnastka roku – v estrádním sále – vystoupení všech členek klubu. Vyhlášení
gymnastky roku 2017. Dětská diskotéka.
vstupné 60 Kč na místě
12.12.
(ÚT) v 19:00 h DH Drietomanka – vánoční koncert – v divadelním sále – DH Drietomanka
s kapelníkem Jaroslavem Múdrým ml. se řadí mezi nejstarší dechové hudby na Slovensku.
				
vstupné 150 Kč na místě
19.12.
(ÚT) v 18:00 h, ve 20:15 h Grande Moravia a hosté – Pojď zpívat o Vánocích – v divadelním
sále – Grande Moravia Ladislava Pavluše pokračuje i letos v tradici velmi oblíbených vánočních
koncertů. Opět se diváci mohou těšit na speciální hosty, letos je to muzikálová hvězda Bohuš Matuš, který patří k pěveckým a muzikálovým špičkám v Česku, a dívčí trio mladých talentovaných
zpěvaček „Tři barvy“ - Eliška Trtíková, Mária Bikárová a Tereza Kutrová. Už obsazení slibuje opět
žánrově pestrý slavnostní koncert skýtající nejedno velmi milé překvapení.
				
vstupné 250 Kč v předprodeji/300 Kč na místě
23.12.
(SO) v 18:00 h Zpívání u vánočního stromu s živým betlémem – před radnicí – vánoční písně
v podání Mužského sboru z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek z Kyjova, DH Žadovjáci
a s živým betlémem členů Slováckého souboru Kyjov. Moderuje Pavel Růžička. Svařák, ohřívaný
mošt, medovina a další občerstvení zajištěno. Pořádá Slovácký soubor Kyjov a MKS Kyjov.
			
vstup volný
25.12.
(PO) ve 20:00 h Vánoční beseda u cimbálu s CM Jury Petrů – v estrádním sále – hostem večera
bude František Šulák, významný folklorista z Podluží, cimbalista CM Podlužan, Břeclavan, Jožky
Severina, Matěje Kůrečky a v současnosti i vedoucí pěveckých sborů v Lanžhotě a Poštorné. Pořad
moderuje Pavel Růžička. Pořádá Slovácký soubor ve spolupráci s MKS Kyjov.		
				
vstupné 110 Kč na místě
31.12.
(NE) v 15:30 h Gulášpárty 2017 aneb Kyjov se loučí s rokem 2017 a vítá rok 2018 – více informací v sekci Významné akce v Kyjově.
Vánoční nabídka – Dárek pod stromeček
▶ 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; koncert The Backwards (jeden z nejlepších revivalů Beatles na světě, dvojnásobní vítězové
prestižního Beatlefestu v New Yorku); zábavný program Iva Šmoldase s Pepou Štrossem; koncert Chantal
Poullain; koncert Josefa Fouska „Bez náhubku“; divadelní představení pro dospělé Commedia finita (Valérie
Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná); 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); muzikál
Frida – maľovať a milovať (životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo, plný vášně, lásky, humoru,
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podmanivé hudby a tance, předvedou sólisti a tanečníci Slovenského hudebného divadla v nápaditých kostýmech na fantastickou hudbu s živým orchestrem).
▶ Podrobné informace naleznete na plakátech k akci „Vstupenku pod stromeček“ a na webu MKS Kyjov.
Připravujeme:
6.1.
(SO) Myslivecký ples
7.1.
(NE) Čertův švagr – nedělní pohádka pro děti
9.1.
(ÚT) Novoroční koncert s přípitkem – Komorní orchestr města Kyjova a pěvecký sbor Carmina
Vocum
12.1.
(PÁ) Farní ples
13.1.
(SO) Ples Českého zahrádkářského svazu Kyjov
17.,18.1.
(ST,ČT) Ples kurzu tance a společenské výchovy
20.1.
(SO) Ples Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy
24.1.
(ST) Divadelní představení pro dospělé Commedia finita (Valérie Zawadská, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná)
27.1.
(SO) Ples domova Horizont
Nabídka předplatného na sezónu 2017/2018 – Kruh přátel hudby
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
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 proběhla 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

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

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

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

Kino Panorama

(SO) v 15:00 h Slavnostní vyhodnocení projektu Jižní Morava čte v rámci Dne pro dětskou
knihu – v přednáškovém sále. Hudební vystoupení mladé klavíristky Zuzanky Šimečkové.
4.12.
(PO) v 9:00 h Kronika mého života. Josef Lada, malíř našeho srdce – v jídelně CSS Kyjov. Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov, půjčování knih.
6.12.
(ST) v 17:00 h Prastará moudrost předků – ve studovně-čítárně. Přes všechny mýty, pověry a zvyklosti, hluboko v rituálu Vánoc, je skryta moudrost a pravda našich předků. Hovoří
k nám přes zašlé věky a dotýkají se našeho srdce a našeho života. My však, jako bychom oslepli
a ohluchli. Teď se to ale změní. Jaký je pravý význam Vánoc a stromečku? K čemu je vánočka
a vařená čočka? Víte, že koleda je magický rituál sloužící k…, to však a mnohem více až na přednášce. Přednáší Consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera.
vstupné 100 Kč
6.,13.12.
(ST,ST) 15:00–16:30 Workshop s Melitou – Vánoční tvoření (keramika) – vyrábíme betlém s Melitou Klimperovou – oddělení pro děti a mládež. Zveme všechny tvořivé děti od 5 let, rodiče
i prarodiče. 			
účastnický poplatek 70 Kč
13.12.
(ST) v 17:00 h Hledání a nalézání vlastních kořenů – ve studovně-čítárně. Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.				
vstupné dobrovolné
30.11.2017–4.1.2018 (ČT–ČT) Pohlednice soupeří – výstava háčkovaných vánočních ozdob výtvarnice Věry Dupinové. Čtenáři budou posuzovat vystavené vánoční pohlednice. Majitel vítězné bude odměněn.
Připravujeme na leden:
17.,31.1.
(ST,ST) 8:00–10:00 Zakousni se do počítače – od ledna 2018 bude probíhat bloková výuka v oblasti
počítačů. Vlastní PC není podmínkou. V případě zájmu se přihlaste na tel.: 518 614 359 nebo na
e-mailu: akvizice@knihovna-kyjov.cz, kontaktní osoba Martina Hradilová. Lekce jsou zdarma.
▶ Virtuální univerzita třetího věku – v přednáškovém sále – od ledna 2018 bude probíhat další výukový semestr. Téma studia bude upřesněno v průběhu prosince. 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, 518 614 359 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.

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

Vlastivědné muzeum Kyjov

1.12.
(PÁ) v 17:30 h Liga spravedlnosti USA....................................................................................... 110 Kč
1.12.
(PÁ) ve 20:00 h Metallica: Quebec Magnetic............................................................................. 180 Kč
2.12.
(SO) v 17:30 h Paddington 2 VB.....................................................................................100/RV 360 Kč
2.12.
(SO) ve 20:00 h Kvarteto ČR.......................................................................................................... 120 Kč
3.12.
(NE) v 15:30 h Příšerákovi Německo/VB *2D..............................................................100/RV 360 Kč
3.12.
(NE) v 17:30 h Paddington 2 VB....................................................................................100/RV 360 Kč
3.12.
(NE) ve 20:00 h Vražda v Orient expresu USA.......................................................................... 110 Kč
4.12.
(PO) v 18:00 h Krvavé jahody – příběh ženy, která přežila gulag ČR.............................. dobrovolné
6.12.
(ST) v 15:30 h My Little Pony Film USA....................................................................................... 50 Kč
6.12.
(ST) v 19:00 h Dokud nás svatba nerozdělí FR............................................................. 90/ČFK 70 Kč
7.12.
(ČT) v 17:30 h Paddington 2 VB.....................................................................................100/RV 360 Kč
7.12.
(ČT) ve 20:00 h Kvarteto ČR.......................................................................................................... 120 Kč
8.12.
(PÁ) v 17:30 h Přání k mání ČR......................................................................................120/RV 432 Kč
8.12.
(PÁ) ve 20:00 h Milada ČR............................................................................................................. 110 Kč
9.12.
(SO) v 17:30 h Přání k mání ČR......................................................................................120/RV 432 Kč
9.12.
(SO) ve 20:00 h Matky na tahu o Vánocích USA....................................................................... 110 Kč
10.12.
(NE) v 15:30 h Paddington 2 VB....................................................................................100/RV 360 Kč
10.12.
(NE) v 17:30 h Přání k mání ČR.....................................................................................120/RV 432 Kč
10.12.
(NE) ve 20:00 h Matky na tahu o Vánocích USA....................................................................... 110 Kč
13.12.
(ST) v 16:30 h Bajkeři ČR............................................................................................................BS 60 Kč
13.12.
(ST) v 19:00 h Zabití posvátného jelena VB/Irsko........................................................ 90/ČFK 70 Kč
14.12.
(ČT) v 17:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *2D.................................................130/RV 468 Kč
14.12.
(ČT) ve 20:00 h Matky na tahu o Vánocích USA....................................................................... 110 Kč
15.12.
(PÁ) v 17:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *3D..................................................150/RV 540 Kč
15.12.
(PÁ) ve 20:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *2D................................................130/RV 468 Kč
16.12.
(SO) v 17:30 h Přání k mání ČR......................................................................................120/RV 432 Kč
16.12.
(SO) ve 20:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *2D................................................130/RV 468 Kč
17.12.
(NE) v 15:30 h Příšerákovi Německo/VB *3D..............................................................120/RV 432 Kč
17.12.
(NE) v 17:30 h Lajka ČR...................................................................................................120/RV 432 Kč
17.12.
(NE) ve 20:00 h Přání k mání ČR...................................................................................120/RV 432 Kč
19.12.
(ÚT) v 16:30 h Kniha džunglí USA................................................................................................ 50 Kč
21.12.
(ČT) v 17:30 h Jumanji: Vítejte v džungli! USA *2D..................................................130/RV 468 Kč
21.12.
(ČT) ve 20:00 h Špindl ČR............................................................................................................. 120 Kč
22.12.
(PÁ) v 17:30 h Jumanji: Vítejte v džungli! USA *3D...................................................150/RV 540 Kč
22.12.
(PÁ) ve 20:00 h Špindl ČR.............................................................................................................. 120 Kč
23.12.
(SO) v 17:30 h Přání k mání ČR......................................................................................120/RV 432 Kč
23.12.
(SO) ve 20:00 h Špindl ČR.............................................................................................................. 120 Kč
27.12.
(ST) v 17:30 h Paddington 2 VB.....................................................................................100/RV 360 Kč
27.12.
(ST) ve 20:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *3D................................................150/RV 540 Kč
28.12.
(ČT) v 17:30 h Jumanji: Vítejte v džungli! USA *2D..................................................130/RV 468 Kč
28.12.
(ČT) ve 20:00 h Špindl ČR............................................................................................................. 120 Kč
29.12.
(PÁ) v 17:30 h Ferdinand USA........................................................................................130/RV 468 Kč
29.12.
(PÁ) ve 20:00 h Jumanji: Vítejte v džungli! USA *3D.................................................150/RV 540 Kč
30.12.
(SO) v 17:30 h Přání k mání ČR......................................................................................120/RV 432 Kč
30.12.
(SO) ve 20:00 h Star Wars: Poslední z Jediů USA *2D................................................130/RV 468 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). |
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2.12.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
1.11.2017–31.1.2018 (ST–ST) Jednota bratrská – výstava (nová budova)
13.–15.12.
(ST–PÁ) Vánoční předváděcí akce (budova zámečku)
Cyklus kurzů: Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska – budova zámečku. Na kurzy je nutné předem zakoupit
vstupenku v pokladně muzea. Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Zálešáková, email: m.zalesakova@masaryk.info,
tel: 602 677 848, www.masaryk.info
2.12.
(SO) v 15:00 h Žehlení a škrobení krojů
Upozorňujeme návštěvníky na uzavření stálé expozice Vlastivědného muzea v budově zámečku z důvodu rekonstrukce, avšak akce a výstavy se budou nadále uskutečňovat v prostorách nové budovy.

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

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

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

22.12.

(PÁ) v 17:00 h Tradiční zpívání u vánočního stromu – před školou pro sluchově postižené v Boršově. Zve Mužský sbor Boršov.

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

2.12.

9.12.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:00 h Swingový ples – areál Jančovka. K tanci zahrají Elligton Dukes (Brno), Ryan
Simpson Trio (USA/ČR). Pro zájemce proběhne odpoledne lekce swingového tance pod vedením
lektorů Swing Family. Čas lekce bude upřesněn, sledujte www.jazzklubkyjov.cz, plakáty, náš Facebook a taky FB stránku Swing Family.
vstupné 150 Kč/100 Kč
(SO) ve 20:00 h Košt svařáků – areál Jančovka. Tradiční akce legendární skupiny Návrat z Kyjova do
reality. Nejlepší vzorky (svařáků) budou oceněny. Přijďte! Kdo nepřijde, ten tam nebude.		
		
vstupné 100 Kč nebo termoska svařáku

2.12.
12.12.

(SO) v 9:30 h VII. kolo Českomoravského poháru v moderní gymnastice ve společných skladbách
linie B – ve Sportcentru Želva Dubňany. Zúčastní se společné skladby celé ČR v 6 kategoriích.
(ÚT) Gymnastka roku – v estrádním sále DK Kyjov. Vyhlášení motivačního programu klubu –
gymnastka a trenérka roku 2017. Vystoupení všech složek klubu: společné skladby, jednotlivkyně,
přípravka, cvičení s Kamčou. Diskotéka s DJ Simensem.

Swing Family z.s.
swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz

▶ Každou (ST) v měsíci 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce v Kyjovském pivovaru pro všechny 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

Sokolíček

ZŠ J. A. Komenského

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.

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.–17.12.
(PO–NE) Ochutnávka vinného želé – jedinečné gurmánské speciality vyrobené podle domácího receptu.
Připravujeme na leden:
15.–21.1.
(PO–NE) Ochutnávka vybraného vzorku vína od vinaře ze Slovácké vinařské podoblasti.
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Újezd 990, Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

9.12.

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz

(SO) 9:00–15:00 9. debrujárské vánoční dílny – v budově ZŠ na Seifertově náměstí – výroba vánočních ozdob a dárků, zdobení perníčků. Seznámení veřejnosti s kampaní „Zodpovědná spotřeba
potravin – jídlo a svět“. Organizuje Mgr. Jitka Režňáková

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 otevřených skupinových jazykových kurzů se slevou 50 %.
▶ Tým Jazykové školy Kyjov Vám přeje krásné Vánoce a taky šťastný a úspěšný nový rok 2018.

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

1.12.

tomas@prazirnakyjov.cz

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

18.12.

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

(PO) ve 14:00 h Advent s Kyjovským Slováckem – v průchodu domu na Masarykově náměstí 13
(vedle lékárny U Zlaté koruny). Kyjovské Slovácko zve na adventní ladění (tvořivá dílna, zpívání,
staré zvyky). Více na www.kyjovske-slovacko.com nebo na FB Kyjovské Slovácko v pohybu.

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

5.12.
12.12.
19.12.
26.12.
31.12.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Žádovice – Kelčany – Vlkoš – 6 km
(ÚT) Mistřín – Záviště – Svatobořice – 7,5 km
(ÚT) Moravany – Žádovice – (Vlkoš) – 3,8–8,5 km
(ÚT) Štěpánský pochod
(NE) Kyjov – Skoronice – Vlkoš – 5 km

v 8:53 h, bus
v 9:10 h, bus
v 8:53 h, bus
v 9:00 h, pěšky
v 9:00 h, pěšky

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

Cestovní agentura Régio

tel.: 776 246 330 (Mgr. Marcela Zemánková)
www.gytakyjov.cz

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

tel.: 604 466 342

(PÁ) Přednáška Vladimíra Sitta – uznávaný odborník na krajinářskou architekturu, který založil
před několika lety na ČVUT ústav, specializující se na tuto disciplínu. Detaily tématu přednášky
budou upřesněny na FB Pražírny.

Gymnastický a taneční klub Kyjov z.s.
Kollárova 224, 697 01 Kyjov
gytakyjov@seznam.cz

1.12.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Bernard 12, Pivovar Humpolec
8.12.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Svijanský rytíř 12, Pivovar Svijany
15.12.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Weizenbier 12 pšeničné, Pivovar Svijany
22.12.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Ferdinand 12, Pivovar Benešov
29.12.
(PÁ) Tradiční pivní košt – pivo Primátor 12, Pivovar Náchod
Do dubna 2018 probíhá hodnocení piv. Účastníci hodnocení získávají vždy 4. pivo zdarma a postupují do
slosování o hodnotné ceny. Na zdraví!!!

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

8.12.

svorba@braillnet.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
7.12.2017–7.1.2018 (ČT–NE) Benefiční výstava paličkované krajky „Když andělé vzlétnou“ – Krajkářky z Kyjova
i okolí a město Kyjov Vás co nejsrdečněji zvou do prostor Radniční galerie. Pod vedením paní
Jany Špačkové se budou prezentovat: Dostálová Alena, Hlavsová Libuše, Jorsová Jarmila, Lejsková
Pavlína, Kočířová Marie, Pešlová Zdenka, Radiměřová Jana, Rybová Martina, Vávrová Blanka,
Smejkalová Miroslava, Svobodová Milada. Přijďte se nejen potěšit pohledem na úžasně zpracované obrázky, šperky, aplikace či dekorace z nití, předvánočně se naladit, ale třeba si koupit i dárek.
Výtěžek z prodeje přáníček bude věnován Evě a Jitce Radiměřovým. Vernisáž výstavy v galerii se
uskuteční 7.12. (ČT) v 17:00 h a v programu se představí žáci ZŠ J.A.Komenského.

Komenského 689, 697 01 Kyjov
info@sokolicek.cz

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

Mužský sbor Boršov
tel.: 603 253 615

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

Pražírna Kyjov

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

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

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu – Vánoční, polotmavý speciál 14 %. Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
1.–31.12.
(PÁ–NE) Speciality s vínem, pivem, sektem, badyánem, skořicí a hřebíčkem
(NE) v 19:00 h Silvestr v Kyjovském pivovaru – čeká Vás skvělá zábava s pop-rockovou kapelou Ferrum
31.12.
s frontmanem Ristem Ljasovským, bohatý raut – studené i teplé speciality pro Vás budou k dispozici do 23:00
h. Vstupenku si můžete zakoupit společně s místenkou v restauraci denně 11:00–23:00. vstupné 499 Kč/osoba
Připravujeme na leden:
Burgery, cheeseburgery, hamburgery

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
▶ Dárkové poukazy – přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem pro své blízké? Darujte jim dárkový poukaz na služby naší cestovní agentury, wellness, Bukovanského mlýna, hotelu Buchlov, Slovácké galerie vín,
penzionu Régio nebo Vinotéky. Rádi Vám vystavíme poukaz dle Vašeho přání.
▶ First minute – využijte nákupu Vaší letní dovolené se slevami za včasný nákup. Nabídka dítě zdarma nebo
slevy pro věrné zákazníky. První vlna slev končí 31.12.2017 (NE). Přijďte si k nám pro nové katalogy.
▶ Zimní dovolená – nejvyšší čas si vybrat dovolenou na horách. Využijte termín jarních prázdnin. Navštivte
náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zimních zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova.
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.

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

14.–15.12.

tel.: 518 612 880
www.soukyjov.cz

(ČT–PÁ) 8:00–16:00 Prodejní vánoční výstava – výstava se uskuteční Za Humny 3303/24 (vedle
MSO, Boršov). Výrobky žáků s vánoční tématikou.

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 – 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

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

vydává: Městské kulturní středisko 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 první (ST) v měsíci ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v penzionu
▶ každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra Kyjov
▶ RHB a plavání v tělocvičně a v bazénu dle přihlášek a harmonogramu
Akce:
9.12.
(SO) ve 14:00 h Tradiční turnaj v kuželkách – v kuželně TJ Jiskra
11.12.
(PO) ve 14:00 h Trénování paměti hrou – v jídelně penzionu

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov
info@fenix-centrum.cz

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

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, sociální služby denní stacionář a sociální rehabilitace. 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.

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.
agentura@oskrok.cz, 		
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
				tel.: 518 324 557, 739 084 422

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

tel.: 607 028 599

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

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

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov

tel.: 777 128 849, 518 323 794

petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 14:00–18:00. Od 25.12. (PO) je zavřeno, otevřeno až 2.1. (ÚT).
▶ 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 advent
Akce:
7.12.
(ČT) v 15:00 h Zdobení vánočního stromku
12.12.
(ÚT) v 15:00 h Příprava těsta na perníčky
14.12.
(ČT) v 15:00 h Pečení perníčků
19.12.
(ÚT) v 15:00 h Výroba mýdel
21.12.
(ČT) v 15:00 h Výroba placek na připínání

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.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

