9.10.
10.10.
11.10.
16.10.
17.10.
18.10.
23.10.
24.10.
25.10.
30.10.
31.10.

(ÚT) Zvířátka z kaštanů
(ST) Papíroví draci
(ČT) Šípkový keř
(ČT) Různé děti mají různé potřeby – „Chci své děti dobře vychovávat,
ale co platí na jedno, nefunguje na druhé. To dítě je úplně jiné než já, nerozumím mu, co s tím?“ Přednáší Šárka Miková. Přihlášky: sedlackova.
pet@seznam.cz 			
cena 250 Kč/osoba
(ÚT) Deštníčky z papíru
(ST) Keramika – tvoření
(ČT) O veliké řepě
(ÚT) Stromy v barvách podzimu
(ST) Podzimní listy
(ČT) Hrabání listí
(ÚT) Lampiony
(ST) Keramika – glazování
(ČT) Podzimní dekorace
(ÚT) Podzimní prázdniny
(ST) Halloweenské tvoření

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 – malý sál MKS
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na telefonu
Akce v říjnu:
14.10.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Přejdi most –
malý sál MKS – tematická bohoslužba s anglickým kazatelem Jonathanem
Blowersem.
Připravujeme:
18.11.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Vybuduj pevný
základ – malý sál MKS – tématem nás provede Jiří Zlámal.
9.12.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Základy křesťanské víry – malý sál MKS – tématem nás provede Laura Zlámalová.

Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@bukovansky-mlyn.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.
14.10.
(NE) Výroční posvěcení farního kostela (1723)
17.10.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – prostory fary v Kyjově – chcete-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na
otázky, tak určitě přijďte.
21.10.
(NE) Misijní neděle
21.10.
(NE) v 10:30 h Hodová mše sv. v Bukovanech
28.10.
(NE) v 10:30 h Mše sv. s udělováním svátosti Biřmování – hl. celebrant
Mons. Josef Nuzík.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–
20:00. Ochutnejte z našeho nového jídelního lístku výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna denně 11:00–17:00.
▶ Minigolf pro celou rodinu.
▶ 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 a keramiku tupeskou.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
Akce v říjnu:
19.–21.10. (PÁ–NE) Zvěřinové hody – 20.10. (SO) v 19:00 h Vám večer zpříjemní
cimbál, vstupné je zdarma. Doporučujeme rezervaci míst předem.
Připravujeme:
8.–11.11. (ČT–NE) Husí hody – ku příležitosti svátku sv. Martina vám nabízíme
tradiční husí a kachní speciality doplněné o nabídku mladých vín a od
11.11. (NE) také vín svatomartinských.

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

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

19.10.

(PÁ) ve 20:00 h Hodová beseda u cimbálu s CM Stužka – v sále sokolovny. 					
vstupné 100 Kč
20.–21.10. (SO–NE) Bukovanské hody s věncem a kačerem – v sále sokolovny – ve
13:00 h obchůzka obcí, ve 20:00 h hodová zábava s DH Vinařinka. 		
					
vstupné 100 Kč

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

6.10.
24.10.

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(SO) v 15:00 h Podzimní tvoření – Kulturní dům – dětské dílničky
(ST) v 18:00 h Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové –
Kulturní dům

Ježov
Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

6.10.

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

(SO) Slovácké hody s věncem a káčerem – v 10:00 h předhodová mše
svatá, ve 14:00 h krojovaný průvod obcí, ve 20:00 h hodová zábava s DH
Skoroňáci v KD. Občerstvení zajištěno. Pořádá obec Ježov s ježovskou
chasou. 					
vstupné 100 Kč

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

6.10.
7.10.

27.10.
28.10.

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích
696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

Areál Bukovanský mlýn

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

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Strážovice – Mistřín (8,7 km) 		
v 8:56 h, bus
(ÚT) Nová Lhota – Hradisko – Javorník (6,7 km)
v 8:35 h, vlak
(ÚT) Boří Les – Pohansko – Břeclav (9 km) v 7:38 h, vlak přes M.P.
(ÚT) Uh. Hradiště: Rochus, Rovnina a Sady (10,8 km) v 8:35 h, vlak
(ÚT) Lednice – Janův hrad – Lednice (5,9 km) 7:38 h, vlak přes M.P.

www.zdraviarodina.cz

(SO) Program komplexního zdraví se zdravým obědem zdarma. Poutavá zamyšlení pro zdraví Těla, Duše i Ducha. Registrace na tel. 732 267 771.
(NE) 9:00–12:00 Výstava zdraví – u kostela – zdravotní měření, masáže
šíje, literatura, recepty, poradenství – vše zdarma pro Vaše zdraví!

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

20.–21.10. (SO–NE) 13:00–16:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – více v sekci Zajímavé akce v okolí

Lovčice
Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

20.–21.10. (SO–NE) Tradiční krojované hody
20.10.
(SO) v 10:00 h zvaní na hody, v 19:00 h hodová zábava na KD s CM a DH
Galánka.
21.10.
(NE) v 9:15 h hodová mše svatá, ve 14:00 h průvod pro stárky, po průvodu
zakončení hodů na KD.

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

6.10.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

(SO) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – kulturní dům – beseda s CM Prameň.
Vystoupí NS Děcka ze Skoronic a Mužský sbor z Bukovan.

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

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

Šardice
28.9.–1.10.
28.9.
29.9.
30.9.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

Městský kulturní klub Vracov
13.10.

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

(ÚT) v 18:00 h Kuchařská šou „Superfoods“ – Maximum živin za minimální náklady – Chamartin Vracov, Luční 770 Vracov.
Procházky s hůlkami i bez – pro milovníky sluníčka, zdravého pohybu a přátelského
povídání jsme připravili výlety s Nordic walking hůlkami, které Vám můžeme zapůjčit,
nebo jednoduše bez hůlek. Termíny procházek jsou na tel. 603 575 304 nebo
734 734 539. Cíl výletu i sraz je dle telefonické domluvy. Po procházce pro zájemce
zdravé pohoštění s posezením.
Připravujeme:
27.11.
(ÚT) v 18:00 h Diagnóza mého zdraví (+ zdrav. měření a masáž šíje zdarma) – Chamartin Vracov, Luční 770 Vracov.

Žádovice
Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

19.10.
21.10.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(PÁ) v 17:00 h Hodové posezení u cimbálu – v kulturním domě – zvěřinové speciality, hraje CM Hantál z Vacenovic
(NE) Mše svatá – dopoledne v místním kostele

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

12.–14.10. (PÁ–NE) Ždánické hody
12.10.
(PÁ) Předhodová zábava (pořádá Město Ždánice a folklorní složky ze
Ždánic, hraje Alex Band)
13.10.
(SO) Hodová zábava (pořádá Město Ždánice a folklorní složky ze Ždánic,
hraje DH Dambořanka a CM Hradisko)
14.10.
(NE) Ukončení hodů (pořádá Město Ždánice a folklorní složky ze Ždánic,
krojovaný průvod a ukončení hodů u Městského úřadu)
26.10.
(PÁ) Program k letošním oslavám vzniku Československé republiky se
zaměřením na uplynulých 100 let ve Ždánicích – Kulturní dům.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(SO) v 19:00 h Taková léčivá romance – kinosál MKK Vracov – repríza divadelního představení ochotnického spolku Nejenxmíchu.
vstupné 150 Kč
14.10.
(NE) 14:00–17:00 Burza dětských potřeb a hraček – malý sál KD – přijďte prodat věci, které už vaše dítě nepotřebuje a udělejte tak radost jinému.
Sraz prodávajících maminek je ve 13.00 h.
20.–21.10. (SO–NE) Vracovské hody s věncem a káčerem
20.10.
(SO) ve 13:30 h odchod krojovaných od KD k radnici, poté se průvod vydá

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

MĚSTSKÉKULTURNÍ
KULTURNÍSTŘEDISKO
STŘEDISKOKYJOV
KYJOVPŘIPRAVUJE
PŘIPRAVUJE
MĚSTSKÉ
•

ÚT 6. 11. Dechová hudba VINAŘINKA
19:00 divadelní sál

•

ČT 8. 11. NA OSTRO – divadelní představení
19:00 divadelní sál
(Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Leoš Noha, …)

•

PÁ – NE 9. -11. 11. TRADIČNÍ MARTINSKÝ HODY V KYJOVĚ

•

ČT 15. 11. ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
19:00 divadelní sál
Kruh přátel hudby.

•

PO 19. 11. SCREAMERS - travesti skupina
19:00 divadelní sál

•

ÚT, ST 20., 21. 11. VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE – divadelní představení
19:00 divadelní sál
(Simona Stašová, Kamil Halbich, …)

www.zdraviarodina.cz

2.10.

Vrbasovo muzeum Ždánice

(PÁ) Šardický hody
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla.
(SO) ve 20:00 h taneční zábava s DH Túfaranka.
(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
otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův sklep.

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

26.10.

Ždánice

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.
12.10.
(PÁ) v 17:00 h Sázení lípy Svobody u Památníku internačního tábora,
přednáška k 1. světové válce a vzniku Československé republiky, přednášející Mgr. Jaroslav Čech.
18.10.
(ČT) v 19:00 h Přednáška o historii Mistřína k 790. výročí první písemné zmínky o obci – Kulturní dům Svatobořice-Mistřín – přednášející
PhDr. Zdeněk Pokluda.

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

21.10.

ke stárkovi a stárce. Ve 20:00 h hodová zábava ve sportovní hale s DH Vracovjáci a CM Kapric. Předprodej vstupenek s místenkami od 8.10. v IC
města Vracova.
(NE) ve 13:30 h mše svatá v kostele sv. Vavřince. Ve 14:30 h odchod krojovaných od kulturního domu pro stárky. V 19:00 h hodová zábava ve
sportovní hale s DH Sobuláci
(PÁ) Drakiáda – zveme všechny děti a jejich rodiče na drakiádu, bližší
info na www.ddmvracov.cz.

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:
7.10.–30.11.(NE–PÁ) 100 let ve Ždánicích ve fotografiích – výstava k 100. výročí
vzniku Československa
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
27.9.–21.10. (ČT–NE) Barvy hlíny II. – práce z výtvarné dílny prof. Ireny Ráček pro
Ždánický plenér
27.9.–21.10. (ČT–NE) Ždánické časoprostory - výstava land-artové tvorby z letošní
letní dílny Ždánického plenéru
28.10.
(NE) Vernisáž společné výstavy keramika Jaroslava Homoly a jeho syna
výtvarníka Ondřeje Homoly
28.10.
(NE) Vernisáž výstavy k 100. výročí vzniku Československa
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vstupné: 150Kč

KAM V KYJOVĚ
a okolí

vstupné: 290/320Kč

(dvě představení út. 20. 11., st. 21. 11.)

ŘÍJEN 2018

Měsíčník
společenského dění
www.mestokyjov.cz

SO 24. 11. MICHAL K SNÍDANI
10:00 divadelní sál
Zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou.

•

SO 24. 11. KATEŘINSKÁ ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA

•

ÚT 27. 11. JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ s písničkami PEPY ŠTROSSE
19:00 divadelní sál
vstupné: 180/200Kč

10.10.

• NE PO. 2., 3. 12. ADVENTNÍ (PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ) TRHY
Součástí bude v NE 3. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s programem
•

ÚT 4. 12. Dechová hudba MISTŘÍŇANKA
19:00 divadelní sál

•

ČT 6. 12. VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM - host PAVLA BŘINKOVÁ
19:00 divadelní sál
Vánoční koncert

•

PO 10. 12. JANEK LEDECKÝ - vánoční koncert
19:00 divadelní sál

vstupné: 150Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru Kyjov a na www.ticketportal.cz

• ST 19. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT
GRANDE MORAVIA S VELKÝM ORCHESTREM
Tak jsou tady vánoce

18:00 divadelní sál
Grande Moravia Vás srdečně zve na již tradiční Vánoční koncert, ale trochu
jinak! Tentokrát s velkým orchestrem. Těšit se můžete na známého muzikálového zpěváka Bohuše Matuše a také na skvělé dívčí trio Tři barvy,
ve složení: Eliška Trtíková, Mária Bikárová a Tereza Kutrová.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 09.00 – 11.30)
tel.: 518 323 484, 518 697 409
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, email: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, email: program@mkskyjov.cz
www.dum-kultury-kyjov.cz
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Uzávěrka sběru příspěvků do KAM v Kyjově - listopad 2018 je 14.10. (NE)
Změna programu vyhrazena.

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

Zajímavé akce v Kyjově

vstupné: 460/480Kč

•

město Kyjov
M
A

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb);
+420 777 949 685 (Radka Galko – odpolední program); +420 777 685 317 (Soňa Černá – hlavní
program); +420 721 340 604 (Hana Hanáčková – hlavní program)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

(NE) 9:00–12:00 Výstava zdraví – u kostela – zdravotní měření, masáže
šíje, literatura, recepty, poradenství – vše zdarma pro Vaše zdraví!
(SO) Program komplexního zdraví se zdravým obědem zdarma. Poutavá zamyšlení pro zdraví Těla, Duše i Ducha. Registrace na tel. 732 267 771.
(NE) v 18:00 h Kurz vaření – zdravě a chutně s ochutnávkami a kůrkami
pro účastníky.

R

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

Klub maminek Kyjov

2.10.
3.10.
4.10.
4.10.

14.10.

Odbor KČT Kyjovsko

ZD
A

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce října: pořádek
11.10.
(ČT) Výroba eko čisticích prostředků
18.10.
(ČT) Parlament
25.10.
(ČT) Výroba mýdel

27.10.

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

(ST) 9:00–17:00 Job Day Kyjov neboli Najdi práci svých snů – KD estrádní sál – Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na Veletrh pracovních příležitostí. Zájemcům bychom rádi
poskytli širokou nabídku práce na plný či částečný úvazek, možnosti brigád, stáží a podobně v našem regionu a blízkém okolí. Součástí veletrhu
budou také workshopy, kariérní poradenství, přednášky a další zajímavé
a užitečné věci. Informace naleznete na webové stránce www.alfafairs.cz,
www.ohkhodonin.cz nebo na facebookovém profilu veletrhu. vstup volný

OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY S LAMPIONOVÝM
PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM

(SO) Vzpomínkové shromáždění k 100. výročí vzniku Československé
republiky – srdečně zve město Kyjov. Změna času vyhrazena. Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
Kyjov
v 17:30 h Uložení historických artefaktů do kopule věže radnice
17:45–18:10 Koncert DH před radnicí
v 18:15 h Lampionový průvod od radnice k památníku světových válek
před budovu Klvaňova gymnázia
v 18:30 h Slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu u památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia
v Kyjově
v 18:50 h Ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
Bohuslavice v 17:00 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. sv. války
Boršov
v 17:15 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války
16.10.
31.10.

KYJOVSKÝ DIVADELNÍ PODZIM

(PÁ) v 19:30 h Vůně třešňového dýmu – v Kyjovském pivovaru – již
osvědčené Divadlo Prkno z Veverské Bítýšky uvede hru věnovanou všem,
kteří (se) hledají.
(ST) v 19:30 h Dobrý proti severáku – v divadelním sále KD – komorní romantická tragikomedie, která je adaptací populárního rakouského
románu v e-mailech. Představí se herci pražského souboru 3D company
s domovskou scénou v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, a sice Anna
Fixová (známá např. ze seriálu Ulice) a Daniel Bambas (hrál v seriálech
Velmi křehké vztahy či Ordinace v růžové zahradě).		

Zajímavé akce v okolí

NÁVŠTĚVNÍ DNY V RÁJI SUKULENTŮ

20.–21.10. (SO–NE) 13:00–16:00 Návštěvní dny v Ráji sukulentů – skleník o ploše
225 m2 plný sukulentních rostlin asi tisícovky druhů najdete v Lovčicích
159. Odbočte za kostel a pak stále rovně k lesu a ke skleníku. Vstup je
volný, zve vás Jaroslav Honc, sukulentů krotitel.

Udělejte něco pro své zdraví

BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA NA KRYTÝ BAZÉN
DO RATÍŠKOVIC

6.10.–8.12. každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2018 bezplatnou
autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích. Vstupné do bazénu si každý hradí sám.

▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastáka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

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

9.9.–31.10. (NE–ST) Země česká, domov můj – foyer divadelního sálu – výstava
k 100letému výročí vzniku republiky. Výstava se uskuteční za podpory
Ministerstva obrany a města Kyjova. 		
vstup volný
2.10.
(ÚT) v 19:00 h Skoroňáci – divadelní sál – jedna z nejstarších dechových
hudeb, slovácká krojovaná dechová kapela Skoroňáci, byla založena již
v roce 1918. Největšího úspěchu dosáhla v roce 1981, kdy se v Českých
Budějovicích stala vítěznou kapelou národní soutěže „Zlatá křídlovka“.
Dechová kapela Skoroňáci hraje repertoár, který tvoří skladby místních
i krajových autorů. 				
vstupné 150 Kč
5.10.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a městská tržnice – nabídka
zboží: uzenářské výrobky, sukulenty, trdelníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření, bylinky, čaje, cukrářské a pekařské zboží, domácí
nudle, bezlepkové výrobky. Poslední farmářské trhy v roce 2018.vstup volný
9.10.
(ÚT) v 19:00 h Janáčkovo kvarteto – divadelní sál – Janáčkovo kvarteto
vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla získalo po několika letech právo nést jméno
Leoše Janáčka. Od roku 1955 ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří
Kratochvíl a Karel Krafka začalo koncertovat v zahraničí a postupně se
stávalo proslulým na všech světadílech.		
		
vstupné 180 Kč/studenti, senioři 130 Kč/děti do 15 let 50 Kč
10.10.
(ST) 9:00–17:00 Job Day Kyjov neboli Najdi práci svých snů – estrádní
sál – více v sekci Zajímavé akce v Kyjově
11.10.
(ČT) v 19:00 h Marta Töpferová & Milokraj – divadelní sál – písně čerpající z českých, moravských a latinskoamerických tradic. Marta Töpferová je
jedna z nejzajímavějších zpěvaček a skladatelek své generace. Podařilo se jí
vytvořit sbírku autorských písní, které jsou inspirovány převážně moravským folklórem, komorní hudbou, ale i hudbou Latinské Ameriky, Španělska a jejím životem v New Yorku. Milokraj byl nominován na cenu Anděl
v kategorii World Music (2014) za své první CD a má za sebou koncerty po
ČR a dalších zemích Evropy. Marta Töpferová – zpěv & cuatro; Stanislav Palúch – housle; Marcel Comendant – cimbál; David Dorůžka – kytara; Petr
Dvorský – kontrabas.
vstupné v předprodeji 240 Kč/na místě 290 Kč
13.10.
(SO) v 17:00 h Tetky z Kyjova 20 let – divadelní sál – pořad k 20. výročí
založení ženského pěveckého sboru Tetky z Kyjova. Účinkují: ženský sbor
Tetky z Kyjova, Mužský sbor z Kyjova, ženský sbor Tragačnice, Horňácký
mužský sbor Chotár, taneční skupina Pajtáši z Kyjova, dětský folklorní soubor Děcka ze Skoronic, Malá CM ZUŠ Kyjov, Jaroslav Homola a Miroslav
Hebron ze Ždánic, Jana Karásková, CM Jury Petrů, Jana Neničková, Bohdana Menšíková. Moderuje Pavel Růžička. 		
vstupné 150 Kč
13.10.
(SO) ve 20:00 h Eště byly štyry týdně do hodů – estrádní sál – beseda
u cimbálu s CM Friška. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově. 				
vstupné 100 Kč
14.10.
(NE) ve 14:00 h a v 16:30 h Hurvínkova cesta do Tramtárie – divadelní
sál – Martin Klásek a Denisa Kirschnerová – Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala
z pohádkové knížky, a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili
rozkoukat, a už jim uvěznila pejska Žeryka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte. Přibližná délka představení 1 h a 20 min s přestávkou. Představení
je určeno dětem od 4 let. Režie Martin Klásek, výprava Miki Kirschner
a Ivan Moravec, hudba Jiří Toufar. 		
vstupné 250 Kč
19.10.
(PÁ) 9:00–16:00 2. Konference sociální psychiatrie – estrádní sál – konference na téma Implementace reformy psychiatrické péče v regionu Hodonínska, Kyjovska a Veselska. Pořádá Sociálně psychiatrické centrum
Fénix o.p.s. Kyjov. Informace naleznete na webové stránce www.alfafairs.
cz, www.ohkhodonin.cz nebo na facebookovém profilu veletrhu.

19.10.

(PÁ) v 19:00 h Commedia dell´arte aneb Konec šejků v Čechách – divadelní sál – Inscenace Commedia dell´arte vznikla někdy v průběhu léta
roku 1995, kdy se herci ze dvou spřátelených brněnských divadel (HaDivadla a Divadla Husa na provázku) spojili se svým spolužákem z JAMU
– režisérem Zdeňkem Duškem, aby připravili vlastní „zábavné“ představení. Postupem času se tato komedie stala tak slavnou, že ji Spolek sešlých
začal hrát v průběhu roku v různých divadlech České republiky.		
				
vstupné 330 Kč
20.10.
(SO) v 18:00 h Z kořenů vyrostlí – divadelní sál – více v sekci Folklorní
sdružení Kyjov, z.s.
26.,31.10. (PÁ,ST) v 19:30 h Kyjovský divadelní podzim – více v sekci Zajímavé akce
v okolí.
Nabídka předplatného na sezónu 2018/2019 – Kruh přátel hudby
9.10.
(ÚT) v 19:00 h Janáčkovo kvarteto
13.11.
(ÚT) v 19:00 h Český filharmonický sbor Brno (Árie a sbory z českých
a světových oper)
11.12.
(ÚT) v 19:00 h Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký
sbor (Adventní koncert)
8.1.
(ÚT) v 19:00 h Komorní orchestr města Kyjova a smíšený pěvecký sbor
(Novoroční koncert s přípitkem)
11.2.
(ÚT) v 19:00 h Moravská filharmonie Olomouc (diriguje Petr Chromčák)
19.3.
(ÚT) v 19:00 h Meisl Quartet
9.4.
(ÚT) v 19:00 h Vladislav Bláha
7.5.
(ÚT) v 19:00 h Jiří Pospíchal
Cena předplatného za 8 koncertů na celou koncertní sezónu je 890 Kč/studenti
a senioři 760 Kč. V nabídce je také možnost zakoupení předplatného bez koncertu
Moravské filharmonie Olomouc za 780 Kč/studenti a senioři 580 Kč.
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
Připravujeme:
6.11.
(ÚT) DH Vinařinka
8.11.
(ČT) Na ostro – divadlo (Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Leoš Noha,…)
9.–11.11. (PÁ–NE) Tradiční martinský hody v Kyjově
15.11.
(ČT) Český filharmonický sbor Brno
19.11.
(PO) Screamers – travesti skupina
20.–21.11. (ÚT–ST) Vězeň na druhé avenue – divadlo (Simona Stašová, Kamil Halbich,…)
24.11.
(SO) Michal k snídani – pořad pro děti s Michalem Nesvadbou.
24.11.
(SO) Kateřinská zástěrková zábava
27.11.
(ÚT) Josef Alois Náhlovský s písničkami Pepy Štrosse
2.–3.12.
(NE,PO) Adventní (předvánoční prodejní) trhy – součástí bude 3.12.
(NE) Rozsvícení vánočního stromu s programem.
4.12.
(ÚT) DH Mistříňanka
6.12.
(ČT) Václav Hybš s orchestrem – host Pavla Břinková.
10.12.
(PO) Janek Ledecký – vánoční koncert. Pozor: předprodej vstupenek v IC
Kyjov a na www.ticketportal.cz
19.12.
(ST) Vánoční koncert Grande Moravia s velkým orchestrem – tak jsou
tady Vánoce. Grande Moravia Vás srdečně zve na již tradiční Vánoční koncert, ale trochu jinak! Tentokrát s velkým orchestrem. Těšit se můžete na
známého muzikálového zpěváka Bohuše Matuše a také na skvělé dívčí trio
Tři barvy ve složení: Eliška Trtíková, Mária Bikárová a Tereza Kutrová.

Kino Panorama
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář) www.kino-kyjov.cz

3.10.
3.10.
4.10.
4.,12.10.
5.10.
5.,13.10.
6.,12.10.
6.10.
7.10.
7.,13.10.
7.,21.10.

(ST) v 15:30 h Kubík hrdina ISL,BEL....................................................50 Kč
(ST) v 19:00 h Tvář POL/titulky...............................................90/ČFK 70 Kč
(ČT) v 17:30 h Po čem muži touží ČR.................................................130 Kč
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Venom USA *2D...................................................130 Kč
(PÁ) v 17:30 h Venom USA *2D...........................................................130 Kč
(PÁ,SO) ve 20:00 h Sestra USA/titulky................................................110 Kč
(SO,PÁ) v 17:30 h Predátor: Evoluce USA/titulky ............................120 Kč
(SO) ve 20:00 h Venom USA *2D/titulky............................................130 Kč
(NE) v 15:00 h Úžasňákovi 2 USA........................................ 100/RV 360 Kč
(NE,SO) v 17:30 h Venom USA *3D....................................................150 Kč
(NE,NE) ve 20:00 h Toman ČR ............................................................120 Kč

10.10.
10.10.
11.10.
11.10.
14.10.
14.,27.10.
14.10.
16.10.

(ST) v 16:00 h Úsměvy smutných mužů ČR .................................. BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h Beze stop USA/titulky.................................120/ČFK 100 Kč
(ČT) v 17:30 h Toman ČR .....................................................................120 Kč
(ČT) ve 20:00 h Zrodila se hvězda USA/titulky.................................120 Kč
(NE) v 15:00 h Vilík: Rychle a vesele MYS.......................... 110/RV 396 Kč
(NE,SO) v 17:30 h Bella a Sebastian 3 FRA ........................ 110/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h Po čem muži touží ČR...............................................130 Kč
(ÚT) v 19:00 h André Rieu: Amore – hold lásce titulky
...............................................................................190/studenti,senioři 170 Kč
17.10.
(ST) v 19:00 h Jack staví dům DNK/titulky...........................90/ČFK 70 Kč
18.10.
(ČT) v 17:30 h Čarodějovy hodiny USA ............................................110 Kč
18.,20.10. (ČT,SO) ve 20:00 h Zlý časy v El Royale USA/titulky.......................120 Kč
19.10.
(PÁ) v 17:30 h Vilík: Rychle a vesele MYS........................... 110/RV 396 Kč
19.,26.10. (PÁ,PÁ) ve 20:00 h Halloween USA/titulky........................................120 Kč
20.10.
(SO) v 17:30 h Halloween USA/titulky................................................120 Kč
21.10.
(NE) v 15:00 h Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená USA
.................................................................................................... 100/RV 360 Kč
21.10.
(NE) v 17:30 h Jak se moří revizoři ČR ..............................................120 Kč
24.10.
(ST) v 19:00 h První člověk USA/titulky............................130/ČFK 110 Kč
25.,26.,28.10. (ČT,PÁ,NE) v 17:30 h Když draka bolí hlava ČR........... 120/RV 432 Kč
25.10.
(ČT) ve 20:00 h Zlatý podraz ČR.........................................................120 Kč
27.,28.10. (SO,NE) ve 20:00 h Johnny English znovu zasahuje USA...............130 Kč
28.10.
(NE) v 15:00 h Yeti: Ledové dobrodružství USA .............. 110/RV 396 Kč
31.10.
(ST) v 19:00 h Hovory s TGM ČR....................................120/ČRFK 100 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 je určen pro všechny (nejen pro seniory), kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve
večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky. Projekce
filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x měsíčně,
vždy druhou středu v měsíci v 16:00 h nebo 16:30 h.

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

1.10.

a kdy pochopíme, záleží jen na nás. Přednáška Zdenky Blechové, úspěšné
autorky mnoha knih, která pořádá přednášky a semináře po celé republice. 				
vstupné dobrovolné
17.10.
(ST) v 8:30 h Pavel Čech – přednáškový sál – český malíř, autor komiksů,
ilustrátor a tvůrce autorských knih pořádá besedu pro žáky 5. tříd ZŠ.
22.10.
(PO) Putovní výstava k projektu Jižní Morava čte 2017 – zhlédnete
vítězné práce dětí a fotografie z jednotlivých akcí zapojených knihoven
Jihomoravského kraje.
Jižní Morava čte 2018 – rozsah literární soutěžní práce je min. 1 a max. 3 strany textu.
Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma: „Moje obec
– moje město – můj kraj za 100 let“ musí být osobně předány v podobě rukopisu či
v tištěné podobě v naší knihovně nebo v elektronické formě zaslány na e-mail:
detske@knihovna-kyjov.cz. Termín odevzdání 19.10. Pro zařazení do soutěže je
nejprve nutné vyplnit a odevzdat přihlášku. Více informací na www.knihovna-kyjov.cz

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

(PO) v 9:00 h Prvorepubliková móda – v jídelně CSS Kyjov – módní
přehlídka dobových kostýmů ze sbírky paní Andrey Šimečkové. 8:30–9:00
půjčování knih uživatelům CSS. 			
vstup zdarma
1.10.–22.11. (PO–ČT) Starý Kyjov – historické fotografie ze sbírky pana Jiřího Jandory
z Kyjova. Výstava je ke zhlédnutí na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
3.10.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita 3. věku – téma výuky: Cestování –
co jste možná nevěděli. Podmínky studia: 1) přihlásit se na tel.: 739 351
736, 518 614 359 nebo akvizice@knihovna-kyjov.cz, 2) zaplacený studijní
poplatek 300,-Kč/semestr, 3) účast na společných přednáškách. Výuka
probíhá 1,5 h 1x za 14 dní. První hodina začíná 3. 10. Více informací na
www.knihovna-kyjov.cz
3.10.
(ST) v 17:00 h Práce a strava – studovna-čítárna – každý, kdo chodí do
práce, ví, že závodní stravování není ideální volba. Z rychlých občerstvení
se rozšířily chemikálie i do jídelen a restaurací. Zdraví při tomto druhu
stravování není udržitelné a velké výdaje za léčbu a ztráta zaměstnání nakonec hrozí každému. Co konzumovat, když nemám čas na vaření nebo
nechci trávit své volno v kuchyni? Co si vybrat v jídelně či restauraci, když
nemám své jídlo? Přednáší consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo
Fujera. 					
vstupné 100 Kč
9.10.
(ÚT) v 8:30 h Československé legie 1914-1920 – přednáška Mgr. Františka Trávníčka v rámci projektu Komunitního centra pro válečné veterány
v Brně při příležitosti 100 let vzniku Československa – pro děti ZŠ J. A.
Komenského Kyjov.
9.10.
(ÚT) v 17:00 h Československé legie 1914-1920 – přednáškový sál –
přednáška Mgr. Františka Trávníčka v rámci projektu Komunitního centra pro válečné veterány v Brně při příležitosti 100 let vzniku Československa. 				
vstupné dobrovolné
10.10.
(ST) v 17:00 h Hledání opravdové neomezené svobody – studovna-čítárna – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
vstupné dobrovolné
16.10.
(ÚT) v 17:00 h Osud ve svých rukách – přednáškový sál – všichni máme
osud ve svých rukách, není nám dán vyšší silou, ale je nám dáno učení,

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

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
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 je i několik desítek 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.

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

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.

ZŠ J. A. Komenského
26.10.

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz

(PÁ) v 9:30 h Běh s trikolórou – městský park – závod štafet kyjovských
škol při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.

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

tel.: 776 806 313

kyjovanek@kyjovanek.eu

(SO) v 18:00 h Z kořenů vyrostlí – divadelní sál MKS – premiérový pořad
u příležitosti 20. výročí dětského národopisného souboru Kyjovánek I.
Tradice a zvyky podle kyjovánkovských dětí, malých, velkých, současných
i bývalých, podle tanečníků, muzikantů nebo zpěváků! Srdečně Vás zveme! Po skončení pořadu následuje beseda u cimbálu s CM Friška. 		
		
vstupné 120 Kč v předprodeji na MKS

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

12.10.

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 & 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. Návštěvníci si mohou prohlédnout tiskoviny, fotografie,
loutky – javajky a maňásky ze sbírek Vlastivědného muzea v Kyjově, komplet vařečkových loutek v krojích výtvarnice Cecílie Markové a autorské
loutky Mistra Neduchala z majetku Orelské jednoty v Miloticích.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!

Újezd 990, 697 01 Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

Kohlerova 1401/6, 697 01 Kyjov

20.10.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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

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

Folklorní sdružení Kyjov, z.s.

27.10.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Andrea Ruilova a Folhinha Band – Pražírna Kyjov –
Folhinha Band je mezinárodní projekt ekvádorské zpěvačky, klavíristky
a skladatelky Andrey Ruilova-Barzola. Folhinha Band je velmi zajímavou
směsicí jazzu a jihoamerické hudby - Andrea žila a studovala v Ekvádoru, Kubě, Brazílii a Mexiku. Všechny tyto prvky můžete zažít na jednom
z koncertů kapely. 			
vstupné 100/70 Kč
(SO) ve 20:30 h Behind the Door – Pražírna Kyjov – originální projekt,
repertoárově postavený na autorských kompozicích převážně z dílny flétnisty Ladislava Muroně. Jejich tvroba čerpá snad ze všech zákoutí hudby
- nejčastěji jsou v ní slyšet inspirace latinjazzu a funky, ale naleznete také
ohlasy fusion, moderního jazzu nebo vás může překvapit melodie velmi
blízká vážné hudbě. 			
vstupné 100/70 Kč

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

(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – v Kyjovském pivovaru – zahájení
nových kurzů pro začátečníky i pokročilé vždy v neděli v podvečer. Více
informací očekávejte na našich stránkách, případně na facebooku Swing
Family nebo Swing v Kyjově.
▶ Každý (ČT) 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu – v Kyjovském
pivovaru – začínáme 4.10., bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat,
nebo si prostě zatančit.

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

19.10.

tel.: 604 466 342

tomas@prazirnakyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Hard to Frame – kapelu Hard to Frame formuje náklonnost k elektronickým tanečním stylům, jako jsou drum and bass, dubstep
nebo breakbeat. Touha hrát tyto styly naživo, kombinovat je s ostatními
žánry a propojovat nástroje akustické s nástroji elektronickými se pak
promítla do nezaměnitelného zvuku kapely.
vstupné 100 Kč

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.
26.10.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – v rámci
pravidelných degustací vín pod kyjovskou radnicí se Vám představí vinařství
Šalša z Kyjova. Přijďte ochutnat vína z tratí krásných jmen - Příčky, Moštěnsko, Choboty, Čeložnický, Kameny, Buriánky a dalších. Z důvodu limitované
kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

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

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.

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

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

5.10.

(PÁ) 17:00 – 18:00 Pivní premiéra – uvedení nového pivního speciálu do
prodeje: Janek – tmavý speciál 15 %. Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo
zdarma. Pivovarské kulinářské speciality po celý říjen: Zvěřinové hody.
Připravujeme na listopad:
Husí a kachní hody

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov tel.: 602 699 146, 776 584 761
www.fenix-centrum.cz

19.10.

(PÁ) 9:00–16:00 2. Konference sociální psychiatrie – MKS - estrádní
sál – Implementace reformy psychiatrické péče v regionu Hodonínska,
Kyjovska a Veselska. Více v sekci Městské kulturní středisko.

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

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

14.10.

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.
15.–21.10. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé. Jde o gurmánskou specialitu vyrobenou z červeného vína podle tradiční receptury.
Připravujeme:
11.11.
(NE) v 11:00 h Otevírání Svatomartinských vín.

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.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 jídelně 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 říjnu:
23.10.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – v jídelně penzionu.
7.–13.10. (NE–SO) Rekondiční pobyt Luhačovice – cena 4 050 Kč, platba při přihlášení v kanceláři.

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.
Akce v říjnu:
20.10.
(SO) ve 14:00 h Drakiáda – v prostorách boršovských polí se uskuteční
již pátý ročník. Pro děti je připraven i doprovodný program ve formě her
a soutěží. Na závěr si děti budou moci opéct špekáček či bramboru (vlastní) a povozit se na poníkovi.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
petra.hradilova@kyjov.charita.cz

tel.: 777 128 849

Otevírací doba: (PO,ÚT,ČT,PÁ) 13:00–17:00, (PÁ) klub určen pro děti 11–14 let
▶ Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11–26 let z Kyjova a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, pomoc a podporu při řešení problémů
v dospívání. Služba je poskytována zdarma, vč. tvořivých dílen a besed.

