24.11.

(SO) Pyžamová párty – pro kluky a holky s přespáním na DDM. Hry
a zábava ukončená filmový večerem.
(SO) 9:00–13:00 Předvánoční workshop – pro děti i dospělé. Přijďte si
vyzkoušet quiling, pletení z papíru, korálkování, vyrábění gelové svíčky,
vánoční lucerny. Pro děti jsou připraveny dílničky.
vstupné 50 Kč

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

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

Pravidelné akce:
▶ Každou 3. (NE) 16:00–17:30 Tematická bohoslužba – v malém sále KD Kyjov
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na telefonu
Akce v listopadu:
18.11.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Vybuduj pevný
základ – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov, tématem provede
Jiří Zlámal.
Připravujeme:
9.12.
(NE) v 16:00 h Postav svůj život na pevném základě – Základy křesťanské víry – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov, tématem provede Laura Zlámalová.

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

Bukovany 70, 696 31 Bukovany
info@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 listopadu:
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.
Připravujeme na prosinec:
8.–9.12.
(SO–NE) Steaky – celý víkend pro Vás budeme připravovat hned několik
druhů šťavnatých steaků jako doplněk ke stálému jídelnímu lístku.

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

9.11.

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

Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
(PO) v 17:00 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.
1.11.
(ČT) v 6:45 h a v 18:30 h Slavnost všech svatých
2.11.
(PÁ) v 6:45 h a v 18:30 h Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4.11.
(NE) Dušičkové pobožnosti na místních hřbitovech – zveme ke společné modlitbě za naše drahé zemřelé; ve 14:00 h Kyjov, Bukovany; v 15:00 h
Boršov, Sobůlky.
11.11.
(NE) v 10:30 h Hodová mše sv. ke cti sv. Martina v Kyjově a Sobůlkách
21.11.
(ST) od 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco
více a prohloubit své znalosti či dostat odpovědi na otázky, tak přijďte do
prostor fary v Kyjově.

9.11.
16.11.
17.11.

25.11.

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
tel.: 518 615 109
www.soukyjov.cz

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
nenickova@soukyjov.cz

28.11.

(ST) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – srdečně zveme vycházející žáky
na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte si prohlédnout naše dílny a školu. Lze dohodnout i jiný den návštěvy.

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

6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

mirostas@seznam.cz

(ÚT) Javorník – Pod Hájem – Velká n. Veličkou (7,3 km)
(ÚT) Ždánice-Červený kříž – Nesovice (10,4 km)
(ÚT) Vlkoš – Vacenovice – Milotice (7,1 km)
(ÚT) Hraniční kameny (Čeložnice – Koryčany) (8,6 km)

v 8:35 h, vlak
v 9:11 h, bus
v 9:07 h, vlak
v 8:23 h, bus

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

podatelna@bzenec.cz

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

(PÁ) Rej světlušek – lampionový průvod, sraz na náměstí Svobody
v 17:00 h.
(PÁ) v 19:00 h Vypsaná Fixa + Artemis – v KD, předprodej vstupenek
www.goout.cz a v Infocentru Bzenec.		
vstupné 250 Kč
(PÁ) 18:00–24:00 Bzenecké sklepy při svíčkách – ochutnávka mladých
a ročníkových vín v atmosféře sklepů za svitu svíček. Vstupné zakoupíte
www.wisomm.com.
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
(SO) ve 14:00 h Svatomartinské slavnosti – zahájení akce tažením vojsk
tří císařů městem, sklep bude otevřen od 15:30 h, zahraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka, ceny pro účastníky akce a ankety, svěcení
mladých vín, vyhodnocení soutěže „Superstar“. V ceně vstupného je: sklenička, katalog, kupon pro ochutnávku vzorku mladých vín od každého
vinaře, poukaz na víno v hodnotě 100 Kč a poukaz na odběr jednoho jídla
ze speciálního svatomartinského menu v restauraci Sokolovna. Rezervace
a předprodej vstupenek v Informačním centru od 1.10. (PO).		
					
vstupné 450 Kč
(NE) v 13:00 h Vánoční výstava ručních prací a řemesel s dílničkami
pro děti – pořádá SRPŠ v KD.

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

3.11.

10.11.

Odbor KČT Kyjovsko

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

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

(SO) Bleší trh – pořádá Komise pro muzejní činnost při OÚ Hovorany
v sále sokolovny.
(SO) 10:00–19:00 Festival vína sv. Martina na Hovoransku – srdečně
zve Spolek Hovoranských vinařů. Na již 5. ročníku můžete ochutnat jak
mladá a svatomartinská vína od našich vinařů, tak výběr z minulých ročníků. Ochutnáte také různé pochutiny jako např. svatomartinská husa,
kachna, husí paštika s brusinkami, grilovaný oštěpek s brusinkami atd. Po
celý den budou zpívat mužské sbory z Hovoran a ze Želetic a během dne
také vystoupí dětský folklórní kroužek Potůček. Od 19:00 h se můžete těšit
na cimbálovou muziku z Kyjova v sále sokolovny. Prodej vína i 11.11.
(NE) 9:00–12:00. Otevřeno budou mít tito vinaři: Rodinné vinařství Zahnaš, Vinařství Esterka, Vinařství Fasora a synové, Grmolec – rodinné
vinařství, Luboš Grmolec, Rodinné vinařství Machalínek, Vít Marada,
Rodinné Vinařství Jana Ševelová, Vinařství Ševela, Víno Škrobák, Vinař-

11.11.
16.11.

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

3.,24.11.
11.11.
25.11.

www.zdraviarodina.cz

(SO) v 8:00 h 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 Prevence a léčba nachlazení – vodoléčby pro domácí použití
(NE) v 18:00 h Kostelec – Imunita a psychika

Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

24.–25.11. (SO–NE) Kateřinské hody
24.11.
(SO) ve 12:30 h zvaní na hody po obci; ve 20:00 h hodová zábava s DH
Nenkovjanka v KD.
25.11.
(NE) v 10:45 h hodová mše svatá v kapli sv. Kateřiny.

Skoronice 102, 696 41 Vlkoš
starostka@skoronice.cz

tel.: 518 625 822
www.skoronice.cz

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

10.11.
24.11.

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

podatelna@sardice.cz

(SO) v 16:00 h Svěcení vína a ochutnávka mladých vín – pořádá Mendelův vinařský spolek v Obecní hale U Orla, hraje CM Denica.
(SO) ve 20:00 h Kácání máje a Kateřinská zábava – pořádá FOS Šardice
ve spolupráci s Obcí Šardice v Obecní hale U Orla, hraje DH Hovorané.

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

11.11.

24.11.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE) ve 14:00 h Martinské svěcení vín – zveme všechny příznivce dobrého vína, jídla a tradic na Martinské svěcení vín, které se uskuteční před
KD ve Vracově. Chybět samozřejmě nebude svatý Martin na bílém koni,
spousta vína, husí stehýnka, beleše a mnoho dalších tradičních pokrmů.
(SO) 14:00–17:00 Vánoční trhy a vánoční čarování – přijďte nasát vánoční atmosféru, ochutnat vánoční speciality a zároveň nakoupit dárky
dělané ze srdce, v malém sále KD ve Vracově.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

27.11.

www.zdraviarodina.cz

(ÚT) v 18:00 h Diagnóza mého zdraví (+ zdrav. měření a masáž šíje zdarma) – Chamartín Vracov, Luční 770 Vracov.

24.11.

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

(do NE) Naši legionáři – výstava k 100. výročí ukončení 1. světové války
a vzniku samostatného Československa v Muzeu internačního tábora Svatobořice-Mistřín.
3.11.
(SO) v 18:00 h Koncert komorního orchestru Czech Virtuosi – slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa v KD.
					
vstupné dobrovolné
od 6.11.
(každé ÚT) v 19:30 h Tančíme ZUMBU – v KD.
8.11.
(ČT) v 18:00 h Zachraň život – přednáška o poskytování první pomoci
v KD. Součástí bude nácvik na modelech s automatickým externím defibrilátorem.
11.11.
(NE) v 17:00 h Lampionový průvod – od pomníku padlých u ZŠ v Mistříně, ohňostroj u Památníku internačního tábora Svatobořice, prohlídka
Muzea internačního tábora Svatobořice.
17.–19.11. (SO–PO) Hody
18.11.
(SO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Mistříňanka v KD.
19.11.
(NE) v 10:00 h Hodová mše sv. v kostele Navštívení P. Marie; ve 14:00 h
hodový průvod pro stárky a věnec, povolování hodů, artikule; ve 20:00 h
hodová taneční zábava s DH Svatobořáci v KD.
20.11.
(PO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Šardičanka v KD; ve 24:00 h
Hojačky, maškara v KD.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

(SO) Kateřinská zábava – Púpava ze Žádovic Vás zve na krojovanou zástěrkovou zábavu v tradičním duchu. Pořádá Púpava ze Žádovic – člen
Spektrum Žádovice, z.s. s podporou OÚ Žádovice v KD Žádovice. K tanci
i poslechu hraje Cimbálová muzika Kapric, která Vás překvapí různými
hudebními žánry.			
vstupné dobrovolné

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

10.11.
24.11.

Vrbasovo muzeum Ždánice

LISTOPAD 2018

www.mestokyjov.cz

9.–11.11.
9.11.

___________________________________________________________________________________________________________________________

•

ÚT 4. 12. Dechová hudba MISTŘÍŇANKA
19.00 divadelní sál

•

ČT 6. 12. VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM - host PAVLA BŘÍNKOVÁ
19.00 divadelní sál
Vánoční koncert

•

PO 10. 12. JANEK LEDECKÝ - vánoční koncert
19.00 divadelní sál
(představení je vyprodáno!)

•

ST 19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT

•
•

vstupné: 150Kč

GRANDE MORAVIA S VELKÝM ORCHESTREM
Tak jsou tady vánoce
18.00 divadelní sál
Pro velký zájem přidán koncert ve 20.15!
ÚT 25. 12. VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU s CM Jury Petrů
PO 31. 12. GULÁŠ PÁRTY
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 - prosinec 2018 je 12.11. (PO).
Změna programu vyhrazena.

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

Zajímavé akce v Kyjově

11.11.

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

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ JSOU V JEDNÁNÍ. Podrobné informace naleznete
na plakátech a www.dum-kultury-kyjov.cz

POKLADNA MKS KYJOV: PO – PÁ 09.00 – 13.00, 13.30 – 17.00

▶ Otevírací doba: říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (NE) 10:00–16:00, listopad – březen
(ÚT–PÁ) 9:00–16:00.
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:
do 30.11. (PÁ) 100 let ve Ždánicích ve fotografiích
listopad – 16.12.(NE) Vánoční výstava panenek a dalších doplňků ze sbírky Moniky
a Nikol Chmelařových – po dobu této výstavy otevřeno také v (NE)
13:00–16:00.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
28.10.–10.1.2019(NE–ČT) Za co bojovali naši dědové – výstava dopisů, vzpomínek
a fotografií k 100. výročí vzniku Československa.
28.10.–10.1.2019(NE–ČT) Jaroslav Homola – keramika, Ondřej Homola – mixed media

a okolí

10.11.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

KAM V KYJOVĚ

V předprodeji od 3. prosince 9:00:
• část vstupenek na REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(SO) Podzimní burza starožitností – pořádá Město Ždánice
(SO) Kateřinská zábava – pořádá Město Ždánice a Ženičky

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

V předvánočním čase můžete zakoupit vstupenky na pořady pořádané v roce 2019
Již je v předprodeji:
• MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC s dirigentem Petrem Chromčákem
• Dia show s cestovatelem JIRKOU KOLBABOU
V předprodeji od 20. listopadu 9:00:
• Divadelní představení JEDNA A JEDNA JSOU TŘI (Kateřina Seidlová,
Lucie Kožinová, Zuzana Kožinová)
• Zábavný program ZDEŇKA IZERA
V předprodeji od 21. listopadu 9:00:
• Koncert PETRA KOLÁŘE „Jednou nebe zavolá“
• Koncert PETRA VONDRÁČKA & KNEZAPLACENÍ
• Divadelní představení pro dospělé CAVEMAN
V předprodeji od 22. listopadu 9:00:
• Předplatné SERIÁLU DECHOVÝCH HUDEB 2018
• NEDĚLNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI (Pyšná princezna, Míša Růžičková)

•

Žádovice

(SO) Krojované hody s kradením káčera – pořádá skoronská chasa ve
spolupráci s obcí Skoronice. Hraje DH Skoroňáci a cimbálová muzika.
V 15:00 h krojovaný průvod obcí a kradení káčera, ve 20:00 h hodová zábava v sále obecního domu.

Svatobořice-Mistřín
do 25.11.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:

Šardice

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

Skoronice

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

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

Nechvalín

3.11.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

(NE) v 17:00 h Čaj o páté s Eager Swingers – v KD.

M
A

17.11.

tel.: 518 612 139, 739 272 215
www.domecekkyjov.cz

25.11.

R

Husova 370, 697 01 Kyjov
ddm@domecekkyjov.cz

ství Šurýn, Rodinné vinařství Vydařilý, Rodinné vinařství Pavel, Esterka,
VínOstřížek. Více informací na facebooku: https://www.facebook.com/
events/233942520551850/ nebo na https://www.vinozhovoran.cz/akce.
Vstupné zahrnuje: volnou ochutnávku vín, skleničku, brožurku s mapkou
všech vinařů, 2 kupóny v hodnotě 100 Kč k odběru vína a vstup na večerní
zábavu s CM. Prodej na místě proběhne v areálu sklepů Na Benátkách.
vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč
(NE) 15:00–20:00 Martinské zpívání – 2. přehlídku ženských sborů a zpívání u cimbálu pořádá Ženský sbor Hovorany v sále sokolovny.
(PÁ) v 17:00 h Sametové lampiony – lampionový průvod pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany.

ZD
A

Areál Bukovanský mlýn

Dům dětí a mládeže Kyjov, p. o. města Kyjova

11.11.

TRADIČNÍ MARTINSKÝ HODY

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

OTEVÍRÁNÍ SVATOMARTINSKÝCH VÍN

(NE) v 11:11 h Otevírání Svatomartinských vín – organizuje město Kyjov a Kyjovská vinotéka (na Svatoborské ulici 26) v atriu informačního
centra. K ochutnání bude přibližně 30 mladých vín regionálních vinařů.
					
vstup volný

XIX. KYJOVSKÝ DIVADELNÍ PODZIM

▶ Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury Kyjov a v Informačním centru
Kyjov. Pořádá Opona, z.s.
17.11.
(SO) v 16:00 h Kdo zachrání princeznu, králi? – Sentický divadelní spolek
vystoupí v divadelním sále KD Kyjov. Pohádka plná vtipných dialogů ušitých hercům přímo do pusy i na tělo. Tady si přijdou na své děti i rodiče.
					
vstupné 50 Kč
18.11.
(NE) v 19:30 h Neprebudený – Divadlo Commedia Poprad vystoupí v divadelním sále KD Kyjov. Člověčinou a jemným humorem prosvícený příběh. Adaptace literární předlohy.			
vstupné 80 Kč

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 (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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

(ÚT) v 19:00 h DH Vinařinka – v divadelním sále KD Kyjov. DH Vinařinka byla založena v roce 1984 Stanislavem Žůrkem starším z DH Domaňáci. Název Vinařinka vymyslel tehdy pan Stanislav Pěnčík. Po úmrtí
kapelníka v roce 1997 kapela už nehrávala tolik jako dříve. Před pár lety
však svou činnost znovu obnovila a pozměnilo se i obsazení. Kapela hraje
na hodech, tanečních zábavách, dožínkách, koncertech i festivalech. Nynějším kapelníkem je Stanislav Žůrek mladší.
vstupné 150 Kč
8.11.
(ČT) v 19:00 h Na ostro – v divadelním sále DK Kyjov. Autor: Norm Foster; režie: Robert Bellan (autor slavné dramatizace ,,Rychlých šípů“). Hrají: Leoš Noha (Okresní přebor, Vinaři, Pustina), Kateřina Kornová (Modrý kód), Jaroslav Sypal (Byl jednou jeden polda), Eva Hráská (Ordinace
v růžové zahradě, Specialisté), Petr Vojnar (moderátor TV Prima – divošky, Ohnivé kuře, VIP Vraždy). Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností
dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman Alex. Jak se ale od pomyslného
dna odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se
zrodí nápad: natočit film pro dospělé… Snaha těchto filmových amatérů
baví diváky po celém světě už řadu let. Originální komedie s originální
zápletkou přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky
a překvapivý happyend. Vkusně a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma.
Česká premiéra proběhla v září 2018.
vstupné 290 Kč
9.–11.11. (PÁ–NE) Tradiční Martinský hody v Kyjově – více na titulní straně
15.11.
(ČT) v 19:00 h Český filharmonický sbor Brno – v divadelním sále KD
Kyjov. Pořad slavnostního charakteru, jehož součástí je kromě oblíbených
árií a sborů z Prodané nevěsty a Rusalky také známý sbor Židů „Va pensiero“ z opery Nabucco, slavný svatební pochod z Wagnerova Lohengrina
nebo strhující Borodinovy Polovecké tance. Český filharmonický sbor
Brno je významné hudební těleso patřící k nejužší světové špičce v oblasti
vážné hudby a sborového zpěvu, spolupracující s předními umělci a uměleckými soubory u nás i v zahraničí. Na svém kontě má mnoho vysoce
ceněných hudebních nahrávek, jeho koncerty jsou pravidelně přenášeny předními českými i světovými rozhlasovými a televizními stanicemi.
V tuzemském prostředí je sbor etablován na většině prestižních hudebních festivalů zaměřených na interpretaci vážné hudby. Kvalita sboru je
zajištěna jeho profesionalitou; jedná se o jeden ze dvou profesionálních
pěveckých sborů v ČR. Sbor je držitelem prestižního evropského ocenění Echo Klasik z roku 2007 za interpretaci duchovních motet Antona
Brucknera. vstupné 220 Kč, studenti a senioři 170 Kč; děti do 15 let 50 Kč
19.11.
(PO) ) v 19:00 h Screamers – v divadelním sále KD Kyjov se představí
populární Travesti skupina Screamers tentokráte s lákavým programem
„Velký flám“.				
vstupné 290 Kč
20.–21.11. (ÚT–ST) v 19:00 h Vězeň na druhé avenue – v divadelním sále KD Kyjov. Překlad: Ivo T. Havlů, výprava: Michaela Červenková, úprava a režie:
Vladimír Strnisko. Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich,
Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová / Magda Weigertová. Americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději
právě ukradli, na co přišli. Situace k zbláznění! Všichni jsme zajatci, vězni,
neboť jsme zhýčkaní civilizací. A ocitnout se svobodně pod mostem je
přece jenom poněkud nepohodlné.		
vstupné 460 Kč
22.11.
(ČT) v 8:30 h a v 10:00 h O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů – v divadelním sále KD Kyjov. Poučná pohádka je hrána čtyřmi
herci, protkána písničkami, objeví se v ní i látkové loutky, trvá necelou
hodinu a je určena dětem předškolního věku a žákům 1. stupně ZŠ. Má za
sebou více jak 800 repríz v divadlech celé republiky. Právě zatoulané štěně
Balynka potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to
dá práce, než se k němu dopracujete. Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.
vstupné 50 Kč
24.11.
(SO) v 10:00 h Michal k snídani – pořad pro děti s Michalem Nesvadbou.
Představení je vyprodáno!

24.11.
27.11.

6.11.

(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava – k tanci, poslechu a dobré
zábavě hraje DH Žadovjáci v estrádním sále KD Kyjov. V programu vystoupí jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov.
vstupné 100 Kč
(ÚT) v 19:00 h Josef Alois Náhlovský s písničkami Pepy Štrosse – v divadelním sále KD Kyjov. Skvělý zábavný pořad s bavičem originálního
humoru. Bavič a profesionální hypochodr se svěří se vším, co má na srdci,
a není to jen šelest. Přístup Pepy Náhlovského k životu a všemu okolo nás
je svérázný a písničky v podání Pepy Štrosse jen umocňují bezva večer.
		
vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

1.11.
5.11.
7.11.

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

1.11.
1.11.
2.,4.11.
2.,18.11.
3.,18.11.

(ČT) v 17:30 h Louskáček a čtyři říše USA *3D............ 140 Kč/RV 504 Kč
(ČT) ve 20:00 h Johnny English znovu zasahuje USA..................... 130 Kč
(PÁ,NE) v 17:30 h Když draka bolí hlava ČR................ 120 Kč/RV 432 Kč
(PÁ,NE) ve 20:00 h Po čem muži touží ČR........................................ 120 Kč
(SO) v 17:30 h, (NE) ve 14:30 h Louskáček a čtyři říše USA *2D
............................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
3.11.
(SO) ve 20:00 h Venom USA................................................................. 110 Kč
4.11.
(NE) v 15:00 h Princezna a dráček Rusko...................... 120 Kč/RV 432 Kč
4.11.
(NE) ve 20:00 h Zrodila se hvězda USA/titulky................................. 120 Kč
7.11.
(ST) v 15:30 h Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce Dánsko
.................................................................................................... BIJÁSEK 50 Kč
7.11.
(ST) v 19:00 h Turné Srbsko/titulky...................................90 Kč/ČFK 70 Kč
8.,10.,11.,25.11.(ČT,NE) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Grinch USA *2D... 120 Kč/RV 432 Kč
8.,10.,11.,25.11.(ČT,NE) ve 20:00 h, (SO) v 17:30 h Ten, kdo tě miloval ČR............ 120 Kč
9.,17.11. (PÁ,SO) v 17:30 h Grinch USA *3D................................. 130 Kč/RV 468 Kč
9.11.
(PÁ) ve 20:00 h Zlatý podraz ČR.......................................................... 120 Kč
11.11.
(NE) v 15:00 h Když draka bolí hlava ČR...................... 120 Kč/RV 432 Kč
13.11.
(ÚT) v 19:00 h Aida – záznam z pařížské opery/titulky
...................................................................... 250 Kč/studenti a senioři 230 Kč
14.11.
(ST) v 16:00 h Jak se moří revizoři ČR ............................................BS 60 Kč
14.11.
(ST) v 19:00 h Dogman Francie/Itálie/titulky.................110 Kč/ČFK 90 Kč
15.,18.,30.11.(ČT,NE,PÁ) v 17:00 h Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny USA *2D.
............................................................................................... 140 Kč/RV 504 Kč
15.,16.11. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Dívka v pavoučí síti USA/titulky....................... 120 Kč
16.,24.11. (PÁ,SO) v 17:00 h Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny USA *3D.
............................................................................................... 160 Kč/RV 576 Kč
17.11.
(SO) ve 20:00 h Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny USA *2D/titulky.
............................................................................................... 140 Kč/RV 504 Kč
21.11.
(ST) v 19:00 h Bohemian Rhapsody USA/titulky........130 Kč/ČFK 110 Kč
22.,23.,25.11.(ČT,PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Pat a Mat: Zimní radovánky ČR
............................................................................................... 120 Kč/RV 432 Kč
22.,24.11. (ČT,SO) ve 20:00 h Útok z hlubin USA/titulky.................................. 120 Kč
23.11.
(PÁ) ve 20:00 h Creed II USA/titulky.................................................. 120 Kč
27.11.
(ÚT) v 18:00 h Snow Film Fest.......................100 Kč/děti do 15 let zdarma
28.11.
(ST) v 19:00 h Climax Francie/titulky................................90 Kč/ČFK 70 Kč
29.11.
(ČT) v 17:30 h Ten, kdo tě miloval ČR................................................ 120 Kč
29.,30.11. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Mladí zabijáci USA/titulky.................................. 120 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.

7.11.
14.11.

14.11.
28.11.

(ČT) v 17:00 h Jak si sami pomoci od bolestí, správná chůze, zdravý životní styl – přednáší chiropraktik Ing. Vincenc László ve studovně-čítárně.
					
vstupné 50 Kč
(PO) v 9:00 h Povídání o Zdeňku Burianovi – beseda s uživateli Centra
sociálních služeb Kyjov o geniálním českém malíři pravěku a ilustrátorovi
dobrodružné literatury. Půjčování knih. Jídelna CSS Kyjov.
(ST) v 17:00 h Žití v protikladu – když nevíte, jak funguje mozek a mysl,
pak vám časem hrozí riziko uzavření osobnosti. Což v konečném důsledku znamená samotu, rozklad vztahů, úzkosti, ztrátu inteligence, konflikty
a různá onemocnění centrálního nervového systému demencí začínaje
a Alzheimerem konče. Žijte život naplno a netrapte se zbytečně, když nemusíte. Přednáší Consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve
studovně-čítárně.				
vstupné 100 Kč
(ST) v 17:00 h Tělo a duše – přednáší astroložka, numeroložka a kartářka
Eva Matulová v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
(ST) v 18:00 h Před povodní – Spolek Prales dětem a Městská knihovna
Kyjov Vás zvou do přednáškového sálu na promítání dokumentárního
filmu s Leonardem DiCapriem o současném stavu klimatický změn na
planetě Zemi a společném řešení, jak předejít fatálním dopadům na náš
budoucí život.
vstupné dobrovolné
(ST) v 17:00 h Osvobození je výlučně osobní záležitostí – přednáška Ing.
Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstupné dobrovolné
(ST) v 8:30 h a v 10:00 h Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou – pro
žáky 1. stupně ZŠ v přednáškovém sále.

do 22.11.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–ČT) Jakub Novák (grafika) – vernisáž výstavy proběhne 9.11. (PÁ)
v 17:30 h.

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

4.11.

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

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

17.11.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Swomp – v Pražírně vystoupí kapela oscilující mezi světem klasické minimalistické hudby a světem moderního jazzu. Skupina
pracuje v kompozicích Michala Wróblewského s neobvyklým zvukovým
spektrem, které je dáno především kombinací marimby, dvou dechových
nástrojů a samozřejmě energické rytmické sekce. Jejich hudba má několik
poloh – od sonorické improvizace, přes minimalistické skladby inspirované skladatelem Stevem Reichem, až po expresivní jazzové kompozice.
Důležitou složkou této skupiny je živá interakce, díky které vzniká na koncertech v jednotlivých skladbách pokaždé jiná atmosféra. Kamil Slezák
(dr), Michal Wróblewski (as, bcl), Martin Opršál (mar, perc), Vladimír
Micenko (b), Jan Přibil (trp).		
vstupné 100 Kč/70 Kč

Radniční galerie

Slovácká galerie vín (Radniční sklep Kyjov)
tel.: 518 697 583, 606 765 030
www.mestokyjov.cz

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
swing.family@seznam.cz

23.11.

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

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

tel.: 518 307 733
www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
20.–30.11. (ÚT–PÁ) Výstava BARVY ROKU – pod záštitou starosty města Kyjova
pořádá MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, p. o. a MŠ speciální, ZŠS a PŠ Ibsenka
Brno, p. o. Na společné výstavě bude ke zhlédnutí výběr prací z výtvarné
soutěže Malujeme bez hranic, pořádané pro žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami škol JmK. Vernisáž výstavy se uskuteční 20.11. (ÚT) v 16:00 h.
1.–14.11. (ČT–ST) Stavby století republiky 1918–2018 v Jihomoravském kraji –
Město Kyjov a umělecká agentura FOIBOS a.s. Praha Vás co nejsrdečněji
zvou na výstavu do prostor Radniční galerie. Vernisáž výstavy se uskuteční 1.11. (ČT) v 16:00 h. Během vernisáže bude též představena publikace
„Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018“.

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.
11.11.
(NE) od 11:00 h přijďte nachutnat a zhodnotit Svatomartinská vína ročníku 2018
30.11.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – s ubývajícím sluncem jsme dostali chuť na pěkné červené víno. Proto jsme, po
velkém úspěchu letní degustace perlivých vín, opět pozvali zástupce firmy
Justwine z Brna. Dante s Klárkou nám přivezou a odprezentují prvotřídní
vína typická pro vinařství Rumunska. Ochutnáme výhřevná červeniska,
ale i netradiční bílý Merlot. Z důvodu limitované kapacity míst doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

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.
11.11.
(NE) v 11:00 h Otevírání Svatomartinských vín
Připravujeme:
17.–23.12. (PO–NE) Ochutnávka medoviny

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

(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou „Petra Borovičková
TRIO“ – akce projektu „Swing v Kyjově“ v Kyjovském pivovaru, Komenského 596, Kyjov. Pravidelná dávka swingu. Přijďte si zatančit swing a můžete se také něco přiučit při krátké výuce v průběhu večera. Akce se koná
za finanční podpory města Kyjova.		
vstupné 100 Kč
▶ Každý (ČT) 19:00–21:00 Open class – opakovací lekce swingu – v Kyjovském pivovaru, bez registrace pro všechny, kteří chtějí opakovat, trénovat nebo si prostě zatančit.

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

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

(NE) 10:00–17:00 Výstava „Ždánka – 110 let“ – modelové kolejiště velikosti H0 a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
do 11.11. (do NE) Jaroslav Neduchal & loutky – výstava v nové budově muzea
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.
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.
26.11.–3.2.2019(PO–NE) „PRO KRISTA PÁNA...“ – výstava betlémů Martina Krista.
Vernisáž se uskuteční 25.11. (NE) v 16:00 h.

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

(do ČT) Starý Kyjov – historické fotografie ze sbírky pana Jiřího Jandory
z Kyjova na pobočce knihovny v Bohuslavicích.

9.–29.11.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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

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

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

Vinotéka Régio/Lidová jizba

Galerie Doma

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

2.11.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu: MUSTANG – American Amber Ale 13% EPM (svrchně kvašený).
Prvních 20 zájemců ochutná nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality po celý listopad: Husí a kachní hody.
Připravujeme na prosinec:
od 1.11.
(ČT) v prodeji vstupenky na Silvestrovský večer – čeká vás skvělá zábava
s kapelou Ferrum, bohatý raut.
▶ Speciality s vínem, pivem, sektem, badyánem, skořicí a hřebíčkem.

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

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

Centrum pro rodinu Kyjov
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.

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.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: svatí a svatost
8.11.
(ČT) Malování na plátno
15.11.
(ČT) Parlament
22.11.
(ČT) Malování na kameny
29.11.
(ČT) Adventní věnce

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 – odpolední program, radka.galko@centrum.cz);
+420 777 685 317 (Soňa Černá – hlavní program, jedovnickas@seznam.cz); +420 721 340 604
(Hana Hanáčková – hlavní program, hanka.hanicka@centrum.cz); tel: +420 605 174 280 (Petra
Sedláčková – přednášky, sedlackova.pet@seznam.cz) cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

1.11.
6.11.
7.11.
8.11.
8.11.

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

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich
drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ Každá první (ST) ve 14:00 h Pracovní dovednosti – v jídelně penzionu
▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra
▶ RHB cvičení v bazénu a v tělocvičně dle harmonogramu
Akce v listopadu:
8.11.
(ČT) ve 14:00 h Přednáška: beseda s policií – v jídelně penzionu na ulici
Palackého
13.11.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – v penzionu, p. Zdeněk Choura
27.11.
(ÚT) ve 14:00 h Paměť trénujeme hrou při šálku kávy – v penzionu

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

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

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

▶ Chcete posunout své jazykové znalosti dál? Ve školním roce 2018/19 jsme otevřeli
skupinové kurzy anglického, německého, italského, francouzského, španělského
aruského jazyka. Stále se můžete hlásit do otevřených jazykových kurzů. Individuální
kurzy pro vás rádi sestavíme dle vašich představ a požadavků. Kontaktujte nás na
tel.: 603 281 237, 608 939 468, email: studijni@jazykovka-kyjov.cz nebo se stavte osobně
na KD v Kyjově během našich úředních hodin, které naleznete na našich nových webových stránkách www.jazykovka-kyjov.cz.

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

▶ 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.
Připravujeme:
1.12.
(SO) od 20:00 h Silvestrovská party aneb Oslava konce církevního roku
– v prostorách Jazzového klubu v Kyjově-Nětčicích (u hospody U Jančů)
se můžete těšit na dobrou hudbu (DJ KOBE), 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

13.11.
14.11.
15.11.
20.11.
21.11.
22.11.
27.11.
28.11.
29.11.

(ČT) Dušičková svíce
(ÚT) Papíroví draci
(ST) Keramika – tvoření
(ČT) Svatomartinská husa
(ČT) Přednášky Zuzany Teplíkové: „Tkáňové soli pro zdraví dětí“
– jak díky tkáňovým solím podpořit imunitu dětí., možnost zakoupení
Schüsslerových tkáňových solí. Přihlášky na emailu:
sedlackova.pet@seznam.cz nebo tel.: 605 174 280.
vstup zdarma
(ÚT) Svatomartinský kůň
(ST) Rozvrh dne
(ČT) Podzimní svícen
(ÚT) Tipy pro Ježíška
(ST) Keramika – glazování
(ČT) Figurky ze šišek
(ÚT) Koláž z listí
(ST) Adventní věnce
(ČT) Vyrábíme Mikuláše

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

3.11.

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

(SO) v 15:30 h Halloween v Sokolíčku – přijďte se s námi bát, ale i hrát.
Budeme se na Vás těšit společně s Divadlem Kejkle.
Pravidelné akce:
▶ Každý (ČT) v 11:00 h Pohádkohraní s tetou Elou a jejími pomocníky – budeme
si hrát, povídat a koukat na pohádku, kterou nám teta Ela předvede. Děti platí pouze
vstup do Sokolíčku.					
vstup zdarma
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

