16.11.

tel.: 518 305 347
www.ssakyjov.cz

(SO) 8:30–11:30 Den otevřených dveří

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

1.10.

12.10.

15.11.

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

(PO) Zahájení výuky v jazykových kurzech angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny – poslední příležitost se přihlásit osobně,
online, na tel.: 603 281 237 a e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz.
(SO) v 9:30 h Jazykový test IELTS „nanečisto“ – populární zkouška od Cambridge English vyžadovaná mnoha univerzitami. Nedá se „neudělat“ – ukáže, jak si stojíte na škále B1–C1. Ideální pro studenty s plány pro studium
v AJ. Trvání je cca 120 min a organizační poplatek 90 Kč. Přihlášky do 10.10.
(ČT) na e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz, www.jazykovka-kyjov.cz a na
tel.: 603 281 237.
(PÁ) v 18:00 h Ty NEJ fotky z vašich cest – připravujeme výstavu fotografií
našich studentů a lektorů z jejich cest za poznáním. Máte příspěvěk? Pošlete
nám ho na info@jazykovka-kyjov.cz.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
MgA. Hana Blažková – hlavní program ÚT
(tel.: 728 333 182, h.popovska@seznam.cz)
Lucie Fichtlová – hlavní program ČT
(tel.: 774 937 510, fichtlova@icloud.com)
Radka Galko – odpolední program
(tel.: 777 949 685, radka.galko@centrum.cz)
Petra Sedláčková – přednášky
(tel.: 605 174 280, sedlackova.pet@seznam.cz)
cprkyjov@ado.cz
www.kmk.wbs.cz

1.10.
3.10.
8.10.
10.10.
15.10.
17.10.
22.10.
24.10.
29.10.
31.10.

(ÚT) 9:30–11:30 Soutěž housenek
(ČT) 9:30–11:30 Zvířátka z kaštanů
(ÚT) 9:30–11:30 Oblečení
(ČT) 9:30–11:30 Fyzikální “kouzla”
(ÚT) 9:30–11:30 Tvoříme z listů
(ČT) 9:30–11:30 Poznáváme barvy a zvuky zvířat
(ÚT) 9:30–11:30 Lampiony
(ČT) 9:30–11:30 Zvířátka z listů
(ÚT) 9:30–11:30 Halloweenské tvoření
(ČT) 9:30–11:30 Jen tak si hrajeme

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 – v malém sále KD Kyjov.
▶ Každou 2. a 4. (ST) 16:00–18:00 Diskuzní skupina Discovery – čas a místo setkání
na tel.
Jak najít pomoc v tomto světě – tematická bohoslužba v malém sále KD Kyjov.
13.10.
(NE) v 16:00 h Kde hledat pomoc – tématem nás provede Joel Blowers.

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 gymnaziální kapli, (ST) v 17:00 h mše svatá pro rodiny
s dětmi, (ČT,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 večerní
mše v gymnaziální kapli.

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

mirostas@seznam.cz

1.10.
8.10.

(ÚT) Roštín – Bunč – Kostelany (11,4 km)		
v 9:10 h, bus
(ÚT) Bílovice n. Svit. – Těsnohlídkovo údolí – Bílovice (6,5 km)		
					
v 9:28 h, vlak
15.10.
(ÚT) Mikulčin Vrch – Velký Lopeník – Květná (11,7 km)
				
v 8:32 h, vlak (přes Veselí n/M)
22.10.
(ÚT) Břestek, rozc. 03 – Chabaně – Velehrad (5,2 km)
				
v 8:32 h, vlak (přes Veselí n/M)
29.10.
(ÚT) Uh. Hradiště – Rochus – Rovnina – Sady (11,3 km)
				
v 8:32 h, vlak (přes Veselí n/M)

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

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

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

13.10.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

podatelna@bzenec.cz

(NE) v 16:00 h Aladinova kouzelná lampa – divadlo v areálu zámku. Pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek.

Kavárna La Desta Bzenec
Strážnická 553, 696 81 Bzenec
hana.stastna1970@seznam.cz

24.10.

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
info@ippoz.cz

Lovčice

(SO) ve 14:00 h Vendelínské hody na Kameňáku – 14. recesistické hody
v provedení Kočovného divadýlka Kyjov. Začátek u zastávky na Kameňáku.

▶ 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.
▶ Zahradní restaurace s dětským hřištěm – otevřena denně při příznivém počasí.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00 po domluvě s recepcí, (SO,NE) 10:00–17:00 pokladna otevřena v prvním patře mlýna.
▶ 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.). Výstava
nyní doplněna o moravskou keramiku z rodinné dílny Kaňovských z Dubňan.
▶ Celoročně kontaktní výběh s kozami a ovečkami.
▶ Mlynářská masážní stezka zdarma.
▶ Minigolf pro celou rodinu po celý den.
▶ Kontaktní výběh s oslíky – hřebeček Ondrášek a klisnička Olinka.
Říjnová akce:
24.–27.10. (ČT–NE) Zvěřinové hody – 26.10. (SO) od 19:00 h Vám večer zpříjemní cimbálová muzika, vstupné je zdarma. Doporučujeme rezervaci míst předem.

Akce v rámci projektu „Tradice a rodina“:
2.10.
(PO) v 16:00 h „Finanční gramotnost aneb Jak nenaletět šmejdům“ – beseda v knihovně obce.
18.10.
(PÁ) v 16:00 h Posezení se seniory – tradiční akce pro seniory s vystoupením
dětí MŠ, živou hudbou a občerstvením ve společenském domě.
23.10.
(ST) v 17:00 h Beseda o cestování Panamou s Petrem Mateleškem –
v knihovně obce.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Mouchnice

(PÁ–NE) Žádovské krojované hody s věncem a káčerem – hraje DH Sobuláci. Program: (PÁ) v 16:00 h stavění máje u KD. (SO) ve 14:00 h sraz krojované
chasy u máje, ve 14:30 h průvod pro stárky s věncem, ve 20:00 h hodová zábava
se zatahováním do věnce. (NE) ve 14:00 h hodová mše svatá v místním kostele, v 15:00 h průvod krojované chasy pro stárku od kostela, v 17:00 h kradení
káčera u KD.

Ždánice
22.10.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

(ÚT) v 18:00 h Na kole přes Alpy až k moři aneb Vyprávění o naší cestě
Ždánice – Grado – pořádá Infocentrum a Městská knihovna Ždánice v kavárně KD Ždánice. Besedou provedou Miloš a Vlasta Strmiskovi. Jedná se
o první cestovatelský večer v rámci pásma, kdy každý měsíc se bude konat
beseda na rozličné téma (destinaci) z úst různých přednášejících.

• 5.11. (ÚT) v 19:00 h DH MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
divadelní sál KD
Koncert dechové hudby.
vstupné 150 Kč
• 8.–10.11. (PÁ–NE)
MARTINSKÝ HODY V KYJOVĚ
• 13.11. (ST) v 19:00 h DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ divad. sál KD
Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, ...
Předprodej bude zahájen 30.9. (PO) v 9:00 h.
• 14.11. (ČT) v 19:00 h JAROSLAV SVĚCENÝ
divadelní sál KD

KAM V KYJOVĚ
a okolí

ŘÍJEN 2019

• 26.11. (ÚT) v 19:00 h VÁCLAV HAVEL: AUDIENCE, VERNISÁŽ div. sál KD
Dvě aktovky od Václava Havla v podání pražského Divadla v Celetné.
Předprodej bude zahájen 30.9. (PO) v 9:00 h.
• 30.11. (SO) ve 14:00 h ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE
divadelní sál KD
Vánoční koncert s hostem Kateřinou Brožovou. Již v předprodeji.
• 1.,2.12. (NE,PO)
ADVENTNÍ (PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ) TRHY
Součástí bude 1.12. (NE)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s programem
• 10.12. (ÚT) v 19:00 h MORAVANKA JANA SLABÁKA
divadelní sál KD
Koncert dechové hudby.
vstupné 150 Kč
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRUH PŘÁTEL HUDBY Koncertní sezóna 2019–2020

•
•
•
•
•
•
•

divadelní sál KD

1.10. (ÚT) v 19:00 h JAN-MATĚJ RAK
14.11. (ČT) v 19:00 h JAROSLAV SVĚCENÝ A STARÉ HOUSLOVÉ KLENOTY
3.12. (ÚT) v 19:00 h HIROKO MATSUMOTO A TOMÁŠ MACH
7.1. (ÚT) v 19:00 h KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA
A PĚVECKÝ SBOR CARMINA VOCUM
4.2. (ÚT) v 19:00 h LUKÁŠ KLÁNSKÝ – recitál
10.3. (ÚT) v 19:00 h APOLLON QUARTET
duben
v 19:00 h BABORAK ENSEMBLE

Cena předplatného za 7 koncertů 850 Kč, studenti a senioři 680 Kč.
Pozor, také v této sezóně vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé koncerty je 50 Kč.

tel.: 517 367 428
www.mouchnice.webnode.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

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

www.muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO, NE, st. svátky) 10:00–16:00.
▶ Stálá expozice: původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin. Dále pak oddělení tech, pocit
nické, etnografické, keramické, numismatické, napoleonské, archeologické a přírodovědné.
Možnost prohlídek s výkladem.
Výstava v muzeu:
do 31.10. (ČT) „Historické hračky s příběhem“ – vraťte se s námi na chvíli do dětství
a zavzpomínejte na hračky, se kterými si děti hrávaly v letech 1950–80.

(NE–NE) Prodejní výstava obrazů, keramiky, floristiky – v Galerii při OÚ
v Nenkovicích vystavují: Klára Roche, Petra Nožičková, Marie Hubíková.
Vernisáž proběhne 13.10. (NE) v 15:00 h. Otevřeno: (PO–PÁ) 14:00–17:30,
(SO,NE) 15:00–18:30.
vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
• POKLADNA MKS KYJOV:
(PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00 tel.: 518 612 378
Tato hlavní pokladna zajišťuje: běžný prodej a rezervace vstupenek, řešení dotazů,
informace k pořadům, vracení vstupenek u zrušených představení, výlep plakátů.
• INFORMAČNÍ CENTRUM KYJOV
(PO–PÁ) 9:00–17:00, od 1.10. (SO) 9:00–11:30 tel.: 518 323 484, 518 697 409
• ONLINE přes TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

Vydává: Městské kulturní středisko Kyjov
příspěvková organizace města, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 614 624, e-mail: pokladna@mkskyjov.cz
Tel.: 518 614 525, e-mail: 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 2019 je 14.10. (PO).
Změna programu vyhrazena.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

A STARÉ HOUSLOVÉ KLENOTY

Jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů Jaroslav
Svěcený je zároveň uznávaným znalcem historie a stavby houslí významných houslařů
17.–21. století, díky čemuž se mu dostanou do rukou naprosto výjimečné houslové
klenoty starých mistrů, které bude moci přivézt do Kyjova na tento koncert.
vstupné 350 Kč, studenti a senioři 290 Kč, děti 50 Kč
před radnicí
• 17.11. (NE) v 17:00 h SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET
Pódiový program před radnicí, v 17:30 h a v 19:00 h LASERMAPPING na kyjov. radnici.
• 19.11. (ÚT) v 19:00 h TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS divadelní sál KD
Travesti skupina tentokráte s lákavým programem Screamers vás baví. vstupné 350 Kč
• 23.11. (SO) ve 20:00 h KATEŘINSKÁ ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA estrád. sál KD

www.mestokyjov.cz

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

Významné akce v Kyjově
OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM A OHŇOSTROJEM
25.10.

(PÁ) Vzpomínkové shromáždění k 101. výročí vzniku Československé republiky – srdečně zve město Kyjov. Změna času vyhrazena. Bližší informace
budou uvedeny na plakátech.
Kyjov
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 18:20 h Slavnostní akt kladení věnců včetně krátkého kulturního programu
u památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově
v 18:40 h Ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia
Bohuslavice v 17:45 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. sv. války
Boršov
v 18:00 h Vzpomínkový akt kladení věnců u památníku obětem I. a II. sv. války
25.10.
(PÁ) v 19:30 h Koncert Vojenské hudby AČR Olomouc – doprovodný program v divadelním sále KD. Historie Vojenské hudby v Olomouci se datuje
již od doby Rakouska-Uherska. V současné době je Vojenská hudba Olomouc profesionálním dechovým orchestrem v počtu 46 hudebníků a dvou
dirigentů. Všichni členové orchestru jsou absolventy vojenské konzervatoře
nebo státních konzervatoří, popř. absolventi JAMU a AMU. Mimo klasický
repertoár pro dechový orchestr obohacuje svá vystoupení i o instrumentace
melodií z filmů a muzikálů a skladeb populárních skupin (Queen, Beatles).
Bez povšimnutí nelze ponechat spolupráci s Českým rozhlasem, Moravskou
filharmonií Olomouc a účinkování v zahraničí (Dánsko, Polsko, Rakousko,
Německo a Itálie). V současnosti je velitelem a přitom hlavním dirigentem
hudby major Gustav Foret a jeho zástupcem kapitán Richard Czuczor.		
					
vstupné zdarma

XX. ROČNÍK KYJOVSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU
25.10.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Galerie Nenkovice
13.–20.10.

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

Městečko 787, 696 32 Ždánice
muzdanice@politavi.cz

tel.: 777 841 344 (Jiří Petrů)

Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

(SO–NE) Vracovské hody s věncem a káčerem – zveme Vás na největší hody
v ČR. Předprodej vstupenek s místenkami na sobotní hodovou zábavu bude
zahájen 7.10. (PO) v Informačním centru města Vracova. Program: (SO)
ve 13:30 h odchod krojovaných od KD k radnici, poté se průvod vydá ke stárkovi a stárce, ve 20:00 h hodová zábava ve sportovní hale s DH Vracovjáci
a CM Kapric. (NE) ve 13:30 h mše svatá v kostele sv. Vavřince, ve 14:30 h
odchod krojovaných od KD pro stárky, v 19:00 h hodová zábava ve sportovní
hale s DH Miločanka.
(PÁ) v 16:00 h Drakiáda – DDM Vracov zve všechny děti a jejich rodiče na
drakiádu na letiště. Více na www.ddmvracov.cz.
(SO) v 19:00 h Divadelní představení „Taková léčivá romance“ – ochotnický spolek NEJENXMÍCHU Vás srdečně zve na reprízu divadelního představení v kinosále MKK Vracov. Předprodej vstupenek bude zahájen 14.10. (PO)
v Informačním centru města Vracova.		
vstupné 100 Kč

Žádovice

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

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
obec.mouchnice@tiscali.cz

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

Žádovice 41, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

tel.: 518 633 420
www.lovcice.cz

Chataři z Kameňáku
19.10.

26.10.

18.–20.10.

Lovčice 118, 696 39
ou.lovcice@iol.cz

19.–20.10.

25.10.

tel.: 732 267 771
www.zdraviarodina.cz

Kurz zdravé výživy a vaření – součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní knihy
o zdraví, masáže šíje a zdravotní měrení.
13.10.
(NE) v 18:00 h Udělej si doma – výroba mastí, past, pracích a čisť. produktů.

(SO–NE) Krojované hody – (SO,NE) ve 14:00 h průvod od křižovatky, (SO,
NE) ve 20:00 h taneční zábava na sokolovně, (SO) hraje DH Miločanka a CM,
(NE) hraje DH Miločanka. Srdečně zve TJ Sokol Vlkoš, obec a chasa.

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

19.–20.10.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)

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

Městský kulturní klub Vracov

Tel: 777 212 073, 602 591 637
www.cesta-k-nezavislosti.cz

(ČT) v 18:30 h Čínská astrologie v praxi – v kavárně La Desta Bzenec přednáší Hana Šťastná. Rezervace místa nutná na tel.: 777 212 073 nebo na FB
stránkách kavárny La Desta. Další informace na www.cesta-k-nezavislosti.cz
a na FB stránkách Cesta k nezávislosti a Bzenec v akci.
vstupné 150 Kč

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

26.–27.10.

Bzenec

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE

Vlkoš

M
A

Nádražní 471, 697 01 Kyjov
kudlickova.s@ssakyjov.cz

Připravujeme na listopad:
8.–10.11.
(PÁ–NE) Husí hody – ku příležitosti svátku svatého Martina vám nabízíme
tradiční husí a kachní speciality doplněné o nabídku mladých vín. 9.11. (SO)
od 19:00 h hraje cimbálová muzika. Doporučujeme rezervaci míst předem.

R

Střední škola automobilní Kyjov,
příspěvková organizace

Říjnová akce:
16.10.
(ST) v 18:15 h Náboženství pro dospělé – chcete-li se dozvědět něco více
a prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte do
prostor fary.
Říjen – misijní měsíc
4.10.
(PÁ) Setkání s Koinonia Jan Křtitel – v 18:00 h adorace, v 18:30 h mše svatá.
Po mši sv. se uskuteční v aule bývalé zdravotní školy setkání s P. Martinem
Váňou.
5.10.
(SO) 21.000 kroků aneb Misionářem na cestách – pěší pouť z Kyjova Nětčic
ke kapli v Koryčanech a pak na Kameňák. Sraz v 9:00 h u kříže v ulici Pod
Lipami v Nětčicích. Kontakt pro více informací: x.tomasz.zurek@gmail.com.
11.10.
(PÁ) v 19:30 h Filipínské rugby: Hra o život – v aule bývalé zdravotní školy.
Promítání nového dokumentárního filmu o životě opuštěných dětí a misijním
působení církve v metropoli 21. století. Hostem bude kameraman snímku
Martin Rýznar.
13.10.
(NE) Fatimský den – setkání s Fatimským apoštolátem, zahájení v 17:00 h. Po
mši svaté pak bude setkání v aule bývalé zdravotní školy.
17.10.
(ČT) 14:00–18:00 Rozhýbej se pro misie – projdi se nebo uběhni okruh v městském parku. Výtěžek z dobrovolného startovného je určen pro potřeby dětí v misijních oblastech. Kontakt pro více informací: pauer.sloupky@gmail.com.
18.10.
(PÁ) v 19:15 h Moldávie – v aule bývalé zdravotní školy. Promítání fotografií
s vyprávěním kněží z děkanátu, kteří navštívili tuto zemi.
20.10.
(NE) Výročí posvěcení farního kostela (r. 1723), Misijní neděle, v 10:30 h
hodová mše sv. v Bukovanech.
25.10.
(PÁ) Setkání se Společenstvím služebníků Ježíšova velekněžského srdce –
v 18:00 h adorace, v 18:30 h mše svatá. Po mši sv. se uskuteční v aule bývalé
zdravotní školy setkání s Kateřinou Klosovou.
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▶ Každá 2. a 4. (ST) v 16:00 h Kuželky – v kuželně TJ Jiskra.
▶ RHB cvičení v tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Říjnová akce:
22.10.
(ÚT) ve 14:00 h Paměť trénujeme hrou při šálku kávy – v penzionu.

26.10.

(PÁ) ve 20:00 h Audience – DS Viktorka Holešov v Kyjovském pivovaru. Tragikomedie Václava Havla sklidila ovace na všech přehlídkách včetně té nejvyšší „Jiráskův Hronov“.			
vstupné 100 Kč
(SO) ve 20:00 h Ženské nebe – ŽAS Homole v divadelním sále KD. Kabaret
– protože nikdy není pozdě začít zpívat, tančit a hrát. Zatímco České nebe je
ryze mužská záležitost, Ženské nebe je plné vzácných a výjimečných žen.
					
vstupné 100 Kč

Udělejte něco pro své zdraví
BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA NA KRYTÝ BAZÉN
DO RATÍŠKOVIC
5.10.–7.12. každou (SO) Město Kyjov připravilo i na podzim roku 2019 bezplatnou autobusovou linku svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích.
Vstupné do bazénu si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: ve 13:30 h (zastávka na návsi).
▶ Odjezd z Kyjova: ve 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), ve 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), ve 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve 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).

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

1.10.

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

(ÚT) v 19:00 h Jan-Matěj Rak – v divadelním sále KD. Kytarista a písničkář
Jan-Matěj Rak se narodil v roce 1977 ve finském městě Jyväskylä, kde prožil
i první čtyři roky svého života. Na kytaru, díky svému otci Štěpánu Rakovi,
začal hrát už ve svých pěti letech, ale klasická hudba ho tenkrát zaujala jen
málo – rozhodně ne dost, aby u kytary setrval. Trvalo to ještě řadu dalších let,
kdy rychle měnil své zájmy, než se ke svému nástroji opět vrátil. Začal i sám
psát písničky a sbírat své první drobné úspěchy na písničkářských soutěžích
a festivalech. Jan-Matěj Rak se vydal na hudební vandr, který ho přes romskou,
ruskou a židovskou hudbu, přes ten starý rock'n'roll a blues a přes všechny ty
ostatní žánry a písničky dovedl konečně k tomu vytouženému tmavomodrému světu, ke všem těm nádherným, omamným jedem napuštěným akordům,
které nám tu zanechal ten brýlatý kluk – Jaroslav Ježek. A od Ježka už nebylo
daleko k zájmu o historickou hudbu obecně: nejen hudbu Ježkovy doby, která
nesmazatelně patří k modernímu českému mýtu o zlaté době první republiky,
nýbrž – a zde se pomalu dostáváme zpět na začátek – i hudbu klasickou. JanMatěj Rak tak v současné době má v repertoiru nejen své vlastní písničky
a skladby, hudbu Jaroslava Ježka, ale i díla Bedřicha Smetany, Františka Kmocha, Antonína Dvořáka či Johanna Sebastiana Bacha. Rakovy koncerty se tak
stávají ojedinělou příležitostí k nejrozmanitějším hudebním výletům...		
vstupné 180 Kč, studenti a senioři 130 Kč; děti do 15 let 50 Kč
4.10.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před KD a na městské tržnici. vstup volný
8.10.
(ÚT) v 19:00 h Mistříňanka Antonína Pavluše – v divadelním sále KD. DH
založili bratři Antonín a Josef Pavlušovi, kapelníkem se stal Antonín Pavluš,
současným kapelníkem je František Pavluš. Za dobu své existence kapela dokázala snad všechno, co dechová kapela může dokázat. V r. 1975 pod taktovkou Josefa Frýborta získala jako první kapela z Moravy Zlatou křídlovku
a následovala řada ocenění v domácích i zahraničních soutěžích. Mistříňanku
slýcháme na koncertech, festivalech, v rozhlasových a televizních pořadech,
dokázala si vybudovat, jako jedna z mála, vlastní hudební vydavatelství a nahrávací studio.				
vstupné 150 Kč
12.10.
(SO) ve 20:00 h Eště byly štyry týdně do hodů – v estrádním sále KD. Beseda
u cimbálu s cimbálovou muzikou. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již
tradičně naladit hodově.			
vstupné 100 Kč
17.10.
(ČT) v 19:00 h Pražský komorní balet: Kytice – v divadelním sále KD. Čím
dál populárnější moderní tanec – intenzivní zážitek a emoce. Intenzivní zážitky čekají na návštěvníky skvělého zpracování pokladu české literatury –
Erbenovy sbírky veršovaných balad Kytice. Nastudování Kytice Pražským komorním baletem, souborem s řadou významných ocenění a více než 50letou
historií, připravil dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze
Petr Zuska na nově zkomponovanou hudbu Ondřeje Brouska. Kytice, která se
zájmu divadelníků těší dlouhodobě a téměř magicky přitahuje, nabízí působivou podívanou známých příběhů. Na toto představení může bez obav vyrazit
kdokoli s chutí po neotřelém kulturním zážitku.
			
vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč
23.10.
(ST) v 10:00 h Jak bylo, když nebylo – v divadelním sále KD. Pohádka inspirovaná známým večerníčkem O človíčkovi. Je už to tak na světě zařízeno
a každý z nás to dobře zná. O čem je řeč? O úplně obyčejných věcech, jako je
strach z bouřky, k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou
apod. To všechno nám, malým a bojácným, dokáže spolehlivě objasnit leckterý dospělý v našem okolí. Ale jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil
první člověk a byl na všechno úplně sám? Přijďte se podívat na příběh starý,
jako lidstvo samo, příběh pro malé i velké. Inscenace je vhodná pro děti od
3 let, mladistvé a každého, kdo má smysl pro humor.
vstupné 50 Kč
24.10.
(ČT) v 19:00 h Koncert Broln – v divadelním sále KD. Koncert Brněnského
orchestru lidových nástrojů u příležitosti 95 let Českého rozhlasu Brno.
					
vstupné 95 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Kino Panorama
Svatoborská 671, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 945 (pokladna), 518 612 010, 773 787 862 (kancelář)

www.kino-kyjov.cz

▶Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem promítání. Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny.
2.10.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Tlapková patrola USA...........................................50 Kč
2.10.
(ST) v 19:00 h Deštivý den v New Yorku USA/titulky........ 110 Kč/ČFK 90 Kč
3.,12.10.
(ČT,SO) v 17:30 h Národní třída ČR..........................................................130 Kč
3.10.
(ČT) ve 20:00 h Joker USA/titulky..............................................................130 Kč
4.–6.,20.10. (PÁ,SO) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon
VB/USA/Francie........................................................................120 Kč/RV 432 Kč
4.10.
(PÁ) ve 20:00 h Tenkrát v Hollywoodu USA/titulky...............................110 Kč
5.,11.10.
(SO,PÁ) ve 20:00 h Joker USA.....................................................................130 Kč
6.10.
(NE) v 17:30 h Přes prsty ČR.......................................................................130 Kč
6.10.
(NE) ve 20:00 h Román pro pokročilé ČR................................................120 Kč
9.10.
(ST) v 16:00 h Ženy v běhu ČR................................................................ BS 60 Kč
9.10.
(ST) v 19:00 h Fabrika Rusko/Francie/Arménie/titulky..... 110 Kč/ČFK 90 Kč
10.10.
(ČT) v 17:30 h Narušitel systému Německo/titulky.................................110 Kč
10.10.
(ČT) ve 20:00 h Stehlík USA/titulky...........................................................130 Kč
11.–13.10. (PÁ,NE) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Blíženec USA/titulky.......................130 Kč
13.10.
(NE) v 15:00 h Tlapková patrola USA.................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
13.,17.10. (NE,ČT) ve 20:00 h Pražské orgie ČR........................................................130 Kč
16.10.
(ST) v 19:00 h Parazit Jižní Korea/titulky............................. 100 Kč/ČFK 80 Kč
17.10.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Lví král USA.................................80 Kč/děti zdarma
17.,20.10. (ČT,NE) v 17:30 h Zloba: Královna všeho zlého USA *2D...120 Kč/RV 432 Kč
19.10.
(SO) v 17:30 h Zloba: Královna všeho zlého USA *3D.......140 Kč/RV 504 Kč
19.10.
(SO) ve 20:00 h Šťastný Lazzaro Itálie/Švýcarsko/titulky........................100 Kč
20.10.
(NE) ve 20:00 h Dobrá smrt SR/ČR/Francie/titulky................................120 Kč
23.10.
(ST) v 19:00 h Veliká severní cesta Rusko/titulky............... 110 Kč/ČFK 90 Kč
24.,25.,31.10. (ČT,PÁ) v 17:30 h, ve 20:00 h Poslední aristokratka ČR ........................130 Kč
26.10.
(SO) v 17:30 h Zombieland 2: Rána jistoty USA/titulky.........................120 Kč
26.,30.10. (SO) ve 20:00 h, (ST) v 16:00 h Poslední aristokratka ČR......................130 Kč
27.10.
(NE) v 15:00 h Sněžný kluk USA............................................120 Kč/RV 432 Kč
27.–29.10. (NE–ÚT) v 17:30 h, ve 20:00 h Poslední aristokratka ČR .....................130 Kč
30.10.
(ST) v 19:00 h Aquarela Francie/VB/titulky......................... 100 Kč/ČFK 80 Kč
Pozn.:
3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | RV – rodinná vstupenka
(sleva 10 %) platná pro: 2 děti do 15 let + 2 dospělí nebo 3 děti do 15 let +
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 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo
v 16:30 h.

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

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

▶ Jižní Morava čte – vyhlášení literární, výtvarné a audiovizuální soutěže na téma
„Tajemství knihovny“. Více informací na www.knihovna-kyjov.cz.
▶ Kurzy výuky na PC budou probíhat od ledna 2020. Zájemci se již mohou přihlásit u paní
Martiny Hradilové na tel.: 518 614 359 nebo e-mailu: detske@knihovna-kyjov.cz.
30.9.–4.10. (PO–PÁ) Týden knihoven – registrace nových čtenářů zdarma + amnestie
upomínek.
1.10.
(ÚT) v 17:00 h Beseda s MUDr. Petrem Němcem, který představí svou novou knihu Lovecké příběhy s trochou myslivecké latiny – beseda v přednáškovém sále bude spojena s autogramiádou knihy. Hudební doprovod.		
				
vstupné dobrovolné
2.10.
(ST) v 17:00 h Jídlo je tvůj osud – potraviny nejsou jen na odstranění hladu
nebo na chuť. Kam všude zasahují potraviny v těle? Jak působí na psychiku
člověka? Přednáší consilarius reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve
studovně-čítárně.				
vstupné 100 Kč
2.10.
(ST) v 10:00 h Virtuální univerzita třetího věku – v přednáškovém sále.
Téma výuky: Potraviny a spotřebitel. Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována
potravinám živočišného i rostlinného původu. Podmínky studia: a) přihlásit
se do 27.10. (NE) u paní Martiny Hradilové, případně na tel.: 518 614 359

nebo detske@knihovna-kyjov.cz, b) uhradit studijní poplatek 300 Kč/semestr,
c) účast na společných přednáškách, d) min. jednou úspěšně samostatně vypracovat test. Na první 2 výuky tj. do 27.10. (NE) je možnost se přijít podívat
nezávazně bez poplatku. Výuka je pouze pro občany se starobním nebo invalidním důchodem.
3.10.
(ČT) v 17:00 h Východní Kanada a víkend s Indiány – přednáší manželé
Poulíkovi. Kanada – i když „projedeme“ jen kousíček této obrovské země, cesta to bude dlouhá. Od anglicky mluvící provincie Ontario až do francouzsky
mluvícího Quebecu. Čeká nás také jeden z našich největších cestovatelských
zážitků, pobyt v indiánské rezervaci na poloostrově Bruce a víkend strávený
s Indiány na festivalu Pow Wow. Z cyklu přednášek Cestopisný říjen v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
3.10.–28.11. každý (ČT) 13:00–17:00 Poválečný Kyjov ve fotografiích a pohlednicích na
pobočce knihovny v Bohuslavicích.
6.10.
(NE) v 17:00 h LiStOVáNí – v přednáškovém sále. Cyklus scénických čtení. Mé dětství v socialismu. U příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky
známých osobností připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá
dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby,
kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na dobu,
která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci,
s nimiž se dospělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem
intenzivněji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patříte také mezi děti
socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby. Nebo
jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od
dnešního. Účinkují: Jiří Ressler a Věra Hollá, uspořádal: Ján Simkanič. Délka
představení cca 55 min. Akce se uskuteční při příležitosti oslav 30. výročí od
sametové revoluce. Vstupné zakoupíte v knihovně.
			
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč
7.10.
(PO) v 9:00 h Mezinárodní den seniorů – zábavné a společenské hry, půjčování knih v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov.
8.10.
(ÚT) v 15:00 h Zahájení IV. Kurzu kresby – pro přihlášené v přednáškovém
sále.					
kurzovné 100 Kč
9.10.
(ST) v 17:00 h „Osolme“ to infekcím, podzimu navzdory: Jak využít
Schüsslerovy tkáňové soli při nachlazení, chřipkách a dalších virózách –
přednáší Zuzka Teplíková v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
9.10.
(ST) v 17:00 h Co známe nejméně, to jsme my sami – přednáška Ing. Zdeňka
Zamazala ve studovně-čítárně.			
vstupné 50 Kč
14.10.
(PO) v 17:00 h Austrálie – přednáška geografa RNDr. Jaroslava Lísky. Sydney
(jedno z nejkrásnějších přístavních velkoměst světa), Canberra (plná zeleně),
Grampiany s klokany, Coober Pedy, kde lidé žijí v podzemí, posvátné Uluru,
Ďáblovy koule (famózní geologické útvary), pohádkový Velký bariérový útes,
NP Daintree (největší prales v Austrálii, je i nejstarší na světě) a spoustu dalších míst. Z cyklu přednášek Cestopisný říjen v přednáškovém sále.		
				
vstupné dobrovolné
22.10.
(ÚT) v 17:00 h Nový Zéland – přednáší cestovatel Petr Nazarov. Magická
příroda Nového Zélandu v celé její kráse na všech třech ostrovech (Stewart
Island, South Island a North Island). Sopky, hory, jezera, nekonečné pláže
a stále živá maorská kultura. Z cyklu přednášek Cestopisný říjen v přednáškovém sále.				
vstupné dobrovolné
24.10.
(ČT) v 17:00 h Teatralita sametové revoluce – přednáší teatrolog a dramaturg, kurátor a vedoucí divadelního oddělení Národního muzea v Praze
Mgr. Libor Vodička, Ph.D., autor knihy Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)
stylizace v dramatu Václava Havla. Přednáška si všímá postavení a funkce divadla a divadelníků v sametové revoluci, divadelních a paradivadelních prvků
ve veřejném prostoru i dramaturgie demonstrací a veřejných shromáždění.
Součástí budou audiovizuální dobové dokumenty. Přednáška se koná v rámci
příležitosti oslav 30. výročí od sametové revoluce. V přednáškovém sále.
				
vstupné dobrovolné

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

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

▶ Budova zámečku Vlastivědného muzea Kyjov uzavřena z důvodu rekonstrukce!
Otevírací doba výstav: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 13:00–17:00.
do 10.11. (NE) Josef Klvaňa – výstava k 100. výročí úmrtí Josefa Klvani.

Kyjovský pivovar

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

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.
11.10.–3.11. (PÁ–NE) Výstava fotoobrazů Aleny Šindarové-Nimrichterové „OKA-MŽIKY“ – vernisáž výstavy se uskuteční 11.10. (PÁ) v 17:00 h, úvodní slovo
a hudba PhDr. Jiří Šindar. Na své první výstavě vystavovala Alena ŠindarováNimrichterová společně s akad. mal. Miroslavem Bravencem v Čejči v roce
1993 a představila se jako malířka. Zprvu se převážně věnovala kombinované
technice akvarelu a pastelu. Pak to byla prastará technika enkaustiky, práce
s horkým barevným voskem. Štětec či špachtle jí přitom byly pouze zálibou,
proto vystavovala jen zřídka, převážně společně s bratrem keramikem Ivo
Nimrichterem. Na konci minulého století přivedla autorku k fotografii práce
asistentky režie ve štábu České televize. Díky tomu jí i vznikla knižní publikace „Putování po poutních místech“, kde většina snímků je její práce. Vedle
přírody a architektury se jí v hledáčku objevovali „Obyčejní i neobyčejní lidé“.
Těm také věnovala prostor na první výstavě fotografií v Kyjově v roce 2001,
a to při premiéře dokumentárního filmu „Barevné tóny Hodonínska“. Poslední léta svůj výtvarný svět nachází Alena Šindarová v makrofotografii běžných
předmětů, které nás obklopují. Snímkům pak dává podobu velkých formátů –
fotoobrazů. A právě s touto tvorbou se v současnosti prezentuje na výstavách
společných i samostatných.

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

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

do 5.10.

(SO) Výstava Jiřího Nováčka: Fotografie – rodák z jižní Moravy (Neratovice), černobílá fotografie klasickou technikou, výběr z let 1975–2019.
18.10.–3.11. (PÁ–NE) Portréty Vojtěcha Petratura od známých umělců – vernisáž výstavy proběhne 18.10. (PÁ) v 17:30 h.

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

13.10.

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

(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku – modelové kolejiště
velikosti H0.			
vstupné dobrovolné

ČSAD Kyjov
tel.: 774 167 252

5.10.

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

4.10.

(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu:
ŽÍTEK, světlý žitný ležák 11% (spodně kvašený). Prvních 20 zájemců ochutná
nové pivo zdarma.
▶ Pivovarské kulinářské speciality v říjnu: Zvěřinové hody.
▶ Připravujeme na listopad: Husí a kachní hody.

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

5.10.

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

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(SO) ve 20:30 h Koncert v rámci projektu Jazz v Kostce IX: Limbo – v Pražírně Kyjov. Limbo je kapela rozkročena mezi vícero žánry – balancuje mezi
elektrifikovanou a akustickou sestavou. V roce 2008 byla kapela nominována
na ocenění Anděl v kategorii Jazz & Blues za studiové album Kalimbo (Amplion Records 2007). V témže roce byla kapela oceněna regionální cenou
Sagittarius (Kadaň 2008) za nejlepší koncertní kapelu v alternativním žánru.
Pavel Hrubý (saxes, bassclarinet), František Kučera (trumpet, fluegelhorn),
Taras Voloshchuk (double bass), Dušan Černák (drums). vstupné 100/70 Kč

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

3.10.

tel.: 518 699 511
www.centrumproseniorykyjov.cz

(ČT) ve 14:00 h Den otevřených dveří s doprovodným programem v Centru
služeb pro seniory Kyjov. Program: Ochutnávka burčáku s CM, jídel, ukázka
výrobků uživatelů, kompenzačních pomůcek, hra petangue, výstava fotografií, měření tlaku, možnost měření váhy na vážící rampě či vážící židli (vhodné
i pro lidi pohybující se na mechanickém vozíku).

Komunitní plánování sociálních služeb
Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
kpss@mukyjov.cz

1.10.

Komenského 689, 697 01 Kyjov

8.10.

tel.: 518 697 571, 602 515 693
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz

(ÚT) 10:00–14:00 Konference na téma „Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené“ – v malém sále KD. Přijď-

tel.: 539 003 207 (p. Karas – starosta)

(ÚT) v 17:00 h Památný den sokolstva – v letošním roce byl Památný den
sokolstva připadající na 8.10. (ÚT) zařazen mezi Významné dny ČR. Sokol
Kyjov si tento den připomene slavnostním pietním aktem u pamětní desky ve
vestibulu sokolovny k uctění památky všech tragicky zesnulých členů kyjovského Sokola a poté u pamětní desky Severína Joklíka na budově sokolovny.

Jóga v denním životě v Kyjově
Jógacentrum, Palackého 71, 697 01 Kyjov

od 16.9.

tel.: 602 306 613

irena.kyjov@seznam.cz

(PO) Kurzy jógy – (PO) 18:00–19:30 začátečníci, mírně pokročilí;
(ÚT) 16:30–18:00 začátečníci; (ÚT) 18:15–19:45 mírně pokročilí, pokročilí;
(ST) 10:00–11:30 senioři.

tel.: 777 257 368
www.swingfamily.cz

▶ Chystáme i swingové tančírny s živou kapelou – termíny ladíme, sledujte nás na našich
stránkách.
13.10.
(NE) Taneční lekce swingu v Kyjově – zahájení nových kurzů pro začátečníky i pokročilé vždy (NE) v podvečer v Kyjovském pivovaru. Více informací
a registrace na našich stránkách, případně na facebooku Swing Family nebo
Swing v Kyjově.

Penzion & Vinný bar Régio

TJ Sokol

tomas@prazirnakyjov.cz

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

(SO) 10:00–16:00 Den otevřených dveří v areálu ČSAD Kyjov a. s., ulice
Boršovská – 70 let ČSAD Kyjov, 60 let místní autobusové dopravy a 15 let IDS
JMK. Výstava k historii ČSAD Kyjov a prezentace historických i současných
vozidel, jízdy historickými autobusy po Kyjově a okolí. Více na plakátech.
				
vstupné a jízdné zdarma

▶ Stávající Lidovou jizbu s vinotékou jsme nově rozšířili o Vinný bar. U nás najdete prodejní
galerii lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty z Kyjova, širokou
nabídku čepovaného i lahvovaného vína. 8 vybraných rakousko-uherských přívlastkových
vín a 2 sekty „po skleničce“ – párování tichého Pinot Noir s následníkem ve formě sektu
Pinot noir (Proquin).
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
14.–20.10. (PO–NE) Ochutnávka vinného želé – gurmánskou specialitu vyrobenou
z červeného vína podle tradiční receptury můžete ochutnat ve vinotéce Kyjov
na Palackého ulici.
Připravujeme na listopad:
11.11.
(PO) v 11:11 h Svatomartinská vína vybraných vinařů ze Slovácké podoblasti – ve vinotéce Kyjov na Palackého ulici.

tel.: 604 466 342

(SO) v 17:45 h Rumová a doutníková degustace – tradiční rumová degustace
bude tentokrát orientována směrem k doutníkové kultuře. vstupné 890 Kč
12.10.
(SO) ve 20:30 h Pavel Čadek – písničkaření s violoncellem.
					
vstupné doporučené
16.10.
(ST) v 17:00 h Mezi Odpady – po promítání bude prostor pro dotazy na autora snímku (Kryštof Zvolánek) a zástupce kyjovských skláren Vetropack.
Délka filmu: 28 min.			
vstupné dobrovolné
26.10.
(SO) ve 20:30 h Vladivojna LaChia – solo hudební koncert zpěvačky a skladatelky osobitého ražení – žena mnoha tváří zpívá něžné písničky i metal,
skládá hudbu pro film a divadlo, maluje velká plátna, kreslí komiksy, ilustruje
knihy a napsala fantaskní bajky.			
vstupné 200 Kč

19.10.

tel.: 518 307 722
www.lidova-jizba.cz

28.11.

Pražírna Kyjov

Rihanek.Milan@seznam.cz

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

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

te se dozvědět více o historii a vývoji péče a sociálních služeb jak v ČR,
tak v našem regionu. Pozvání přijala Mgr. Ilona Kolářová z MPSV ČR,
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU
v Brně a samotní poskytovatelé sociálních služeb působících v regionu Kyjovska. Konference se koná v rámci „Týdne pro seniory a osoby zdravotně
postižené“ 30.9.–4.10. (PO–PÁ). V tomto týdnu proběhnou mimo jiné dny
otevřených dveří místních organizací, které poskytují výše uvedené cílové
skupině sociální/návazné služby. Více informací na www.pomocobcanum.
kyjovsko.cz. 				
vstup zdarma
(ČT) v 17:00 h Beseda a přednáška „Děti v pasti sociálních sítí“ – v divadelním sále KD Kyjov.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)

tel.: 777 128 849

barka@kyjov.charita.cz

Otevírací doba: (PO,PÁ) 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Besedy na téma
▶ Každý (PÁ) Biják
Téma měsíce: Mise
3.10.
(ČT) ve 14:00 h Výroba šperků
17.10.
(ČT) ve 14:00 h Kresba (portrét)

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“.
▶ Každé poslední (PO) v měsíci v 15:00 h Setkání seniorů – chcete-li aktivně prožívat své
stáří, tak přijďte mezi nás.
▶ 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.
Říjnová akce:
30.10.
(ST) Kavárna s promítáním – v 17:00 h zahájení dětskou mší svatou a po
ní na faře je pro děti připravena hezká pohádka a pro všechny příjemné
občerstvení. Jsou zvány všechny děti a jejich rodiče.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
www.stpkyjov.cz

tel.: 731 115 213, 518 389 453
ovstp.hodonin@seznam.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.

