Odbor KČT Kyjovsko
organizace a informace: pan Šťastný, tel.: 776 066 343
mirostas@seznam.cz
5.11.
(ÚT) Vacenovice – Rúdník – Rohatec (8,1 km)
v 9:14 h, bus
12.11.
(ÚT) Bzenec Přívoz – Žilkův dub – Bzenec (7,4 km)
v 9:40 h, bus
19.11.
(ÚT) Hovorany, kostel – památník Moravské Rovnosti – Šardice (7,7 km)
					
v 9:39 h, bus
26.11.
(ÚT) Bzenec-Přívoz – Velička – Strážnice (7,8 km)
v 9:40 h, bus

Bukovany
Bukovany 222, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 022, 603 839 367
oubukovany@tiscali.cz
www.obecbukovany.cz
15.11.
(PÁ) v 16:00 h Posezení se seniory – pořádá obec Bukovany v budově sokolovny. Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Bukovany, společná dílnička dětí a seniorů.
17.11.
(NE) v 16:00 h Koncert Mužského sboru z Bukovan pod vedením Pavla Petržely „Písně hospodářské“ – dále vystoupí Ženský sbor z Bukovan a CM Jablůčko v budově sokolovny.			
vstupné dobrovolné

Areál Bukovanský mlýn
Bukovany 70, 696 31 Bukovany
tel.: 518 618 011
info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz
▶ Restaurace otevřena (PO–ČT) 11:00–22:00, (PÁ–SO) 11:00–23:00, (NE) 11:00–20:00.
Ochutnejte výbornou domácí kuchyni. Doporučujeme rezervaci míst předem.
▶ Prohlídky mlýna (PO–PÁ) 11:00–17:00 po domluvě s recepcí, (SO,NE) 10:00–17:00 při
příznivém počasí bude otevřena pokladna 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.
Listopadová akce:
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 CM Michala Miltáka ze Strážnice. Doporučujeme rezervaci
míst předem.

Bzenec
nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
tel.: 518 306 411
informator@bzenec.cz
podatelna@bzenec.cz
www.bzenec.cz
8.11.
(PÁ) Rej světlušek – ohňová show, lampionový průvod. Sraz na náměstí Svobody v 17:00 h.
10.11.
(NE) v 16:00 h Kašpárek v pekle – pohádku hraje Loutkové divadlo Kašpárek
v areálu zámku.
15.11.
(PÁ) 18:00–24:00 Bzenecké sklepy při svíčkách – ochutnávka mladých a ročníkových vín v atmosféře sklepů za svitu svíček. 14 vinařství – vinařů. Vstupenky
zakoupíte www.wisomm.com. vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 450 Kč
16.11.
(SO) Svatomartinské slavnosti – zahájení akce ve 14:00 h tažením vojsk tří
císařů městem. Sklep bude otevřen od 15:30 h, hraje CM Oskoruša, svatomartinské menu, ceny pro účastníky akce a ankety, svěcení mladých vín, vyhodnocení soutěže „Superstar“, mladá i ročníková vína. 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

24.11.

v Informačním centru od 1.10. (ÚT).		
vstupné 450 Kč
(SO) Víno mezi paletami – pořádá Zámecké vinařství Bzenec.
(ST) v 19:00 h Doktor v nesnázích – divadelní hra v KD. Hrají: Dana Morávková, Kateřina Seidlová, Magda Weigertová, Patricie Solaříková, Anna Stropnická, Zuzana Mixová, Miluše Bittnerová, Anna Kulovaná, Ivana Korolová,
Karel Zima. Předprodej vstupenek v Informačním centru Bzenec anebo v síti
www.ticketart.cz.			
vstupné 320, 350 Kč
(NE) ve 13:00 h Vánoční výstava ručních prací a řemesel s dílničkami pro
děti – pořádá SRPŠ v KD.

Kavárna La Desta Bzenec
Strážnická 553, 696 81 Bzenec
tel.: 777 212 073, 602 591 637
hana.stastna1970@seznam.cz
www.cesta-k-nezavislosti.cz
28.11.
(ČT) v 18:30 h Feng šuej – jeho základy a využití v životě, přednáší Hana Šťastná. Rezervace místa nutná na tel.: 777 212 073 nebo na FB stránkách kavárny La
Desta nebo Cesta k nezávislosti, případně přes Messenger.
vstupné 150 Kč

Hovorany
Hovorany 45, 696 12 Hovorany
tel.: 518 375 102, 518 375 328
infokanal@obec-hovorany.cz
www.obec-hovorany.cz
10.11.
(NE) v 15:00 h Martinské zpívání – pořádá Hovoranský ženský sbor v sále sokolovny.
17.11.
(NE) ve 14:00 h Den otevřených dveří – pořádá ZŠ T. G. Masaryka Hovorany.

Klub zdraví a rodiny Kostelec, na staré poště
(Institut pro zdraví a rodinu o.p.s.)
Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov
tel.: 732 267 771
info@ippoz.cz
www.zdraviarodina.cz
Kurz zdravé výživy a vaření (součástí je ochutnávka, kuchařka zdarma a kvalitní knihy
o zdraví, masáže šíje a zdravotní měření):
3.11.
(NE) v 18:00 h Přírodní kosmetika

Mouchnice

Městský kulturní klub Vracov

Mouchnice 7, 683 33 Nesovice
tel.: 517 367 428
obec.mouchnice@tiscali.cz
www.mouchnice.webnode.cz
Akce v rámci projektu „Tradice a rodina“:
9.11.
(SO) Zájezd na muzikál „Čarodějka“ do Prahy
15.11.
(PÁ) Světluškový pochod – uspávání broučků, lampionový průvod obcí zakončený na místním hřišti.
16.11.
(SO) v 16:00 h „Mouchnický slaný mls“ – v prostorách společenského domu.
Slané výtvory našich občanů, posezení pro občany s ochutnávkou.
20.11.
(ST) Společné perníčkové tvoření – pečení perníčků.
26.11.
(ÚT) Společné tvoření na vánoční jarmark

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov
tel.: 518 628 296
kd@mestovracov.cz
www.mestovracov.cz
3.11.
(NE) v 16:00 h Beseda s válečným veteránem Bernardem Papánkem – srdečně zveme všechny na zajímavou besedu s válečným veteránem z bitev u Tobruku a Dunkerku Bernardem Papánkem. Ten je držitelem ceny ÚSTR za svobodu,
demokracii a lidská práva. Beseda se uskuteční v malém sále KD.
(PÁ) v 18:00 h Lampionový průvod – zveme všechny děti a jejich rodiče. Průvod
8.11.
vyjde od KD a zamíří k vodojemu. Tady bude čekat na děti táborák. Špekáčky s sebou.
16.11.
(SO) ve 14:00 h Martinské svěcení vín – zveme všechny příznivce dobrého
vína, jídla a tradic před KD. Chybět samozřejmě nebude svatý Martin na bílém
koni, spousta vína, husí stehýnka, beleše a mnoho dalších tradičních pokrmů.
17.11.
(NE) v 17:00 h Oslavy 30 let od sametové revoluce – promítání dokumentu
„Něžná revoluce“ v kinosále KD. Úvodní slovo bude mít starosta města Vracova
pan Jaromír Repík a Modlitbu pro Martu zazpívá MgA. Alena Kučerová.
(NE) 14:00–17:00 Vánoční trhy a vánoční čarování – přijďte nasát vánoční atmosféru,
24.11.
ochutnat vánoční speciality a zároveň nakoupit dárky dělané ze srdce v malém sále KD.

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31
tel.: 518 618 224
nechvalin@tiscali.cz
www.nechvalin.cz
23.–24.11. (SO) Kateřinské hody – (SO) ve 12:30 h zvaní na hody po obci; ve 20:00 h hodová
zábava v KD (k tanci a poslechu hraje DH Dambořanka). 24.11. (NE) v 10:45 h
hodová mše svatá v kapli sv. Kateřiny.

Strážovice
Strážovice 196, 696 38 Strážovice
tel.: 518 622 128
obec@strazovice.cz
www.strazovice.cz
30.11.
(SO) ve 14:00 h Vánoční jarmark spojený s domácí zabijačkou – pořádá obec
Strážovice s kulturní komisí v ZŠ Strážovice. K zakoupení budou vánoční dekorace, ozdoby, drobné dárky, perníčky, šperky a nebudou chybět sladkosti. Pro děti
bude připravena vánoční dílnička. Součástí jarmarku bude i výstava vánočních
přání a Exlibris. Na školním dvoře se budou podávat zabijačkové pochoutky.

Svatobořice-Mistřín

Vřesovice
Vřesovice 72, 696 48 Ježov
tel.: 518 626 302
ou@obecvresovice.cz
www.obecvresovice.cz
9.11.
(SO) v 17:00 h Beseda u cimbálu – v sále školy ve Vřesovicích. K tanci i poslechu hraje CM Kapric, vystoupí také dětský folklórní soubor Vřesovjánek. Občerstvení zajištěno.

Ždánice
Městečko 787, 696 32 Ždánice
tel.: 518 633 615
muzdanice@politavi.cz
www.muzdanice.cz
9.11.
(SO) 10:00–13:00 Podzimní burza použitých věcí sběratelského charakteru –
pořádá KD v KD. Možno nabídnout k prodeji starožitné předměty, kroje, výšivky, gobelíny atd. Nutná domluva na tel.: 725 920 845 u paní Věry Hrubé. Pro
kupující v den konání burzy je vstupné dobrovolné.
13.11.
(ST) v 18:00 h Beatles story II aneb Jak skončila legenda – pořádá Infocentrum a Městská knihovna Ždánice v Městské knihovně Ždánice ve 2. patře.
Pořadem provází Vladimír Netopil a Anastázie Polášková. Srdečně jsou zváni
všichni fanoušci Beatles bez rozdílu věku.
23.11.
(SO) v 19:00 h Kateřinská taneční zábava – pořádají Ženičky s podporou Města
Ždánice v KD. O humorné vystoupení se postará Ždáničánek, Ždáničan, Mužský sbor Ždánice, Chasa ze Ždánic a Ženičky. K tanci a poslechu hraje Kombet
Hodonín.					
vstupné 100 Kč
26.11.
(ÚT) v 18:00 h 2. cestovatelská beseda s Michalem Poláčkem o Lichtenštejnsku – pořádá Infocentrum a Městská knihovna Ždánice v Městské knihovně ve
Ždánicích ve 2. patře.
30.11.
(SO) v 13:00 h Vánoční jarmark – pořádá KD v KD. Můžete se těšit na dětské
tvoření, dospělí mohou načerpat vánoční inspiraci, případně zakoupit hotové
výrobky.				
vstupné dobrovolné

Ženský pěvecký sbor Moravjanky

Hlavní 1080/111, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel.: 778 454 438, 777 948 493
obec@svatoborice-mistrin.cz
www.svatoborice-mistrin.cz
3.11.
(NE) v 17:00 h Čaj o páté aneb Swingová tančírna – k poslechu i tanci bude
hrát Eager Swingers v KD. Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny.
Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout
pěknou muziku.				
vstupné 100 Kč
5.11.–3.2.2020(ÚT–PO) Moravské Slovácko: Imprese a verše – v KD. Vernisáž fotografií Radka Severy spojená s uvedením stejnojmenné nové knihy proběhne 5.11. (ÚT)
v 17:00 h. Vernisáž bude spojena s autogramiádou autora. V kulturním programu vystoupí Ján Gašpárek (soprán saxafon) za klavírního doprovodu Kateřiny
Martykánové.
13.11.
(ST) v 18:00 h Beseda „Vítězná revoluce?“ – beseda s režisérem, scénáristou
a vysokoškolským učitelem Břetislavem Rychlíkem k 30. výročí listopadové sametové revoluce v KD.
16.–18.11. (SO–PO) Hody – předprodej vstupenek bude zahájen 4.11. (PO) v 8:00 h v KD.
16.11.
(SO) ve 20:00 h Předhodová zábava se skupinou VSP (na sokolovně); ve 20:00 h
hodová taneční zábava s DH Miločanka (v KD).
17.11.
(NE) ve 14:00 h Hodový průvod pro stárky a věnec, povolování hodů, artikule;
ve 20:00 h hodová taneční zábava s DH Šardičanka a Varmužova CM v KD.
18.11.
(PO) ve 20:00 h Hodová taneční zábava s DH Mistříňanka v KD; ve 24:00 h
hojačky, maškara v KD.
28.11.
(ČT) v 18:00 h Jízda králů a Zapomenutá historie – v knihovně KD. Povídání
o radostech i starostech s přípravou lidové slavnosti. „Jízdy králů“ ve Skoronicích a v Kyjově. Také zde bude představena nová kniha 2. díl Zapomenutá historie. Historické články Vojtěcha Holcmana ze Skoronic sahající do let 1690–1900
a mapující život některých obcí na Kyjovsku. Případní zájemci o tuto publikaci
si ji zde mohou zakoupit.

696 50 Moravany u Kyjova
tel.: 728 005 341
LibalovaR@seznam.cz
30.11.
(SO) 9:00–16:00 Vánoční jarmark – pořádají ŽPS Moravjanky z.s. Moravany za
podpory OÚ v prostorách KD v Moravanech. Zde si můžete nakoupit vánoční
dekorace, tradiční, komerční a dárkové zboží. K prodeji bude připraven svařák
a zabijačkové speciality. Děti místní ZŠ zde předvedou své výrobky, které si můžete zakoupit.				
vstupné zdarma

Římskokatolická farnost Vlkoš

Vrbasovo muzeum Ždánice

Vlkoš 80, 696 41
tel.: 731 621 127
favlkosuk@ado.cz
www.farnostvlkos.cz
30.11.
(SO) v 17:30 h Adventní koncert Komorního orchestru Arthura Nikische –
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Zámek 1, 696 32 Ždánice
tel.: 725 920 846
muzeum@muzdanice.cz
www.muzdanice.cz
www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz
▶ Otevírací doba: (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12. (NE) 13:00–16:00.
Výstava v muzeu:
24.11.–15.12.(NE–NE) Vánoční zvonění – výstava zvonků a zvonečků ze soukromých sbírek. Vernisáž výstavy 24.11. (NE) ve 14:00 h, v programu vystoupí národopisný
soubor Ždáničánek. Pořádá Město Ždánice a Vrbasovo muzeum Ždánice.

Lovčice
Lovčice 118, 696 39
tel.: 518 633 420
ou.lovcice@iol.cz
www.lovcice.cz
30.11.
(SO) ve 14:00 h Předvánoční jarmark – na návsi v Lovčicích budou stánky
rozličného zboží, občerstvení, adventní tvůrčí dílna pro děti na místní faře, vystoupení žáků ZŠ Lovčice.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
tel.: 724 760 296
informace@milotice.cz
kultura@milotice.cz
www.milotice.cz
9.–11.11.
(SO–PO) Krojované hody
9.11.
(SO) 20:00–3:00 Taneční zábava s DH Mistříňanka.
			
vstupné 150 Kč s místenkou, 130 Kč bez místenky
10.11.
(NE) v 10:00 h Hodová mše svatá; ve 14:00 h krojový průvod pro stárky a hospodáře; ve 20:00–2:00 taneční zábava s DH Vracovjáci.
				
vstupné 130 Kč, krojovaní zdarma
11.11.
(PO) 20:00–3:00 Taneční zábava se Slováckou kapelou Romana Horňáčka.
					
vstupné 130 Kč
16.11.
(SO) 10:00–18:00 Martinské Šidleny – v ceně kupon na víno v celkové hodnotě 200 Kč, sklenička, mapka a vinná doprava (Milotice náves – Šidleny
a zpět). Více info: www.sidleny.cz.			
vstupné 300 Kč

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka
Lovecká 678, 696 32 Ždánice
tel.: 702 233 565
hvezdarna@muzdanice.cz
www.hvezdarnazdanice.cz
11.–15.11. (PO–PÁ) Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – vstup je na všechny akce
konané v tomto týdnu volný.
Astropořady v listopadu:
1.,8.,22.,29.11.(PÁ) v 16:00 h O Měsíčku – astronomický příběh pro rodiče s dětmi; v 18:00 h , pocit
Pozorování hvězdné oblohy s ukázkou v planetáriu
22.,29.11. (PÁ) ve 14:00 h Pozorování Slunce s ukázkou v planetáriu

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV PŘIPRAVUJE
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• 26.11. (ÚT) v 18:00 h SNOW FILM FEST
Kino Panorama Kyjov
„SNOW FILM FEST“ je přehlídka špičkových outdoorových filmů o zimních sportech
a dobrodružství. V programu je 6 pečlivě vybraných filmů, finalisté ze zahraničních
festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků,
čerstvého prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci.
Letos se můžete těšit na film Queen Maud Land a hvězdně obsazenou expedici v čele
s Alexem Honnoldem za zdoláváním skalních stěn daleko za polárním kruhem, na
bezútěšné podmínky ostrova Onekotan uprostřed Ochotského moře. Kromě toho také
na snímek Ice&Palms, cyklistický přejezd Alp okořeněný o sjezdy těch nejzvučnějších
alpských vrcholů, na blázna v neoprenu mezi krami ve filmu Surfer Dan, na dokument
Můj svět, neboli zpověď extrémního sportovce Jana Vency Franckeho, a nebo na
sbírání Střípků ze života horolezce Mirka Šmída. vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma

• 1.,2.12. (NE,PO)

3.12. (ÚT) v 19:00 h HIROKO MATSUMOTO

A TOMÁŠ MACH
divadelní sál KD
Hiroko Matsumoto – japonská klavíristka, zpěvačka a skladatelka.
Tomáš Mach – český houslista a skladatel.
vstupné 220 Kč, studenti a senioři 170 Kč, děti do 15 let 50 Kč
• 10.12. (ÚT) v 19:00 h MORAVANKA JANA SLABÁKA
Koncert dechové hudby.

divadelní sál KD
vstupné 150 Kč

• 16.12. (PO) v 19:00 h VINETŮŮŮ!
divadelní sál KD
Divadelní komedie v režii Roberta Bellana (autor diváckých hitů jako jsou Rychlé
šípy nebo Normální debil). Uvádí Divadlo Pecka, hrají herci Slováckého divadla.
vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

19.12. (ČT) v 18:00 h GRANDE MORAVIA LADISLAVA PAVLUŠE
VÁNOČNÍ KONCERT 2019
divadelní sál KD
Sváteční koncert plný nádherných písní a kouzelné atmosféry na vysoké úrovni.
Těšit se můžete nejen na vánoční písně, ale také písně muzikálové a známé
světové melodie. Jste srdečně zváni.

•

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRUH PŘÁTEL HUDBY Koncertní sezóna 2019 – 2020

•
•
•
•

a okolí

LISTOPAD 2019

divadelní sál KD

7.1. (ÚT) v 19:00 h KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA A PĚV. SB. 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

Pozor, také v této sezóně: vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé koncerty je 50 Kč.

www.mestokyjov.cz
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http://www.mestokyjov.cz
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Významné akce v Kyjově
TRADIČNÍ MARTINSKÝ HODY
8.–10.11.
8.11.
9.11.
10.11.

(PÁ–NE) Tradiční martinský hody
(PÁ) ve 20:00 h Rozmarýnová beseda u cimbálu s CM Jury Petrů v KD.		
				
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 Pavla Růžičky v KD. vstupné 150 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“, poté
17:00–21:00 taneční zábava s DH v KD.		
vstup volný

XX. ROČNÍK KYJOVSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU
15.11.

(PÁ) ve 20:00 h Il Congelatore (Zmrazovač) – kočovné divadlo AD HOC, pořádá Opona, z.s. v divadelním sále KD. Příběh mafiánů z časů americké prohibice.
		
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 140 Kč

Významné akce v okolí

16.11.

(SO) 11:00–19:00 Festival vína „Sv. Martin na Hovoransku“ – podzimní Svatomartinské otevřené sklepy pořádá Spolek Hovoranských vinařů Hovorany. Na
již 6. ročníku můžete ochutnat jak mladá a svatomartinská vína od našich vinařů, tak výběr z minulých ročníků. Můžete ochutnat různé pokrmy. Po celý den
budou zpívat mužské sbory z Hovoran a ze Želetic a během dne také vystoupí
dětský folklórní kroužek Potůček. V 19:00 h se můžete těšit na CM v sále sokolovny. Prodej vína je i 17.11. (NE) 9:00–12:00. Předprodej: www.wisomm.com.
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. Více informací
na facebooku nebo na www.vinozhovoran.cz/akce.
			
vstupné v předprodeji 550 Kč, na místě 650 Kč

VÝŠLAP NA HORU BRADLO
30.11.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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, (SO) 9:00–11:30 tel.: 518 323 484, 518 697 409

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

ADVENTNÍ (PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ) TRHY

Součástí bude 1.12. (NE) ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s programem.
vstup volný
•

KAM V KYJOVĚ

M
A

Českobratrská církev evangelická
Dobrovského 511, 697 01 Kyjov		
tel.: 518 612 058, 724 801 135 (kontaktní osoba Dan Petříček)
kyjov@evangnet.cz
1.12.
(NE) v 15:00 h Adventní koncert – vystoupí Mikael Ericsson (violoncello)
a Daniel Jun (klavír). Na programu: F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Bruch,
G. Gershwin, R. Charles a další. Modlitebna Českobratrské církve evangelické
v Kyjově, Dobrovského 36.

16.11.
20.11.

R

(NE) v 16:00 h Proměna člověka: Láska – tématem nás provede Laura Zlámalová.

ZD
A

17.11.

(SO) Výšlap na horu Bradlo – 1. ročník pořádá KČT, odbor Vřesovice. Značené trasy 6 a 8 km pro pěší vedou po turisticky značených cestách Chřibů
a okolí. Prezence 8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích. Cíl tamtéž do 15:00 h. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem
trasy, každý účastník bude odměněn pamětním dárkem a diplomem. Tato
akce se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2017–2021“. Více informací:
www.kct-vresovice.webnode.cz, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík).

Udělejte něco pro své zdraví
BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA
NA KRYTÝ BAZÉN DO RATÍŠKOVIC
do 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

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

5.11.

(ÚT) v 19:00 h Mladá muzika Šardice – v divadelním sále KD. V současnosti
muziku řídí učitel hudby Roman Kohoutek, který je také uměleckým vedoucím.
Kapela působí v šardické pobočce ZUŠ Kyjov.		
vstupné 150 Kč
13.11.
(ST) v 10:00 h Pavel Novák: Zdravíčko – v divadelním sále KD. Pořad plný zajímavých příběhů je putováním světem a říší zvířat. Děti zavítají do Indie, Itálie
a Japonska. Naučí se tanec Hulahu. Dozvědí se o zásadách zdravého životního
stylu, důležitosti pohybu a zdravé výživy.		
vstupné 50 Kč
13.11.
(ST) v 19:00 h Dokud nás milenky nerozdělí – v divadelním sále KD. Představení je vyprodáno.				
vstupné 430 Kč
14.11.
(ČT) v 19:00 h Jaroslav Svěcený – J. Svěcený (housle a průvodní slovo), Miloslav Klaus (kytara). Galakoncert italských a francouzských houslí v divadelním
sále KD. Dozvíte se spoustu zajímavých informací, jelikož J. Svěcený je zároveň
i soudní znalec v oboru smyčcové hudební nástroje.
		
vstupné 350 Kč, studenti a senioři 290 Kč, děti do 15 let 50 Kč
17.11.
(NE) v 17:00 h Sametová revoluce: 30 let – na Masarykově náměstí. Akce se koná
při příležitosti oslav 30. výročí od sametové revoluce. V 17:30 h a v 19:00 h LASERMAPPING na budovu kyjovské radnice. V doprovodném programu vystoupí
kapela 4psi. Budou promítány zpovědi osob spjatých s tímto tématem pořízených
organizací „Paměť národa“. Součástí bude výstava o životě Karla Antonína Macháčka
(spoluzakladatele mezinárodního dne studentstva) „Občan Macháček“. vstup volný
19.11.
(ÚT) v 19:00 h Travesti skupina Screamers: Screamers vás baví – v divadelním sále KD. Představení je vyprodáno.		
vstupné 290 Kč
23.11.
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava – k tanci, poslechu a dobré zábavě hraje DH Žadovjáci v estrádním sále KD. V programu vystoupí jednotlivé
složky Slováckého souboru Kyjov.			
vstupné 100 Kč
26.11.
(ÚT) v 19:00 h Václav Havel: Audience, Vernisáž – v divadelním sále KD. Dvě
aktovky od Václava Havla v podání pražského Divadla v Celetné.		
		
vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 340 Kč
30.11.
(SO) ve 14:00 h Orchestr Václava Hybše & Kateřina Brožová – v divadelním
sále KD. Hlavním hostem letošního posledního vánočního turné je vynikající
a velmi oblíbená herečka Kateřina Brožová.
			
vstupné v předprodeji 340 Kč, na místě 380 Kč

Filmový festival Kyjograf
Kino Panorama, Svatoborská 671/19 Kyjov
tel.: 733 644 494
info@kyjograf.cz
www.kyjograf.cz
▶ Festivalovou akreditaci a vstupenky na jednotlivá představení a koncerty si můžete zakoupit
online přes www.ticketportal.cz, v pokladně KD nebo v Informačním centru města Kyjova.
1.11.
(PÁ) v 19:00 h film Nabarvené ptáče (host: režisér Václav Marhoul, po projekci
bude raut ve foyer); ve 23:00 h afterparty s DJ PDCH (ve foyer kina).		
			
vstupné na film 130 Kč, DJ zdarma
(SO) v 10:30 h dětský film Špalíček (vstupné pro děti zdarma, dospělí 60 Kč); ve
2.11.
14:00 h beseda s Tomášem Baldýnským (ve foyer, vstupné zdarma); v 15:00 h exkluzivní předpremiéra filmu Dálava (vstupné 100 Kč, host: režisér Martin Mareček
a scenárista Tomáš Bojar); v 17:30 h Staříci (vstupné 120 Kč, host: režiséři Martin Dušek a Ondřej Provazník); ve 21:00 h Narajama (koncert v kině; Narajama je legendární kyjovská kapela spojující cimbál a klasické rockové nástroje); ve 23:00 h KHOIBA
(vstupné na oba koncerty 200 Kč, koncert v kině; Khoiba je kultovní tuzemská kapela
kloubící elektroniku a melodické kytary, atmosférický pop plný melancholie a pozitivních emocí); ve 24:00 h afterparty s DJ PDCH (ve foyer kina, vstupné zdarma).
3.11.
(NE) ve 14:00 h animační filmová dílna pro děti (vstupné 150 Kč, děti se mohou
na jedno odpoledne stát filmaři a vytvořit si krátký animovaný film, kurz potrvá
3 x 45 minut; zájemci pište na e-mail: info@kyjograf.cz nebo na facebooku: Filmový festival Kyjograf); ve 14:00 h film Budiž světlo (vstupné 100 Kč, host: producent Petr Oukropec); v 16:00 h exkluzivní předpremiéra filmu Karel, já a ty
(vstupné 100 Kč, host: režisér Bohdan Karásek); v 19:00 h film Erotikon (vstupné
120 Kč, projekce němého filmu s doprovodem živé hudby – Trio Neuvěřitelno).

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.

6.11.
(ST) v 15:30 h Bijásek: Psí kusy Kanada.......................................................... 50 Kč
6.11.
(ST) v 19:00 h Tiché doteky ČR/Nizozemsko/titulky..............100 Kč/ČFK 80 Kč
7.,10.,22.,24.11.(ČT,NE) v 17:30 h, (PÁ) ve 20:00 h Ženská na vrcholu ČR........................ 130 Kč
7.,9.,14.,24.,29.11.(ČT,NE) ve 20:00 h, (SO,PÁ) v 17:30 h Poslední aristokratka ČR............ 120 Kč
8.,15.11.
(PÁ) v 17:30 h Addamsova rodina VB/USA............................ 120 Kč/RV 432 Kč
8.,9.11.
(PÁ,SO) ve 20:00 h Terminátor: Temný osud USA/titulky........................ 130 Kč
10.11.
(NE) v 15:00 h Sněžný kluk USA................................................ 120 Kč/RV 432 Kč
10.,30.11. (NE) ve 20:00 h, (SO) v 17:00 h Bitva u Midway USA/titulky................... 130 Kč
13.11.
(ST) v 16:00 h Román pro pokročilé ČR...................................................BS 60 Kč
13.11.
(ST) v 19:00 h V zajetí sítě ČR..................................................120 Kč/ČFK 100 Kč
14.11.
(ČT) v 17:30 h Joker USA................................................................................ 120 Kč
15.11.
(PÁ) ve 20:00 h Něžné vlny ČR (promítání při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce)....................................................................................................... 50 Kč
16.11.
(SO) v 17:00 h Terminátor: Temný osud USA/titulky................................ 130 Kč
16.11.
(SO) ve 20:00 h Jan Palach ČR (promítání při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce)....................................................................................................... 50 Kč
17.11.
(NE) v 15:00 h Fany a pes Německo/ČR/Belgie........ vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
17.,28.11. (NE) v 17:30 h, (ČT) ve 20:00 Amnestie ČR/SR............................ vstupné 120 Kč
17.11.
(NE) ve 20:00 h Milada ČR (promítání při příležitosti oslav 30. výročí sametové
revoluce)............................................................................................................... 50 Kč
20.11.
(ST) v 19:00 h Abstinent ČR.....................................................120 Kč/ČFK 100 Kč
21.11.
(ČT) v 10:00 h Babykino: Toy story 4: Příběh hraček USA 80 Kč/děti zdarma
21.,29.11. (ČT) v 17:00 h, (PÁ) ve 20:00 h Doktor spánek od Stephena Kinga USA/titulky
.............................................................................................................................. 130 Kč
21.11.
(ČT) v 20:00 h Depeche Mode: Spirits in the forest UK/titulky
................................................................................. 300 Kč/studenti a senioři 250 Kč
22.,24.11. (PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:00 h Ledové království II USA *2D...120 Kč/RV 432 Kč
23.11.
(SO) v 16:00 h 100 let skautského střediska Kyjov (slavnostní večer s promítáním)
........................................................................................................vstupné dobrovolné
23.11.
(SO) ve 20:00 h Mirai, dívka z budoucnosti Japonsko/titulky..................... 80 Kč
26.11.
(ÚT) v 18:00 h Snow Film Fest (přehlídka outdoorových filmů)
....................................................................................... 100 Kč, děti do 15 let zdarma
27.11.
(ST) v 19:00 h Falešně Dánsko/titulky.......................................100 Kč/ČFK 80 Kč
28.11.
(ČT) v 17:30 h Ledové království II USA *3D......................... 140 Kč/RV 504 Kč
30.11.
(SO) ve 20:00 h Le Mans´66 USA/titulky...................................................... 130 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
tel.: 518 614 358
mek@knihovna-kyjov.cz
www.knihovna-kyjov.cz
▶ Kurzy výuky na PC budou probíhat od ledna 2020. Zájemci se mohou přihlásit u paní
Martiny Hradilové na tel.: 518 614 359 nebo e-mailu: detske@knihovna-kyjov.cz.
▶ Jižní Morava čte – literární, výtvarná a audiovizuální soutěž pro děti na téma „Tajemství
knihovny“. Termín odevzdávání soutěžních prací je do 11.11. (PO). Více informací na
www.knihovna-kyjov.cz.
do 28.11.
každý (ČT) 13:00–17:00 Poválečný Kyjov ve fotografiích a pohlednicích (z depozitáře Vlastivědného muzea Kyjov) na pobočce knihovny v Bohuslavicích.
4.11.
(PO) v 9:00 h Anežka Česká – beseda s uživateli CSS Kyjov v jídelně Centra
sociálních služeb Kyjov. Půjčování knih.
5.11.
(ÚT) v 17:00 h Imunita v psychosomatice – Mgr. Michaela Fialová, klinická
psycholožka, spoluautorka knihy „Proč (a jak) psychosomatika funguje?“. Nutná rezervace emailem: sedlackova.pet@seznam.cz nebo na tel.: 605 174 280.
Přednáškový sál.				
vstupné 350 Kč
6.11.
(ST) v 17:00 h Nejdůležitější faktor zdravého člověka – přednáší consilarius
reálné psychologie a dietolog Sámo Fujera ve studovně-čítárně. vstupné 100 Kč
7.11.
(ČT) v 17:00 h Karmické vztahy v rodině – přednáší astroložka a numeroložka
Eva Matulová v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
13.11.
(ST) v 17:00 h Osamělost je utrpením, kterému nelze uniknout – přednáška
Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.		
vstupné 50 Kč
13.11.
(ST) v 18:00 h Recitál Jiřího Dědečka – v letech 1973–1985 tvořil a vystupoval
ve dvojici s Janem Burianem. Ve svém recitále zavzpomíná a zazpívá své nejstarší a nejnovější písně. Akce se koná v rámci příležitosti oslav 30. výročí od
sametové revoluce v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné

19.11.
20.11.
22.11.
26.11.
30.11.

(ÚT) v 17:00 h Moderní zobrazovací metody – co se děje v nemocném těle –
přednáší prim. MUDr. Jaromír Bernátek v přednáškovém sále. Akci organizuje
Nemocnice Kyjov a Město Kyjov.			
vstupné zdarma
(ST) v 17:00 h Jak si pomoci od bolesti páteře a dolních končetin – přednáší
chiropraktik Vinci László v přednáškovém sále.
vstupné dobrovolné
(PÁ) v 17:00 h Hirudoterapie – léčení pijavicemi lékařskými. Přednáší členové
Asociace specialistů hirudoterapie v přednáškovém sále. vstupné dobrovolné
(ÚT) v 17:00 h Síla vody na naše zdraví – změň vodu – změníš si život. Struktura vody – pití vody – molekulární vodík. Přednáší Bc. Lukáš Schramek v přednáškovém sále.			
vstupné dobrovolné
(SO) v 15:00 h Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže „Jižní Morava
čte“ – v rámci „Dne pro dětskou knihu“ s hudebním vystoupením Zuzany Šimečkové v přednáškovém sále.

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70, 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 338
muzeum.kyjov@masaryk.info
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.
17.11.
(NE) 13:00–16:00 Bleší trh

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.
do 24.11.
(NE) Výstava fotoobrazů Aleny Šindarové-Nimrichterové „OKA-MŽIKY“
– makrofotografie běžných předmětů, které nás obklopují. Snímkům pak dává
podobu velkých formátů – fotoobrazů. Výstava prodloužena do 24.11. (NE)!

Galerie Doma
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
tel.: 602 729 627
barbora.lungova@centrum.cz
www.galeriedoma.cz
do 3.11.
(NE) Portréty Vojtěcha Petratury od známých umělců

Pražírna Kyjov
Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov
tel.: 604 466 342
tomas@prazirnakyjov.cz
6.11.
(ST) 19:00–21:00 Jaroslav Spurný – debata o svobodě slova s novinářem a spisovatelem J. Spurným, redaktorem týdeníku Respekt.
vstupné zdarma
30.11.
(SO) ve 20:30 h Tom Oakland – britsko-moravský písničkář a zpěvák kapel
Ukulele orchestra jako Brno a the Oakland Sisters. Na svých koncertech překračuje hranice folku a country a často se potuluje žánry na pomezí soulu, rocku
a popu.					
vstupné 80 Kč

Swing Family z.s.
Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368
swing.family@seznam.cz
www.swingfamily.cz
▶ Každou (ST) 19:00-21:00 Open class – opakovací lekce swingu bez registrace pro všechny,
kteří chtějí opakovat, trénovat, nebo si prostě zatančit. V Kyjovském pivovaru.
1.11.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou „Perfect Time“ – akce projektu „Swing v Kyjově“ v Kyjovském pivovaru. Brněnská swingová kapela hrající
progresivní vintage jazz, ve stálé nabídce má vyzrálé české swingové lahůdky
a nehodlá se stydět ani za vybrané kousky šansonu. Akce se koná za finanční
podpory města Kyjova.				
vstupné 100 Kč
29.11.
(PÁ) ve 20:00 h Swingová tančírna s kapelou „Django Jet“ – akce projektu
„Swing v Kyjově“ v Kyjovském pivovaru. Po delší době se k nám vrací úžasná
„django“swingová kapela, a přiváží novinku, spolupráci se skvělým cimbalistou
Jiřím Gužíkem. Přijďte si poslechnout, jak zní gypsy hot jazz v podání cimbálu
smíchaný s francouzským, americkým a českým swingem. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova.			
vstupné 100 Kč

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov
tel.: 723 876 086
predseda@jazzklubkyjov.cz
www.jazzklubkyjov.cz
23.11.
(SO) ve 20:30 h Szabó, Turcerová, Maceček – koncert v rámci projektu Jazz
v Kostce IX v Pražírně Kyjov. Štefan Szabó (guitar), Michaela Turcerová (saxophones), Petr Maceček (drums). Trio hraje vlastní kompozice, originální aranže
jazzových standardů a také skladby současných autorů.
vstupné 100/70 Kč

Pěvecký sbor Carmina vocum,
Komorní orchestr města Kyjova

Železniční expozice Stavědlo
ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov
tel.: 774 167 252
Rihanek.Milan@seznam.cz
www.naskyjov.estranky.cz
10.11.
(NE) 10:00–17:00 Stálá expozice železnice na Kyjovsku – modelové kolejiště
velikosti H0.			
vstupné dobrovolné

Občanské sdružení OMEGA plus Kyjov
Svatoborská 27, 697 01 Kyjov
tel.: 731 402 095
15.10.–30.11.(ÚT–SO) Výstava 6 panelů fotografií a textů „srpen 1968 – listopad 1989“ –
za výlohami bývalé KB (Masarykovo nám. 18).

Penzion & Vinný bar Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
tel.: 518 307 722
info@penzion-regio.cz
www.penzion-regio.cz
www.lidova-jizba.cz
Otevřeno: (PO–NE) 9:00–22:00, (PÁ,SO) dle potřeby i déle.
8.11.
(PÁ) v 11:00 h Otevírání svatomartinského vína s tradičními pochutinami
– vína od vybraných vinařů ze Slovácké podoblasti ve vinotéce Kyjov na Palackého ulici.

Kyjovský pivovar
Komenského 596, Kyjov
tel.: 518 614 313, 775 700 101
info@kyjovsky-pivovar.cz
www.kyjovsky-pivovar.cz
▶ Pivovarské kulinářské speciality na listopad: Husí a kachní hody.
▶ Již v prodeji skvělé vánoční dárky – dárkové poukazy na pivní lázně, dárkové balení našich
piv a dalších produktů.
1.11.
(PÁ) v 17:00 h Pivní premiéra – uvedení do prodeje nového pivního speciálu:
MUSTANG – American Amber Ale 13% EPM. Prvních 20 zájemců ochutná
nové pivo zdarma.

Jungmannova 717, 697 01 Kyjov
mario.kudela@seznam.cz
www.carminavocum.eu

23.11.

tel.: 777 274 807 (p. Mario Kudela)
wohlgemuth.jiri@seznam.cz
www.komk.eu

(SO) v 17:00 h Slavnostní koncert k výročí obou těles, které působí na kyjovské
scéně 20 a 15 let – v kyjovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program:
J. S. Bach, F. Schubert, E. Morricone. Dirigent: Mario Kudela. vstupné dobrovolné

Komunitní plánování sociálních služeb
Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
tel.: 518 697 571, 602 515 693
kpss@mukyjov.cz
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz
28.11.
(ČT) v 17:00 h Beseda a přednáška „Děti v pasti sociálních sítí“ – v divadelním sále KD Kyjov. Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, ve spolupráci se
zástupci Policie ČR (oddělení tisku a prevence) + úspěšného Youtubera & Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (oddělení vzdělávání) organizuje pro pedagogy, rodiče, žáky škol Kyjovska „vzdělávání a osvětu“
v KYBERoblasti.

Atletický klub Kyjov
J. Úprky 885, 697 01 Kyjov
tel.: 736 487 073, 736 487 074
avrbovsky@seznam.cz
2.11.
(SO) v 10:00 h Slavnostní vyhlášení celoroční soutěže Hodonínského běžeckého poháru mládeže – v hudebním sále ZŠ J. A. Komenského.

Klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov (za letním kinem)
barka@kyjov.charita.cz
Otevírací doba: (PO,PÁ) 13:00–17:00, (ST,PÁ) pouze pro děti 7–14 let.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) Deskové hry s Michalem
▶ Každý (PÁ) Promítání
Téma měsíce: Smrt
7.11.
(ČT) ve 14:00 h Drátkování
14.11.
(ČT) ve 14:00 h Kresba (portrét)
21.11.
(ČT) ve 14:00 h Výroba svíček
28.11.
(ČT) ve 14:00 h Adventní věnce

tel.: 777 128 849

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.
Listopadové akce:
27.11.
(ST) Kavárna s promítáním – zahájení dětskou mší svatou v 17:00 h a po ní na
faře je pro děti připravena hezká pohádka a pro všechny příjemné občerstvení.
30.11.
(SO) ve 20:00 h Církevní silvestr aneb oslava konce církevní roku – v sále
Klubu Nětčice. Jako již tradičně je připraven bohatý program, dobrá hudba, vinotéka Stanislava Martinka a mnoho dalšího. Více informací na plakátech nebo
webu CPR.		
vstupné pouze v předprodeji 80 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.,
místní organizace Kyjov
Palackého 67, 697 01 Kyjov
tel.: 731 115 213, 518 389 453
www.stpkyjov.cz
ovstp.hodonin@seznam.cz
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 tělocvičně a v bazénu dle harmonogramu.
Listopadové akce:
12.11.
(ÚT) ve 14:00 h Paměť trénujeme hrou při šálku kávy – na penzionu.
28.11.
(ČT) ve 14:00 h Trénink paměti se Zdeňkem Chourou – v jídelně penzionu.

Sokol Kyjov, oddíl stolního tenisu

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace

Komenského 689, 697 01 Kyjov
tel.: 603 155 496 (R. Moudrý)
moudry@eurolamp.cz
www.pineckyjov.cz
16.11.
(SO) v 10:00 h Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů – v sokolovně
Kyjov. Vezměte si s sebou sálovou obuv a pálku, občerstvení zajištěno.		
					
vstupné 100 Kč

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
tel.: 518 615 109
nenickova@soukyjov.cz
www.soukyjov.cz
27.11.
(ST) 8:00–16:00 Den otevřených dveří – SOU Kyjov, Havlíčkova srdečně zve
vycházející žáky na pracoviště Havlíčkova 1223/17 a Za Humny 3303/24. Přijďte
si prohlédnout naše dílny a školu.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

Střední škola automobilní Kyjov,
příspěvková organizace
Nádražní 471, 697 01 Kyjov
tel.: 518 305 347
kudlickova.s@ssakyjov.cz
www.ssakyjov.cz
16.11.
(SO) 8:30–11:30 Den otevřených dveří – začátky prohlídek v 8:30 h, v 9:00 h,
v 9:30 h, v 10:00 h, v 10:30 h a poslední v 11:00 h. Přijďte si prohlédnout školu, dílny a získat informace, které vám pomohou při rozhodování o budoucím povolání.

Jazyková škola Kyjov
MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
tel.: 603 281 237
studijni@jazykovka-kyjov.cz
www.jazykovka-kyjov.cz
15.11.
(PÁ) v 18:00 h Moments of freedom: NEJ fotky ze svobodného cestování –
vernisáž společné výstavy fotografií našich studentů a lektorů k 30. výročí konce
totality. Následuje beseda o cestování, cizích jazycích a učení s martinským vínem a drobným pohoštěním.

Sokolíček
Komenského 689, 697 01 Kyjov
tel.: 776 859 903, 725 313 089
info@sokolicek.cz
www.sokolicek.cz
16.11.
(SO) v 15:30 h Halloween v Sokolíčku – čeká na vás zajímavý program s Divadlem Kejkle, diskotéka, strašidelná výzdoba a malovaní na obličej. Budeme se
těšit na vaše halloweenské masky!
		
vstupné dítě bez masky 170 Kč, dítě s maskou 150 Kč, rodiče zdarma

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
5.,7.11.
(ÚT,ČT) 9:30–11:30 Zimní focení
12.11.
(ÚT) 9:30–11:30 Malujeme ovocem
14.11.
(ČT) 9:30–11:30 Model plic
19.11.
(ÚT) 9:30–11:30 Stezka bosou nohou
21.11.
(ČT) 9:30–11:30 Vyfoukej si příšerku
26.11.
(ÚT) 9:30–11:30 Lodičky
28.11.
(ČT) 9:30–11:30 Malování nitkou

Římskokatolická farnost Kyjov
Palackého třída 64, 697 01 Kyjov
tel.: +420 731 402 188 (P. Vladimír Mrázek)
fakyjov@ado.cz
www.kyjov.dekanat.cz
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve farním kostele:
▶ (PO) v 17:00 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.
Listopadové akce:
1.11.
(PÁ) v 6:45 h a v 18:30 h Slavnost všech svatých
2.11.
(SO) v 6:45 h a v 18:30 h Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá
v 18:30 h bude obětována za všechny zemřelé v letošním roce.
3.11.
(NE) Dušičkové pobožnosti na místních hřbitovech – zveme ke společné modlitbě za naše drahé zemřelé. Ve 14:00 h v Kyjově a Sobůlkách, v 15:00 h v Boršově a v Bukovanech.
10.11.
(NE) v 10:30 h Hodová mše sv. ke cti sv. Martina v Kyjově a Sobůlkách.
20.11.
(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.

Křesťanské Centrum Naděje Kyjov
pastor Jiří Pospíšil
tel.: 739 600 008
kcnadejekyjov@gmail.com
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.

