tel.: 731 598 957 (E. Bartoníková)
www.lets-speak.webnode.cz

Přijímáme přihlášky do jazykových kurzů pro děti, studenty i pro dospělé, všechny
úrovně (doučování, příprava k maturitě i rozšířená výuka a příprava na Cambridgeské
zkoušky).

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 603 281 237
www.jazykovka-kyjov.cz

Zápis do podzimního semestru školního roku 2018/2019 proběhne 10. – 14.9. 2018
ve 2. patře na KD v Kyjově. Přihlásit se můžete také online, na telefonním
čísle 603 281 237 nebo na e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz. Otevíráme různé
úrovně skupinových kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny. Stále se také můžete hlásit na individuální lekce, dle vašich představ.

Jazyková škola Smart English
Kollárova 277, 697 01 Kyjov
groups@smartenglish.cz

tel. 777 292 796
www.smartenglish.cz

Zápis do kurzů angličtiny na školní rok 2018/2019. Potřebujete se domluvit anglicky? Chcete podpořit jazykovou vybavenost svých dětí? Přijďte k nám! Jazyková škola
Smart English se specializuje na výuku angličtiny pro dospělé i děti od 3 let výše.
Nabízíme výuku pro všechny úrovně. Máme vynikající lektory, na jejichž hodinách se
nebudete nudit!

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

4.9.
(ÚT) Vacenovice – Bzenec (8,8 km) 		
v 9:14 h, bus
11.9.
(ÚT) Nevojice – Jitřenka – Nesovice (8 km)
v 8:26 h, vlak
18.9.
(ÚT) Rozcestí Josef – Hodonín (13,2 km)
v 9:10 h, bus
25.9.
(ÚT) Sazovice – rozhl. Hostišová – Chlum – Zlín-Louky (10,1 km)
						
v 8:35 h, vlak

Junák-Český skaut, středisko Kyjov
Svatopluka Čecha 1338/4a, Kyjov (za letním kinem)
skautkyjov@seznam.cz

tel. 734 640 006
www.podchribaci.skauting.cz

Skautský oddíl přijímá nové členy, již od věku 4 let. Skauting nabízí pravidelnou
a smysluplnou činnost a široký okruh přátel, rozvoj samostatnosti, iniciativy a schopnosti práce v týmu. Činnost oddílu spočívá v každotýdenních dvouhodinových schůzkách, jednou měsíčně výlet, o prázdninách tábor.

KČT, odbor Vřesovice
tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

29.9.

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni nebo se osvěžte čerstvou kozí zmrzlinou.
Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena při příznivém počasí.
▶ Projížďky na ponících: ve všední dny 17:00–18:30. (SO–NE, svátky) 14:00–18:30
– vyjížďky pro malé i větší děti.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00, (SO–NE) 10:00–18:00.
▶ Expozice slovácké kuchyně 1. pol. 20 stol. Přeneste se s námi do prostředí,
ve kterém nám naše prababičky připravovaly ty nejlepší pokrmy na světě.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny
Náplavovi“ – tradiční užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.) Nyní
doplněno o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.

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

23.9.

www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – 17. ročník. Prezence
8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, cíl tamtéž
do 17:00 h. Každý účastník bude odměněn pamětním dárkem a diplomem. Značené trasy 8, 11, 17 km pro pěší a 30 km cyklo vedou po turisticky značených cestách Chřibů a okolí.

ART mlýn Bohuslavice

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

Bzenec
14.-15.9.
16.9.
20.9.
23.9.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní – Náměstí Svobody – tradiční
jarmark, zábavné atrakce, ochutnávka vín a burčáků z produkce místních
vinařů, bohaté občerstvení.
(NE) v 16:00 h Loutkové divadlo Kašpárek – v rámci akce Bzenecké krojované vinobraní sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu
zámku pohádku Čertův švagr.
vstupné dobrovolné
(ČT) v 19:00 h Koncert Františka Nedvěda – kulturní dům
(NE) 7:00–12:00 Automotoburza – zámecký park

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

1.9.

15.9.
23.9.
28.9.

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

(SO) Ukončení prázdnin – areál u rybníka – pořádá TJ Sokol Hovorany,
Hosako a vodáci.
(SO) Rybářské závody – areál u rybníka – pořádá Občerstvení u Sumce.
(NE) Drakiáda – náhradní „B“ hřiště – pořádá Kulturní komise při OÚ
Hovorany.
(PÁ) Orelské odpoledne plné her – areál u rybníka – pořádá Orel jednota
Hovorany.

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

29.–30.9.
29.9.

www.obec-kostelec.cz

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

Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme o rezervaci. Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00,
jinak kdykoliv po dohodě.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 602 969 267

www.artmlyn.eu

22.–23.9.

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

(SO–NE) Malovaný podzim – Galerie při OÚ – podzim v obrazech
a aranžmá z podzimních květin. Výstava otevřena 15:00–18:30.

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

28.–30.9.
28.9.
29.9.
30.9.

tel.: 518 618 023
www.ostrovanky.cz

(PÁ–NE) Svatováclavské hody
(PÁ) v 16:00 h Setkání mužských a ženských pěveckých sborů s CM při
stavění máje – na Trávníku.
(SO) ve 13:00 h průvod po vsi, ve 20:00 h hodová zábava s DH Vacenovjáci – na KD Ostrovánky.
(NE) v 10:45 h hodová mše v kapli sv. Václava.

Vinařský spolek Skoronice, o. s.
7.9.

(PÁ) ve 21:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – přírodní
areál „Lúky“ – přijďte ochutnat první burčák místních vinařů a užít si
příjemný letní večer se svými přáteli.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
obec@strazovice.cz

15.9.

tel.: 518 622 128
www.strazovice.cz

(SO) ve 14:00 h Speciality obcí Mikroregionu Babí Lom – na hřišti
vedle školy – přijďte ochutnat místní speciality obcí Mikroregionu Babí
lom. Můžete se těšit na domácí kynuté knedlíky, šumajstr, laty, grilované
maso, koláčky atd. Děti čeká malování na obličej, zmrzlina, cukrová vata.
Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. V ceně bude jídlo – specialita obcí.
Hudební doprovod a nápoje zajištěny.

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

Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
obec@svatoborice-mistrin.cz

tel.: 778 454 438, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

14.9.–25.11. (PÁ–NE) Naši legionáři – Muzeum Internačního tábora Svatobořice-Mistřín – výstava k 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku samostatného Československa. Vernisáž výstavy se uskuteční 14.9. (PÁ) v 18:00 h.
27.9.
(ČT) v 19:00 h Ondrášovské putování – kulturní dům – Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Syrovín
Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 733 693 679 marek.svec@syrovinskybeh.cz

(SO) 14:00–17:00 Burza krojů – malý sál MKK Vracov – Chybí vám nějaká součást vracovského kroje? Přijďte se podívat na naši burzu a doplňte
si svůj krojový šatník!
9.9.
(NE) v 15:00 h Pohádkový les – na Březíčku – perníková chaloupka, peklo, Sněhurka a sedm trpaslíků a další spousta pohádkových bytostí nebudou chybět na velké cestě pohádkovým lesem! Tak se přijďte pobavit
a hlavně plnit spoustu úkolů!
15.9.
(SO) Dětské hodečky – navštivte přehlídku vracovských krojů v dětských
velikostech, chybět nebude ani tradiční zvykosloví a dechová hudba.
16.9.
(NE) Farní den – vystoupení písničkáře Pavla Helana ve spoluúčinkování
s CM Grajcar z Dolních Bojanovic.
29.9.
(SO) Koncert ke 100 letům republiky – ZUŠ Vracov pořádá koncert vážné hudby k výročí 100 let republiky. Přijďte nasát tu pravou atmosféru
a společně oslavit tu naši zemi.
2.,16.,30.9. (NE,NE,NE) Provoz Železnice 600 vždy 14:00–18:00.

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

22.9.

(SO) Syrovínský běh Velkou Moravou – závod Velkou Moravou, nejen
o běhu. Čeká na Vás běh krásnou přírodou Slovácka – Buchlovské hory
(Chřiby), pole, louky, vinohrady. Součástí programu po závodu je ochutnávka místních vín při cimbálové muzice.

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

2.9.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(NE) v 16:00 h Zarážání hory – v areálu za starou školou – účinkuje mužský sbor Mužáci, ženský sbor Voničky, dětský soubor Šardičánek, hraje
CM Denica ze Šardic. Pořádá Mendelův vinařský spolek.
28.9.–1.10. (PÁ) Šardický hody
28.9.
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla.
29.9.
(SO) ve 20:00 h taneční zábava s DH Túfaranka.
30.9.
(NE) ve 14:00 h průvod krojovaných obcí; ve 20:00 h hodová krojová zábava s DH Vacenovjáci.
1.10.
(PO) ve 20:00 h tančení zábava s DH Ištvánci.
Všechny taneční zábavy se konají v Obecní hale U Orla. Po všechny hodové dny

www.zdraviarodina.cz

Připravujeme:
2.10.
(ÚT) v 18:00 h Kuchařská šou „Superfoods“ – Maximum živin za minimální náklady – Chamartin Vracov, Luční 770 Vracov.
27.11.
(ÚT) v 18:00 h Diagnóza mého zdraví (+ zdrav. měření a masáž šíje zdarma) – Chamartin Vracov, Luční 770 Vracov.

Žeravice
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
podatelna@obeczeravice.cz

1.9.

tel.: 518 626 022
www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – v sokolovně – hraje Svárovanka.

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

1.9.
2.9.

21.9.
www.syrovin.cz

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

1.9.

Svatobořice-Mistřín

Kostelec
(SO–NE) Svatováclavský hody
(SO) v 15:00 h Krojovaný průvod pro povolení hodů a pro věnec, ve 20:00 h
hodová zábava s DH Žadovjáci.
30.9.
(NE) v 15:00 h Krojovaný průvod na faru a pro káčera, ve 20:00 h hodová
zábava s DH Žadovjáci
Po oba dny otevřena Kostelecká školní galerie.

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

Skoronice 47, 696 41 Skoronice		
tel.: 605 206 541
ales.rajsigl@seznam.cz

(NE) v 16:00 h Krásy Izraele – Sokolovna Bukovany – Místní knihovna Bukovany a Obec Bukovany pořádají tematickou prezentaci z cesty
po Svaté zemi s vystoupením pěveckého sboru Harmonie Vracov. Občerstvení zajištěno.

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

mirostas@seznam.cz

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

8. 11.(ČT) NA OSTRO - (Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Leoš Noha, …)

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice
tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: září, říjen (PO) zavřeno, (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO) zavřeno, (NE)
10:00–16:00.
Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních
a větrných mlýnů, napoleonika, numismatika, keramika, etnografie, archeologie,
přírodniny. Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
11.7.–30.9. (ST–NE) Jan Znoj – výstava obrazů akademického sochaře, malíře a keramika. Výstava prodloužena do konce září.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
4.7.–15.9. (PÁ–SO) Alena Šindarová-Nimrichterová – fotoobrazy; Ivo Nimrichter
– keramika a obrazy; Ivo Nimrichter ml. – keramika
27.9.–21.10.(ČT–NE) Barvy hlíny II., pod vedením prof. Ireny Ráček. Vernisáž se
uskuteční 27.9. (ČT)
27.9.–21.10.(ČT–NE) Land-artový workshop – Časoprostory hradu Palánek.

vstupné: 330Kč

KAM V KYJOVĚ
a okolí

vstupné: 290/320Kč

20., 21. 11.(ÚT,ST) VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE - (Simona Stašová, Kamil Halbich, …)
(dvě představení út. 20. 11., st. 21. 11.)
vstupné: 460/480Kč
Cena předplatného je 1.080Kč

ZÁŘÍ 2018

• KURZ TANCE PRO STUDENTY A UČNĚ ZAČÁTEČNÍKY

Kurz má 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení ve čtvrtek 4. října
a ukončení v lednu 2019, kurzovné 990 Kč. Na 1. lekci nutný společenský
oděv.
• KRUH PŘÁTEL HUDBY - PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU 2018/2019
Předplatné je již možno zakoupit v Informačním centru v Kyjově a v pokladně
Domu kultury v Kyjově.
Cena předplatného za 8 koncertů je 890 Kč/ 760 Kč studenti a senioři.
V nabídce je také možnost zakoupení předplatného bez koncertu Moravské
filharmonie Olomouc za 780 Kč / 580 Kč studenti a senioři.
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Út 2. 10. Dechová hudba SKOROŇÁCI
19:00 divadelní sál
Út 9. 10. JANÁČKOVO KVARTETO
19:00 divadelní sál
Již v předprodeji. Kruh přátel hudby.
Čt 11.10. MARTA TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ 19:00 divadelní sál
Již v předprodeji.
Ne 14. 10. HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE 14:00 divadelní sál
Divadelní představení je určeno dětem od 4 let.
V předprodeji od 4. září od 9.00 hod.
Út 6. 11. Dechová hudba VINAŘINKA
19:00 divadelní sál
Již v předprodeji.
Út 13. 11. ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO 19:00 divadelní sál
Již v předprodeji. Kruh přátel hudby.
19:00 divadelní sál
Po 19. 11. SCREAMERS - travesti skupina
V předprodeji od 19. září od 9.00 hod.
So 24. 11. MICHAL K SNÍDANI
10:00 divadelní sál

Již v předprodeji. Zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou.

ÚT 27. 11. PEPA NÁHLOVSKÝ s písničkami PEPY ŠTROSSE
V předprodeji od 5. září od 9.00 hod.
19:00 divadelní sál
Út 4. 12. Dechová hudba MISTŘÍŇANKA
19:00 divadelní sál
Již v předprodeji.
Čt 6. 12. VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM
19:00 divadelní sál
V předprod. od 19. září od 9.00 h.
Vánoční koncert, host Pavla Břinková
Po 10. 12. JANEK LEDECKÝ - vánoční koncert
19:00 divadelní sál
V předprodeji od 19. září od 9.00 h

POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 tel.: 518 612 378

www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
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Významné akce v Kyjově

1.9.

2.9.

7.9.

9.9.

Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, dále řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.
Bližší informace k jednotlivým akcím na: www.dum-kultury-kyjov.cz
Informační centrum Kyjov
(po-pá 09.00-17.00, so-ne 09.00-15.00)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Divadelní předplatné a vstupenky na jednotlivá představení je možné
zakoupit od středy 5. 9. od 9.00 hodin v IC v Kyjově a v pokladně DK Kyjov.

•

(SO) Hasičský gulášek – v prostoru pod pergolami před zámkem – soutěž
o nejlepší guláš.
(NE) 10:00–17:00 110 let od zahájení provozu na trati Ždánka – z doprovodných akcí: výstava modelů vláčků v sále KD Násedlovice, výstava
a promítání k historii vlakové dopravy na trati Ždánka, stánek s upomínkovými předměty, dětská dílnička. Jízdy plně funkčním modelem parního
vlaku Sičovy drobné železnice. Pořádá Mikroregion Ždánicko.
(PÁ) v 18:00 h Z válečných deníků Františka a Karla Mendlových –
vzpomínky účastníků 1. světové války – v Kulturním domě na kavárně.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

• DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - PŘEDPLATNÉ 2. POL. R. 2018
19. 10.(PÁ) COMMEDIA DELL´ ARTE - (Pavel Liška, Táňa Wilhelmová, …)

M
A

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

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

MĚSTSKÉ
KULTURNÍSTŘEDISKO
STŘEDISKOKYJOV
KYJOVPŘIPRAVUJE
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ

otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův sklep.

Nenkovice

R

Jazyková škola Let´s speak

Areál Bukovanský mlýn

ZD
A

dě. Program: v 15:00 h modlitba růžence; v 16:00 h adorace u nejsvětější
svátosti; v 17:00 h mše svatá; 15:00–17:00 doprovodný program pro děti
na nádvoří před bazilikou.

11.9.

DRAČÍ LOĎ V KYJOVSKÉM BAZÉNU

(SO) 14:00–18:00 Dračí loď v kyjovském bazénu – areál městského koupaliště Kyjov – program zajištěn (takřka) pro všechny generace. Vedle
dračí lodě, cvičení na paddleboardu, soutěže o nejkurióznější skok, soutěže pro děti, skákací hrad, vystoupení akvabel, módní přehlídky dobových
plavek či malování na obličej se můžete těšit také na volejbalový turnaj
dvojic o pohár starosty města, do něhož se můžete aktivně zapojit také
Vy. Po celou dobu akce možnost se vykoupat a opéct si špekáček (buřty
zajištěny). 				
vstup zdarma

JABLKO NEPADÁ DALEKO OD STROMU – VII. SETKÁNÍ
PĚVECKÝCH SBORŮ A MUZIKANTSKÝCH RODIN

(NE) v 17:00 h Jablko nepadá daleko od stromu – VII. Setkání pěveckých sborů a muzikantských rodin – Město Kyjov Vás zve na setkání přátel lidové písně v atriu informačního centra (Svatoborská 26). Vystoupí:
Pavel Růžička st. a ml. se svými dětmi, Jura Petrů, Bohdana a Jana s dětmi,
Majster Martin Hrbáč se synem a vnukem, Jan Pavlík se synem a strýcem,
manželé Jan a Jana Karáskovi, Antonín Horehleď s manželkou a dcerou
Eliškou, Tetky z Kyjova. Moderuje Pavel Růžička.
Za nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
vstup zdarma

KYJOVSKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KOKTEJL 2018

(PÁ) 8:30–14:30 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2018 – v areálu
Městského stadionu v Kyjově – největší prezentace kyjovských sportovních organizací v jednom dnu a na jednom místě. Vhodné pro
děti, mládež a jejich rodiče s možností vyzkoušet si jednotlivé sporty
a blíže se seznámit s činností jednotlivých kyjovských sportovních organizací a DDM Kyjov. Na akci budou prezentovány: aerobic, atletika, basketbal, biketrial, florbal, fitness, fotbal, hokejbal, karate, letečtí modeláři,
mažoretky, moderní gymnastika, latinskoamerické tance, tenis a další.
Akce se koná za finanční podpory města Kyjova a pod záštitou starosty
města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA.

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

(NE) v 19:00 h Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín – divadelní sál – po
vyprodaném loňském koncertu Smetanovy Mé vlasti zlínské filharmonie
je připraven koncert dalšího z klenotů našich skladatelů. Tentokrát bude
uvedena úchvatná Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa Antonína Dvořáka a výběr jeho Slovanských tanců. Od Leoše Janáčka budou uvedeny
Lašské tance.
vstupné v předprodeji 460 Kč, na místě 490 Kč

VELETRH SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

(ÚT) 10:00–16:00 Veletrh sociálních a návazných služeb – přijďte se
seznámit s poskytovateli sociálních a návazných služeb působících v regionu Kyjovska. Více informací na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
Infostánky – tvořivé dílny pro děti a dospělé, ukázky canisterapie a psích
sportů, výrobky uživatelů sociálních služeb, dětský koutek, měření fyziologických hodnot, ukázka trénování paměti, projížďka na mechanickém
a elektrickém vozíku. Vstup i všechny aktivity zdarma. Akce se koná na
Masarykově náměstí (v případě nepříznivého počasí Centrum sociálních
služeb Kyjov, p.o. města Kyjova, Palackého 67/7)

21.9.

27.9.

27.9.

ČESKÉ KOŘENY V LUCEMBURSKU A BELGII

(PÁ) v 19:00 h České kořeny v Lucembursku a Belgii – premiéra v Kyjově
v kině Panorama – cyklus dokumentárních filmů České kořeny kyjovského tvůrce Tomáše Kubáka znají již tisíce diváků z projekcí doma i ve světě,
na internetu či na obrazovkách České televize. Tyto příběhy o cestách za
svobodou jsou inspirujícími příklady toho, jak se Češi dokázali po odchodu z totalitního Československa ve světě prosadit. Přicházeli bez prostředků, ale zato s mnoha ideály. S touhou se nejen uživit, ale i něco dokázat.
S vědomím, že návrat domů je v nedohlednu a pomoc blízkých nemožná.
Vstupenky rezervujete či zakoupíte v IC Kyjov, na pokladně MKS nebo
v den promítání také přímo na místě. 		
vstupné 70 Kč
(PÁ) v 17:30 h Ota Nalezinek – vernisáž výstavy obrazů a kreseb v Galerii Doma v Kyjově. Ota Nalezinek, věhlasný česko-lucemburský výtvarník a veselý světoběžník na prahu devadesátky, jenž dal Lucembursku
jeho výtvarnou tvář, je jednou z osobností dokumentu České kořeny v
Lucembursku a Belgii. Na vernisáži, která je součástí premiéry, představí
svá díla inspirovaná vínem... Více v sekci Galerie Doma.
Akce se koná za podpory města Kyjova a Městského kulturního střediska.

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

(ČT) v 11:00 h Oslavy 100. výročí založení Československa – park
u kaple sv. Josefa – ve čtvrtek 27. září se v Kyjově uskuteční hned několik
vskutku zajímavých akcí spojených s oslavami 100. výročí založení Československa. Program startuje v 11:00 h v parku u kaple sv. Josefa, kde
proběhne pokus o vytvoření největší české státní vlajky vytvořené lidmi
držícími nafukovací balonky. Do akce se zapojí všechny kyjovské školy
(základní, střední a možná i část mateřských), a tak překonání rekordu je
takřka zaručeno. Primát ve vytvoření největší české vlajky dosud drží Holešov, kde vlajka z nafukovacích balonků měřila 19,5 x 13 metrů. Do neobvyklé akce se mohou zapojit i zájemci z řad veřejnosti. Stačí být ve čtvrtek
27. 9. okolo 10:30 h u kaple sv. Josefa. Organizátoři slibují, že balonků
bude dost pro všechny. Na živou vlajku bezprostředně naváže symbolická
výsadba lípy „svobody“ v parku nedaleko kaple.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA
VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM

(ČT) v 19:00 h Slavnostní předávání ocenění města významným osobnostem – v rámci komponovaného pořadu vystoupí ženský pěvecký sbor
Tetky z Kyjova, ve 20:30 h slavnostní koncert Komorního orchestru města
Kyjova a Carminy Vocum v divadelním sále DK Kyjov.

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

7.9.

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

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před Domem kultury a městská tržnice – nabídka zboží: uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdélníky,
sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření, bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, bezlepkové výrobky. Poslední
farmářské trhy 2018 se uskuteční v pátek 5. října.
vstup volný
9.9.
(NE) v 19:00 h Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín – divadelní sál –
více v sekci Významné akce v Kyjově
9.9.–31.10. (NE–ST) Země česká, domov můj – foyer divadelního sálu – výstava ke
100letému výročí vzniku republiky. Výstava se uskuteční za podpory Ministerstva obrany a města Kyjova. 		
vstup volný
11.9.
(ÚT) v 19:00 h Stříbrňanka – divadelní sál – koncert kapely, ve které
účinkují profesionální i amatérští hudebníci. Kapela hraje široký repertoár - moravskou a českou lidovou hudbu, koncertní, sólové a taneční
skladby. Svůj repertoár má založen téměř výhradně na svých skladbách
a skladbách napsaných přímo pro tuto kapelu. Vznikla v roce 1970 a již
od této doby účinkuje na pódiích festivalů, hodových a tanečních zábav,
plesů a koncertů a také v zahraničí. Za tuto dobu vydala přes 30 CD, kazet
a DVD. Jeden z prvních nosičů této kapely je Zahrada Moravy, jehož titulní píseň se stala téměř jakousi malou hymnou.
vstupné 150 Kč
21.–23.9. (PÁ–NE) Výstava ovoce, zeleniny, vinných hroznů a květin – malý sál –
ČZS Kyjov pořádá oblastní výstavu ovoce, zeleniny, vinných hroznů a květin.
25.9.
(ÚT) v 19:00 h Hop trop a Jaroslav Samson Lenk – divadelní sál – trampská,
folková a country hudební skupina Hop Trop existuje již od roku 1980. Od samotného počátku existence skupiny se jedná o velmi výrazné hudební usku-

pení, které u nás až doposud stále patří ke špičce ve všech výše uvedených
hudebních žánrech. vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě 300 Kč
26.9.
(ST) v 17:00 h Simultánka s velmistrem Vlastimilem Babulou, dvojnásobným mistrem České republiky v šachu – Dům kultury.
28.9.
(PÁ) v 9:00 h Jubilejní X. Svatováclavský přebor historického okresu
Kyjov v šachu – otevřený přebor historického okresu Kyjov v rapid šachu
na rok 2018. Více v sekci Šachy Kyjov, z. s.
Kurz tance pro studenty a učně začátečníky.
Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení 4.10. (ČT) a ukončení
v lednu 2019, na 1. lekci nutný společenský oděv. 		
kurzovné 990 Kč

(ČT) v 9:30 h Markéta Harasimová – Kočkohrátky – přednáškový sál –
komponovaný pořad pro žáky ZŠ.
15.9.
(SO) Zažít Kyjov jinak – prostory knihovny – výtvarné dílny pro děti
a rodiče, Debrujáři, výroba šperků.
Zakousni se do počítače - bloková výuka v oblasti počítačů. První lekce začíná 19.9.
(ST) a pak každou druhou středu od 8:30–10:00. Vlastní PC není podmínkou, ale
výhodou. V případě zájmu se přihlaste na tel.: 518 614 359 nebo na e-mail:
akvizice@knihovna-kyjov.cz. Kontaktní osoba Martina Hradilová. Lekce jsou zdarma.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurz bude probíhat v období září–listopad 2018.
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Moudrá, e-mail: reditelka@knihovna-kyjov.cz

Kino Panorama

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

1.9.
(SO) v 17:30 h Miss Hanoi ČR ............................................................. 110 Kč
1.,2.,16.9. (SO,NE,NE) ve 20:00 h Důvěrný nepřítel ČR ................................... 120 Kč
2.,16.9.
(NE,NE) v 15:00 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA
.....................................................................................................100/RV 360 Kč
2.9.
(NE) v 17:30 h Jan Palach ČR............................................................... 110 Kč
5.9.
(ST) v 19:00 h Střídavá péče FRA/titulky............................. 100/ČFK 80 Kč
6.9.
(ČT) v 17:30 h Alfa USA *2D/titulky................................................... 120 Kč
6.9.
(ČT) ve 20:00 h Upgrade *AUS/titulky................................................ 120 Kč
7.9.
(PÁ) v 17:30 h Alfa USA *3D/titulky................................................... 140 Kč
7.9.
(PÁ) ve 20:00 h Slender Man USA/titulky.......................................... 120 Kč
8.9.
(SO) v 17:30 h Slender Man USA/titulky............................................ 120 Kč
8.9.
(SO) ve 20:00 h Miss Hanoi ČR ........................................................... 110 Kč
9.,23.9.
(NE,NE) v 15:00 h Kubík hrdina ISL,BEL............................120/RV 432 Kč
9.9.
(NE) v 17:30 h Upgrade AUS/titulky................................................... 120 Kč
9.9.
(NE) ve 20:00 h Úsměvy smutných mužů ČR.................................... 110 Kč
12.9.
(ST) v 15:30 h Příšerky z vesmíru ........................................ BIJÁSEK 50 Kč
12.9.
(ST) v 19:00 h Než přišla bouře USA/titulky....................... 110/ČFK 90 Kč
13.,14.,16.9.(ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Všechno bude ČR/SLO/POL......................... 110 Kč
13.9.
(ČT) ve 20:00 h Predátor: Evoluce USA *2D/titulky........................ 130 Kč
14.,15.9. (PÁ,SO) ve 20:00 h Sestra USA/titulky................................................ 110 Kč
15.9.
(SO) v 17:30 h Predátor: Evoluce USA *3D/titulky.......................... 150 Kč
19.9.
(ST) v 16:00 h Mamma Mia! Here we go again USA/titulky........BS 60 Kč
19.9.
(ST) v 19:00 h Démanty noci ČSR ......................................... 80/ČFK 60 Kč
20.9.
(ČT) v 19:00 h Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
............................................................................... 160/studenti,senioři 140 Kč
21.9.
(PÁ) v 19:00 h České kořeny v Lucembursku a Belgii ČR (více v sekci
Významné akce v Kyjově) ......................................................................... 70 Kč
22.9.
(SO) v 17:30 h Po čem muži touží ČR ................................................ 130 Kč
22.9.
(SO) ve 20:00 h Predátor: Evoluce USA *2D/titulky......................... 130 Kč
23.,30.9. (NE,NE) v 17:30 h Malá čarodějnice DEU...........................100/RV 360 Kč
23.,27.9. (NE,ČT) ve 20:00 h Po čem muži touží ČR ....................................... 130 Kč
26.9.
(ST) v 19:00 h Whitney VB/USA .......................................... 100/ČFK 80 Kč
27.9.
(ČT) v 16:00 h 28. říjen 1918 na Moravě ................................... vstup volný
28.9.
(PÁ) v 17:30 h Yeti: Ledové dobrodružství USA *2D ........110/RV 396 Kč
28.9.
(PÁ) ve 20:00 h Jan Palach ČR ............................................................. 110 Kč
29.9.
(SO) v 17:30 h Yeti: Ledové dobrodružství USA *3D........130/RV 468 Kč
29.,30.9. (SO,NE) ve 20:00 h Po čem muži touží ČR ....................................... 130 Kč
30.9.
(NE) v 15:00 h Yeti: Ledové dobrodružství USA *2D .......110/RV 396 Kč
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | LK – letní kino | RV – roPozn.:
dinná 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 je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním
čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí
přijít o filmové novinky. Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně, vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h.

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

3.9.

12.9.

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

(PO) v 9:00 h Poslední ruský car Mikuláš II. – jídelna CSS Kyjov – beseda s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
(ST) v 17:00 h Odhalení tajemství prázdnoty – čítárna – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala. 		
vstupné dobrovolné

13.9.

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

tel.:518 612 060, 724 109 329

8.9.

Radniční galerie

7.9.

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

(SO) v 10:00 h Mistrovství České republiky v Biketrialu – Trial park
v „Polámaných“ (bývalá střelnice) – pojedou kategorie od nejmenších
až po elitní jezdce. Takže lze vidět nejlepší jezdce, včetně mistrů světa.
Předpokládané vyhlášení výsledků je v 15:00 h. Akce se koná za každého
počasí. Občerstvení v místě.
vstupné zdarma

www.facebook.com – Kyjovský dětský sportovní koktejl

Šachy Kyjov, z. s.
Brandlova 92, 697 01 Kyjov

26.9.
28.9.

sachykyjov@seznam.cz

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova, Újezd 990, 697 01 Kyjov
tel.: 5180306 565
www.zskyjov.cz

14.9.–21.12. (PÁ–PÁ) Výtvarná díla osobností Kyjova za minulých 100 let – výstava
– průřez tvorby.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.sachykyjov.sweb.cz

(ST) v 17:00 h Simultánka s velmistrem Vlastimilem Babulou, dvojnásobným mistrem České republiky v šachu – Kulturní dům Kyjov.
(PÁ) v 9:00 h Jubilejní X. Svatováclavský přebor historického okresu
Kyjov v šachu – otevřený přebor historického okresu Kyjov v rapid šachu
na rok 2018 se uskuteční v Kulturním domě v Kyjově. Prezence v 8:30 h,
zahájení v 9:00 h, tempo hry je stanoveno na 2 x 20 minut, hraje se 7 kol.
Přihlášky zasílejte nejpozději do (PO) 25.9. na sachykyjov@seznam.cz. Přihlášení při prezenci možné pouze do naplnění kapacity sálu. Amatérské
i profesionální šachisty všech věkových kategorií zvou pořadatelé ze spolku
Šachy Kyjov.
vklad 80 Kč, pro hráče ročníku 2003 a mladší zdarma

Spolek Magnet
spolekmagnet@gmail.com

22.9.

www.spolekmagnet.cz

(SO) 17:00–18:30 Moc a síla hypnózy – Městská knihovna Kyjov – beseda
s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. Součástí programu budou praktické
ukázky sugesce a hypnózy na dobrovolnících z řad návštěvníků.

Pražírna Kyjov
9.9.

21.9.–19.10.(PÁ–PÁ) v 17:30 h Ota Nalezinek - věhlasný česko-lucemburský výtvarník
a veselý světoběžník na prahu devadesátky, jenž dal Lucembursku jeho výtvarnou tvář, je jednou z osobností dokumentu České kořeny v Lucembursku
a Belgii, která se koná 21.9. v 19:00 v kině Panorama v Kyjove, (více v sekci Významné akce v Kyjově). Na vernisáži, která je součástí premiéry, představí svá
díla inspirovaná vínem... Vernisáž výstavy se uskuteční 21.9. (PÁ) v 17:30 h.

Galerie ve škole při ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

www.mestokyjov.cz

(PÁ) 8:30–14:30 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2018 – více v sekci
Významné akce v Kyjově.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

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

26.9.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(NE) ve 20:00 h LiStOVáNí: Kluk z kostek (Keith Stuart) – Alex svou
ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého
autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až
díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor,
v němž se začnou lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá
rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady? 		
					
vstupné 190 Kč

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

14.9.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Michal Nejtek Trio – akce se koná v Pražírně Kyjov –
Na konci loňského roku vydal label Amplión Records CD tria pianisty
a skladatele Michala Nejtka pod názvem 8 For 3 And 4. Letos se sestavydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(ST) 9:00–17:00 Veletrh středních škol kyjovského Slovácka – v MKS
Kyjov a venkovním prostranství – k vidění a vyzkoušení budou praktické
ukázky práce jednotlivých oborů, workshopy zaměřené na kariérové poradenství (zdarma), tematický seminář (zdarma) a Úžasné divadlo fyziky
s vystoupením „Příběh žárovky“. Podrobný program naleznete na www.
kyjovske-slovacko.com na hlavní stránce v sekci Akce v regionu.

Český svaz včelařů, z.s. Kyjov
Smetanova 631, 697 01 Kyjov

15.9.

Sportovní kluby z Kyjova

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

Galerie Doma

www.ak-kyjov.cz

– sdružený pod AVZO středisko technických činností Kyjov
Svatoborská 495, 697 01 Kyjov tel. 737 233 324 (P. Kůřil – vedoucí oddílu), 608 823 592 (M.
Jandásek – trenér oddílu)
p.kuril@post.cz
pajakur@seznam.cz
www.biketrialkyjov.cz

29.9.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
10.8.–9.9. (PÁ–NE) Ľubomír Miča – Obrazy 2014-2017 – město Kyjov Vás zve do
prostor Radniční galerie, kde bude poprvé v Kyjově prezentovat své zajímavé obrazy slovenský umělec Ľubomír Miča.
11.–23.9. (ÚT–NE) Barvy hlíny II. – výstava instalovaná v rámci projektu Ždánický plenér. Obrazy malované hliněnými pigmenty pod vedením prof. Ireny
Ráček, významné rakouské výtvarnice. Byly inspirovány na základě bájné
pověsti, napsané přímo pro tuto výtvarnou dílnu. Výstava bude v galerii
zahájena vernisáží 11.9. (ÚT) v 17:00 h.
27.9.–30.10.(ČT–ÚT) Osobnosti III. – Výstava je logickým pokračováním druhé série
fotografií, které byly úspěšně vystaveny v loňském roce i v Kyjově. Projekt
Osobnosti se zabývá fotodokumentací, archivací a vystavováním portrétních fotografií významných osobností z řad umělců, vědců, politiků, spisovatelů, hudebníků, dramatiků, válečných veteránů, aj. z obcí, měst a regionů
ČR popřípadě zahraničních osobností, kteří naši republiku navštívili a po
nějakou dobu zde pracovali či jinak působili. Portrétní fotografie, jejichž
stáří u některých je více jak desítky let, jsou převážně pořízeny klasickou fotografickou technikou na kinofilm a následně z něj vytvořeny černobílé fotografie o formátu přibližně 60 x 50 cm. Vystavovaný soubor tvoří přibližně
40 fotografií podle možnosti výstavních prostor. Milým hostem vernisáže
bude herec Josef Somr. Vernisáž výstavy se uskuteční 27.9. (ČT) v 17:00 h.

lkky@atlas.cz

(SO) Letecký den. 10:00–13:45 vystoupení leteckých modelářů a vyhlídkové lety pro veřejnost. Ve 14:00 h hlavní program – vystoupení tryskového
letounu L-29 Delfín, letecká akrobacie, historické letouny a seskok parašutistů.
celodenní vstupné 80 Kč, děti do 12 let a parkování zdarma

Klub Biketrial Kyjov

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
10.9.–11.11. (PO–NE) Jaroslav Neduchal a loutky – nová budova muzea – výstava
je věnována 100. výročí narození pana Jaroslava Neduchala – kameníka,
restaurátora, výtvarníka a loutkáře. Část výstavy obsahuje předměty ze
života a díla pana J. Neduchala – životopis, fotografie, vzpomínky, ukázky
Mistrovy tvorby. Další část poukazuje na 60. výročí založení loutkového
divadla Sluníčko v Kyjově, jehož spoluzakladatelem pan J. Neduchal byl.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!

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

va tria oproti nahrávce obměnila a autora doprovází kontrabasista Miloš
Klápště a bubeník Martin Kleibl. Jako stálý host kapely vystupuje kytarista
Jiří Šimek. 			
vstupné 100 Kč/70 Kč

Aeroklub Kyjov

tel.: 724 936 672

M.Smolik46@seznam.cz

(SO) Zažít Kyjov jinak – městský park Kyjov – ZO včelaři Kyjov budou
přítomni na akci. Ochutnávka medů, prodej, pozorovací úl – živé včely.
Přednáška a vše zajímavé okolo včel. Zveme širokou veřejnost.

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.
Nabídka vybraných vín vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti.
K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem. Možnost posezení
u vínka. Nabízíme skvělé sýry i regionální výrobky studené kuchyně. Celoroční
prodejní výstava malířky Lenky Jurečkové.
1.5.–30.9. (ÚT–NE) Přes celou letní sezónu Vám ve spolupráci s Kyjovským pivovarem nabízíme chlazené čepované pivo. K ochutnání Kyjovský ležák 12%
nebo Kyjovský polotmavý Jantar 12,5%. Druh čepovaného piva měníme
dle momentální nabídky Kyjovského pivovaru.

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 tematikou.
24.–30.9. (PO–NE) Ochutnávka burčáku z hroznů sbíraných v okolí Kyjova.
Připravujeme:
15.–21.10. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé. Jde o gurmánskou specialitu vyrobenou z červeného vína podle tradiční receptury.

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

7.9.

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

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení nového pivního speciálu do
prodeje: Svatováclavský ležák 12 %. Prvních 20 zájemců ochutná nové
pivo zdarma. Pivovarské kulinářské speciality po celé září: Pokrmy z hub
a brambor jaké jste ještě nejedli.
Připravujeme na říjen:
Zvěřinové hody.

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každou první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v penzionu
▶ Každou 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra

▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v září:
10.9.
(PO) Zájezd do termálních lázní Mošoň
20.9.
(ČT) Zájezd Lysice, Kunštát, Letovice, Sloupské jeskyně.
			
cena 400 Kč, přihlášení s úhradou 15.8.
25.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti při šálku kávy a čaje – v jídelně penzionu

Centrum pro rodinu Kyjov

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 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 angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.
▶ Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz.

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
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

4.9.
6.9.
11.9.
13.9.
18.9.
20.9.
20.9.
25.9.
27.9.

(ÚT) Modelování
(ČT) Zavařování ovoce
(ÚT) Jablíčka
(ČT) Hrozny
(ÚT) Stromek pro veverky
(ČT) Ježci
(ČT) S Barborou pro slovo – přednáška nejen s logopedkou o vývoji řeči
u dětí do 3 let.
(ÚT) Netradiční sluníčka
(ČT) Houby

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
Pastor Jiří Pospíšil
kcnadejekyjov@gmail.com

tel.: 739 600 008
www.kcnadejekyjov.webnone.cz

Pravidelné akce:
▶ Každou 2. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – Dům kultury Kyjov, malý sál
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na telefonu
Akce v září:
9.9.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Krok do neznáma – Dům kultury Kyjov, malý sál – tematická bohoslužba s pastorem
Apoštolské církve KC Naděje Bučovice Jiřím Pospíšilem.
Připravujeme:
14.10.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Přejdi most –
Dům kultury Kyjov, malý sál – tematická bohoslužba s anglickým kazatelem Jonathanem Blowersem.

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

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 18:30 h, (ÚT) v 6:45 h v gymnazijní kapli, (ST) v 17:00 h – mše svatá pro rodiny
s dětmi, (ČT) v 18:30 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.
2.9.
(NE) Mše svatá – při všech mších sv. bude probíhat žehnání aktovek.
16.9.
(NE) Mše svatá – při všech mších sv. bude poděkování za úrodu v letošním roce.
17.9.
(PO) Zahájení výuky náboženství. Rozvrhy naleznete na webu farnosti
nebo na vývěskách ZŠ.
28.9.
(PÁ) Slavnost sv. Václava. Mše svaté budou ráno v 7:30 h a večer v 18:30 h.
29.9.
(SO) Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehra-

