Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov

tel.: 776 161 649

dobrovolnickecentrum@oskrok.cz

Klub maminek Kyjov

Místo setkávání: Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila

cprkyjov@ado.cz

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)

www.kmk.wbs.cz

6.9.
(ÚT)Tvoříme z modelíny
8.9.
(ČT) Papíroví maňásci
13.9.
(ÚT) Cvičíme s gymbally
15.9.
(ČT) Větrníky
20.9.
(ÚT) O Červené Karkulce
22.9.
(ČT) Podzimní dekorace
27.9.
(ÚT) Ježci
29.9.
(ČT) Lapač snů
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na
www.kmk.wbs.cz.

Centrum pro rodinu Kyjov

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

obec.kostelec@wo.cz

Bukovany

Bukovany 222, 696 31 Bukovany

Milotice

Milotice 72, 696 05 Milotice

informace@milotice.cz

2.9.
25.9.

www.obecbukovany.cz

(ST) v 15:00 h Dáme kroj – V rámci celorepublikové akce zveme spoluobčany na setkání u sochy
sv. Urbana v Močidle. Vystoupí Mužský a Ženský sbor z Bukovan, občerstvení, pořádá Obec 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. Zahradní
posezení otevřeno v případě příznivého počasí. Ochutnejte výbornou domácí kuchyni, doporučujeme rezervaci míst předem. Projížďky na ponících jsou možné ve všední dny 17:00–18:30, (SO,NE)
a o svátcích 14:00–18:30 – vyjížďky pro malé i větší děti. Prohlídky mlýna ve všední dny 11:00–17:00,
víkendy 10:00–18:00. Minigolf pro celou rodinu.
▶ Celoroční prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – tradiční
užitková keramika (hrnky, misky, dózy, džbánky, aj.).
▶ Novinka! Lukostřelba pro děti i dospělé – terče papírové i 3D. Otevřeno (SO,NE) 13:00–18:00.
▶ Připravujeme na říjen:
20.–23.10.(ČT–NE) Zvěřinové hody

Bzenec

nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec

informator@bzenec.cz

tel.: 518 306 411

podatelna@bzenec.cz

www.bzenec.cz

16.–17.9. (PÁ–SO) Bzenecké krojované vinobraní

3.9.

tel.: 724 544 188, 518 323 680

l.kuchar@furstovavila.cz

www.furstovavila.cz

(SO) 10:00–18:00 Prohlídky interiérů a sklepů Fürstovy vily s degustací vybraných vín a burčáků
– Srdečně Vás zveme na tuto každoroční akci pořádanou v době Bzeneckého krojovaného vinobraní.

Loutkové divadlo Kašpárek

areál zámku Bzenec, 696 81 Bzenec
pepazenata@seznam.cz (principál)

tel.: 723 015 372 (Josef Ženata)
kasparek-bzenec@seznam.cz (divadlo)

www.kasparek.webzdarma.cz

18.9.

(NE) v 16:00 h O Hastrmanovi – při příležitosti Bzeneckého krojovaného vinobraní sehraje Loutkové divadlo Kašpárek v divadélku v areálu zámku premiéru pohádky.
vstupné dobrovolné

Hovorany

Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel.: 518 375 102, 518 375 328

infokanal@obec-hovorany.cz

25.9.
28.9.

Ježov 75, 696 48 Ježov

objezov@tiscali.cz

10.9.

www.obec-hovorany.cz

(NE) Drakiáda – pořádá Kulturní komise při OÚ.
(ST) ve 14:00 h Orelské odpoledne plné her – pořádá Orel jednota Hovorany, areál u rybníka.

Ježov

tel., fax: 518 626 221

www.jezov.cz

(SO) v 13:00 h O putovní pohár starosty obce pro dvojice – tradiční petangový turnaj na hřišti
TJ. Pořádá obec Ježov ve spolupráci s TJ a SDH. Přihlášky a startovné na dvojici jsou přijímány do
8.9. (ČT) na OÚ nebo telefonicky na tel.: 724 171 338. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
startovné 50 Kč
10.–11.9. (SO–NE) v 8:00 h Klubové podzimní zkoušky retrieverů – na Oboře v Ježově. Pořádá MS Vlast
Ježov.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 724 581 806

www.slavojmoravany.com

(SO) Burčáková zábava – TJ Slavoj Moravany pořádá na hřišti v Moravanech zábavu se skupinou
Generace.

Mužský pěvecký sbor Paniháj

dufek42@gmail.com

tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)

www.panihaj.webnode.cz

3.9.

(SO) ve 14:30 h Tradiční zarážení hory – Na 7. ročník do Moravan srdečně zvou MPS Paniháj,
OÚ Moravany, Vinaři Moravany a Hochy Hýsly. Účinkují: ŽS Moravjanky, Hochy Hýsly, MS Louka
a MPS Paniháj Moravany. Sraz všech účinkujících i hostů je u sochy Bumbároše ve 14:30 h. Samotné
zarážení hory bude provedeno na Paniháj place u vinohradů v Moštěnské ulici. Součástí programu
budou závody ve střílení do špačků a koštýřová soutěž. Zajištěno je také občerstvení, burčák, ochutnávka vín, grilované speciality. Změna programu vyhrazena.

Vinařský spolek Skoronice, o. s.

Skoronice 47, 696 41 Skoronice

10.9.

24.9.

tel.: 605 206 541

ales.rajsigl@seznam.cz

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

Se sídlem Žítková 160, Starý Hrozenkov

Syrovín

Vřesovice

Vřesovice 72, 696 48 Ježov

podatelna@syrovin.cz

www.syrovin.cz

Šardice

ou.sardice@sardice.cz

podatelna@sardice.cz

3.9.

www.sardice.cz

Areál svatoborského sklípku ve Svatobořicích-Mistříně

Pod Sokolovnou 1185/17, 696 04 Svatobořice
svatoborskysklipek@seznam.cz

tel.: 608 667 478

www.svatoborskysklipek.cz

Moderní dynamické vinařství, které se nachází ve Svatobořicích-Mistříně (v blízkosti cyklostezky Mutěnka). Vinařství Josef Dufek se specializuje na suchá a polosuchá vína, která vyhrávají medaile a ocenění
po celém světě. Nejvýznamnější jsou ceny z výstav v Londýně, Paříži a San Francisku. Přímo ve vinařství se
nachází stylová vinotéka, kde lze zakoupit naše víno. S vinařstvím je úzce spjatý Svatoborský sklípek, který
slouží k občerstvení a ubytování. Sledujte nás na facebookových stránkách Vinařství Josef Dufek a Svatoborský sklípek.
3.9.
(SO) Vinobraní ve Svatobořicích-Mistříně 2016 – v areálu Svatoborského sklípku. Program:
15:00–16:00 Ántré – muzika k poslechu a tanci, 16:00–18:00 Mužský sbor Svatobořice-Mistřín,
Ženský sbor Rezedky ze Svatobořic-Mistřína, Slovácký krúžek ze Svatobořic-Mistřína, 18:00–19:00
Pauza – možnost bohatého občerstvení, od 19:00 h do skončení akce CM.
vstupné 100 Kč

Městský kulturní klub Vracov

kd@mestovracov.cz

www.obecvresovice.cz

Muzeum v Podchřibí Vřesovice

tel.: 518 628 296

www.mestovracov.cz

(SO) 15:00–17:00 Velká cesta pohádkovým lesem – v Březíčku. DDM Vracov, MKK Vracov a vracovští divadelníci zvou děti a rodiče na tuto akci. Občerstvení zajištěno.
vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

725 077 793, 608 254 582, 731 457 670

www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz

Otevírací doba: kdykoli po dohodě na tel.: 725 077 793, 608 254 582, 731 457 670. Více:
www.muzeum-v-podchribi.webnode.cz.
Stálá expozice:
▶ Stálou expozici tvoří výstava z historie obce a regionu Podchřibí, Památník Oldřicha Pechala, velitele
výsadkové skupiny ZINC. Expozice mapuje Pechalův život a tragický osud skupiny Zinc.

Vrbasovo muzeum Ždánice

tel.: 518 624 525

(SO) v 15:00 h Indiánské odpoledne – Pořádají Ochotníci ze Šardic v areálu Myslivny Šardice,
připraven bohatý program pro děti.
17.–18.9. (SO–NE) Místní výstava drobného zvířectva – Pořádá Český svaz chovatelů ZO Šardice, výstava je
otevřena: (SO) 14:00–18:00, (NE) 8:00–14:00, je připravena bohatá tombola.
30.9.–3.10.(PÁ–PO) Šardický hody – Po všechny hodové dny otevřena Augustiniánská rezidence a Loyderův
sklep.
30.9.
(PÁ) v 16:00 h Stavění máje – před pohostinstvím U Orla.
2.10.
(NE) ve 14:00 h Průvod krojovaných obcí, ve 20:00 h Hodová krojová zábava, hraje DH Šardičanka.

Náměstí Míru 57, 696 42 Vracov

tel.: 518 626 302

ou@obecvresovice.cz

3.–25.9. (SO–NE) Výstava obrazů Františka Hanáka – rodáka z Vřesovic – v komunitním centru Na Palatě. Otevřeno bude každou (SO,NE) 14:00–17:00. V případě zájmu je možné se na prohlídce domluvit kterýkoliv den na OÚ (tel.: 518 626 302, 725 951 658 nebo 731 457 670).

Vřesovice 19, 696 48 Vřesovice

(SO) v 9:00 h Syrovínský běh Velkou Moravou – 2. ročník ultra trail maratonu s následným večerním programem – ochutnávkou vína, posezením u cimbálu a vystoupením SPT Bzenčan.

Šardice 601, 696 13 Šardice

www.zdraviarodina.cz

Nejspolehlivější návod pro zdraví těla i duše
▶ Každou (SO) v 9:00 h. Přijďte si poslechnout pestrý program přednášek, písniček a zkušeností, zakončený zdravým obědem. Upřesnění místa na tel.: 732 267 771.
vstup volný
Apokalypsa – poslední události z Knihy knih
▶ Do 6.9. (ÚT) vždy každé (ÚT) od 18:00 h – nadace Chamartin, Luční 770, Vracov. Kurz nabízí přehled
témat knihy Zjevení v návaznosti na kontext Bible, historické i současné události. Aktuální informace o přípravě na krizi věků a triumfální vítězství dobra posilují v období starostí a naplňují nadějí i pokojem. Info
kurz je volně přístupný
na tel.: 732 267 771 nebo www.zdraviarodina.cz.
Bolesti kloubů – jejich léčba a prevence
22.9.
(ČT) Bolesti kloubů – jejich léčba a prevence – Ukázky přírodních léků, detoxikace a terapeutické
stravy pro zdravé klouby. Přijďte se nechat inspirovat – vždyť ač zdraví není všechno, bez zdraví je
vstup volný
všechno nanic. Více informací na tel.: 604 527 939, www.zdraviarodina.cz.
Rekondiční pobyt New start Luhačovice
25.9.–2.10.(NE–NE) Součástí jsou vstupní zdravotní měření a konzultace s lékařem, vodoléčby, masáže, výuka
zdravého vaření s ochutnávkami, rostlinná strava, rehabilitační cvičení, přednášky o prevenci nemocí a kurz zdravého hubnutí či zvládání závislostí. Objednávky na tel.: 732 267 771; e-mail: info@
ippoz.cz; www.zdraviarodina.cz (o wellness penzionu na: www.senioriluhacovice.cz) cena 6 300 Kč

(SO) ve 21:00 h Burčáková zábava se skupinou Generace – v přírodním areálu „Lúky“ Skoronice.

Syrovín 70, 696 84 Těmice, tel.: 518 388 127

10.9.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.milotice.cz

TJ Slavoj Moravany

slavojmoravany@gmail.com

Penzion Fürstova vila

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec

17.9.

kultura@milotice.cz

696 50 Moravany u Kyjova

Areál Bukovanský mlýn

Bukovany 70, 696 31 Bukovany

tel.: 724 760 296

(PÁ) v 17:00 h Vernisáž prací Jany Trnkové – v galerii Penzionu u zámku
(NE) Trh místních produktů

tel.: 518 618 022, 603 839 367

oubukovany@tiscali.cz

matrika@obec-kostelec.cz

(SO) v 15:00 h Bramboriada – na fotbalovém hřišti pořádá spolek Volnočas ochutnávku bramborových specialit připravených místními spolky. Odpoledne zpříjemní vystoupení místních hudebních
a tanečních spolků. Pro děti je připraven skákací hrad, motorky, soutěže.
24.–25.9. (SO–NE) Svatováclavský hody s věncem a káčerem – pořádá obec Kostelec. V průběhu hodů bude
ve škole otevřena výstava fotografií Krajina okolo Kostelce pohledem Marka Svobody.
24.9.
(SO) v 16:30 h Krojovaný průvod s věncem, ve 20:00 h Hodová zábava, hrají Žadovjáci.
25.9.
(NE) v 10:15 h Mše svatá, v 15:00 h Krojovaný průvod s káčerem, ve 20:00 h Hodová zábava, hrají
Žadovjáci.

www.demizonek.cz

(PÁ) Koncert skupiny Reflexy – na fotbalovém hřišti, předkapela Bigbity rock. Za nepříznivého
počasí v sále U Vodičků. Areál bude otevřen od 18:00 h. Srdečně Vás zve Demižonek – přátelé vína
z Bohuslavic.

tel.: 518 614 790

www.obec-kostelec.cz

3.9.

tel.: 774 346 165

v.kolbel@seznam.cz

28.9.

Kostelec 260, 696 51 Kostelec

(SO) Fechtl cup – Srdečně zveme všechny příznivce na terénní závod motocyklů Jawa 50 Speciál,
Jawa 50 Klasik, Fechtel nad 50 ccm a Pitbike na motokrosové trati Vracov.
(NE) Farní odpoledne s divadelním vystoupením Víti Marčíka – Zve Římskokatolická farnost
Vracov. Program: ve 14:00 h Mše svatá v kostele sv. Vavřince, v 16:30 h Robinson Crusoe – divadelní představení Víti Marčíka na farní zahradě (v případě nepříznivého počasí v kinosále KD).
Občerstvení zajištěno.
vstupné dobrovolné
18.–23.9. (NE–PÁ) 15:00–18:00 Výstava hliněných obrazů Romana Muroně – Zveme Vás na výstavu Romana Muroně do nadace Chamartín ve Vracově.
21.–24.9. (ST–SO) Burza krojových součástí – Zveme Vás na burzu krojových součástí, která se uskuteční
v malém sále KD Vracov. Bližší informace na www.mestovracov.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV
PŘIPRAVUJE

11.9.

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba: září, říjen (ÚT–PÁ) 9:00–16:00, (SO,NE,svátky) 10:00-16:00.
Stálá expozice:
Památky na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, napoleonská sbírka, pohyblivé modely
vodních a větrných mlýnů, parních strojů a středověké vesnice nebo originál věžních hodin. Sbírky přírodního
bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů.
Výstavy v muzeu:
8.7.–11.9. (PÁ–NE) Obrázky pro radost – Bohdana Škrháková
14.9.–30.10. (ST–NE) Kuchyně našich babiček a prababiček – tematická výstava
Výstavy v zámecké vile (prohlídky pouze po dohodě v muzeu):
25.7.-25.9. (PO–NE) Přehlídka současné tvorby účastníků III. ročníku letní dílny Ždánického plenéru
29.9.–13.11. (ČT–NE) Krása krajiny kolem nás – výstava prací z jarní výtvarné dílny Ždánického plenéru
ZUŠ Ždánice, ZUŠ Břeclav a ZŠ Lovčice.
29.9.–13.11. (ČT–NE) Práce účastníků letošní letní výtvarné dílny Ždánického plenéru

Žeravice

Žeravice 40, 696 47 Žeravice

tel.: 518 626 022

podatelna@obeczeravice.cz

3.9.

5. 10. 2016
2. 11. 2016
6. 12. 2016
3. 01. 2017
7. 02. 2017
7. 03. 2017
4. 04. 2017
2. 05. 2017

Clarus kvartet
VÁCLAV HUDEČEK
Musica dolce vita
Komorní orchestr města Kyjova a pěv. sbor Carmina Vocum
Janáčkovo kvarteto
Skladatelé krásným ženám
Klavírní trio pražské HAMU
Violový recitál

Cena předplatného za 8 koncertů (včetně koncertu Václava Hudečka) na celou koncertní
sezónu je 750 Kč (cenové zvýhodnění předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 600
Kč), děti, studenti a senioři 560 Kč (cenové zvýhodnění tohoto předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 480Kč).
Vstupné jednotlivých koncertů (kromě koncertu Václava Hudečka) je: 150 Kč / 110 Kč (sleva studenti a senioři). Rodinné vstupné je 360 Kč / koncert. Vstupné na koncert Václava
Hudečka je 300 Kč / 270 Kč (sleva studenti a senioři). Rodinné vstupné je 580Kč / koncert.
Pozor, vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé koncerty je 50 Kč.
13. 09.
05. 10.

19.00
KAMENÍKOVI MUZIKANTI
vstupné 150 Kč
19.30
CLARUS KVARTET (koncert v rámci KPH)
150 Kč
110 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 360 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč
11. 10. 19.00
Dechová hudba MISTŘÍŇANKA
vstupné 150 Kč
12. 10. 19.00
MANDARINKOVÝ POKOJ
vstupné 360 Kč
(hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková)
20. 10. 19.00
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
vstupné 150 Kč (předprodej)
		
s písničkami Pepy Štrosse
vstupné 170 Kč (na místě)
01. 11. 17.00
VESELÁ TROJKA
vstupné 240 Kč
02. 11. 19.30
VÁCLAV HUDEČEK
vstupné: 300 Kč
270 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 580 Kč / koncert; děti do 15 let 50 Kč
03.11. 19.00
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
vstupné 350 Kč
(Již v předprodeji. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek)
25. 10. 19.00
BOSÉ NOHY V PARKU
vstupné 370 Kč (Již v předprodeji.
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Anna Linhartová, Radúz Mácha)

Kyjovský pivovar

tel.:778 547 850
www.kyjovsky-pivovar.cz

15.9.–3.11. (ČT–ČT) 20:00–22:00 Kurz salsy a zouku v Kyjovském pivovaru
23.9.
(PÁ) Swingová tančírna
Swingové lekce:
Každou (ST) 14.9-7.12. (ST-ST) v 18:00 h, každou (NE) 18.9.-4.12. (NE-NE) v 18:00 h.
27.9.
(ÚT) Svatováclavský den - svátek pivovarnictví. Týden pivních specialit a skvělého Svatováclavského piva.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

a okolí

září 2016

v 19.45 hodin v Domu kultury Kyjov. Proběhne 10 lekcí, kurzovné je 1.000 Kč. Přihlašovat
se můžete v předprodeji v MKS Kyjov (po, st, čt 13:30 – 16:30) nebo mailem program@
mkskyjov.cz.

www.mestokyjov.cz

Významné akce v Kyjově
3.9.

(SO) ve 14:00 h Pocta astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi k jeho 80. narozeninám – setkání v Kyjovském pivovaru s oslavencem a dalšími osobnostmi s prostorem na otázky a odpovědi
z oblasti nejen astronomické. Součástí programu bude udělení Ceny starosty města Kyjova Jiřímu
Grygarovi za 60letý vřelý vztah ke Kyjovu.
slosovatelné vstupenky za 50 Kč na místě

9.9.

(PÁ) 9:00–15:00 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2016 – v areálu Městského stadionu v Kyjově
se uskuteční největší prezentace kyjovských sportovních organizací v jednom dnu a na jednom
místě. Vhodné pro věkové kategorie dětí a mládeže a jejich rodiče s možností vyzkoušet si jednotlivé
sporty a blíže se seznámit s činností jednotlivých kyjovských sportovních organizací. Na akci budou
prezentovány: aerobic, atletika, basketbal, biketrial, florbal, fitness, fotbal, hokejbal, karate, letečtí
modeláři, mažoretky, moderní gymnastika, orientální tance, workout, sportovní rybáři, latinskoamerické tance, tenis a další. Akce se koná za finanční podpory města Kyjova a pod záštitou starosty
města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA. Letošní novinkou bude ocenění vybraných sportovců
z účastnických klubů akce.

Kyjovský dětský sportovní koktejl 2016

Barevné léto s kyjovským íčkem 2016
Ingriš! Eduard Ingriš
4.9.

(NE) v 19:30 h Ingriš! Eduard Ingriš – v atriu informačního centra, cestovatelská beseda Petra
Horkého s promítáním stejnojmenného dokumentu o osudech českého hudebního skladatele. Pracoval jako kameraman pro Hollywood, působil v Limě jako šéfdirigent státní filharmonie Peru. Procestoval celé povodí Amazonky a jako jeden z prvních kameramanů natáčel mezi domorodci. Byl
přítelem slavného cestovatele Thora Heyerdahla – uskutečnil dvě plavby na balsovém voru napříč
Pacifikem po stopách expedice KON-TIKI, po Peru cestoval společně s dvojicí Zikmund a Hanzelka.
vstupné zdarma

Významné akce v okolí
Pojďte s námi do přírody
24.9.

www.dum-kultury-kyjov.cz
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Pocta ASTROFYZIKOVI RNDr. Jiřímu Grygarovi

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pro studenty a učně –
začátečníky, zahájení 1. lekce bude 29. září 2016 v 18.00 hodin v Domu kultury Kyjov. Kurzovné je 950 Kč, platit a přihlašovat se můžete v pokladně Domu kultury Kyjov (po, st, čt
13:30 – 16:30).
Bližší informace k jednotlivým akcím na
Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ, první lekce se uskuteční v pondělí 26. září 2016

www.obeczeravice.cz

(SO) ve 20:00 h Dozvuky hodů – v sokolovně, hraje DH Svárovanka. Pořádá ČZS Žeravice.

Komenského 596, Kyjov
info@kyjovsky-pivovar.cz

KRUH PŘÁTEL HUDBY
koncertní sezóna 2016 - 2017

Kam v Kyjově

M
A

Bohuslavice, 696 55 Bohuslavice

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

Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) v 17:30 h Malý fotbálek – na zahradě CPR pro holky i kluky ve věku 5–10 let.
První trénink se uskuteční 5.9. (PO). Mají Vaše děti rády tento sport, ale nejsou registrovány v žádném týmu? Tak je určitě mezi nás přiveďte. Za poplatek 20 Kč s dětmi probereme základy tohoto
sportu a také si zahrajeme fotbálek. Po zaučení a sehraní se uskuteční fotbalové zápasy s okolními
vesnicemi. Více na webu CPR.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně
prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Každou (ST) 10:00–12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad
Biblí – „Modlitby matek“.
▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na
večery je nutné se přihlásit.
▶ Jednou za čtrnáct dnů (PÁ) v 16:15 h se v prostorách CPR schází dětské spolčátko. Je určeno
pro děti jak předškolního, tak školního věku. Více informací na webu CPR.
▶ Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny jak pro začátečníky, tak i pro
pokročilé.
▶ Každý druhý (ČT) v měsíci od 8.9. (ČT) v 8:00 h Posezení při kávě a filmu pro dospělé a seniory. Přijďte mezi nás a zpříjemněte si čas pohodovou snídaní a fajn promítáním.

www.artmlyn.eu

Demižonek – přátelé vína z Bohuslavic

www.oskrok.cz

Dobrovolnické centrum Krok a Klub dobrovolníků

Otevřeno: (ST) 14:00–16:00 (po domluvě kdykoli).
▶ Zveme všechny dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

artmlyn.bohuslavice@gmail.com

16.9.

Poradenství
▶ Občanská poradna, rodinná poradna, adiktologická poradna.
Dny pro veřejnost:
(ÚT) 8:00–11:00,
12:00–15:30
			
(ČT) 8:00–11:00,
12:00–17:30
			
(ČT) 15:00–17:00
právní konzultace na objednání
				
na agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557, 739 084 422
Služby pro rodiny s dětmi
▶ Asistence v rodinách, asistované kontakty, asistované předávání, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje.
▶ Dny pro veřejnost:
(ÚT–PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
		
agentura@oskrok.cz, tel.: 518 324 557,739 084 422

tel.: 602 969 267, 723 734 938

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend v budově bývalého vodního mlýna.
Otevřeno: (SO–NE) 14:00–17:00, jinak kdykoliv po dohodě. Vzdělávací programy pro školy. Skupiny prosíme
o rezervaci.
▶Novinka: Kniha Legendy zapomenutého mlýna – Autor W. Abramuszkin. Dvojjazyčná kniha
s CD, MP3. K dostání v Informačním centru Kyjov.
▶Účastníme se také akce „Dny otevřených ateliérů Jižní Moravy“, v jejíž rámci budeme mít otevřeno (SO–NE) 14:00–17:00.

tel.: 518 324 557, 739 084 422

agentura.rpp@seznam.cz

Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov

Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

10.9.

Kostelec

R

Agentura pro občany

ART mlýn Bohuslavice – Kyjov

ZD
A

do denního stacionáře. Dovoz obědů a drobné občerstvení zajištěno. Pro občany z ORP Kyjov zajištěna
doprava. Bližší informace: Ing. Růžičková, tel.: 602 699 141, stacionar@fenix-centrum.cz.
▶ Každý (ČT) 8:00–13:00 nabízíme pravidelná skupinová setkání lidem s jiným psychiatrickým onemocněním, nebo individuální dle domluvy. Našim cílem je posílit zdravou stránku osobnosti a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života. Bližší informace: Mgr. Galanová, tel.: 602 699 146,
galanovafenix-centrum.cz.
▶ Klub přátel duševně nemocných. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně finančně
podporovat. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele denního stacionáře (tel.: 774 740 881, fundraising@fenix-centrum.cz).
▶ Poradna pro zdravou rodinu – individuální, párová a rodinná terapie, biorezonanční metoda
– odvykání kouření, řešení problému závislosti, alergie, bolesti, akutní i chronické potíže. Terapeut
a lektor: Mgr. Tomáš Galan (tel.: 720 504 640).
▶ Dietologická poradna – Chcete zhubnout? Zaměřte se na to, co pro sebe můžete udělat. Nutriční
specialistka Mgr. Magdalena Kuzníková (tel.: 723 342 839).

(SO) 15. ročník Vřesovského výšlapu „Za krásami podzimu“ – pořádá Klub českých turistů, odbor Vřesovice. Značené trasy 8, 12, 17 km pro pěší a 30 km cyklo vedou výhradně po
turisticky značených cestách Chřibů a okolí. Prezence 8:00–12:00 v restauraci Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích, cíl tamtéž do 17:00 h. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy,
každý účastník bude odměněn vkusným pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží
nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina. Tato
hlavní akce podzimu se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Více informací:
http://kct-vresovice.webnode.cz, tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík).

Městské kulturní středisko

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

program@mkskyjov.cz

2.9.

9.9.
13.9.
23.9.

tel.: 518 614 525, 518 614 624

www.dum-kultury-kyjov.cz

(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy – před DK a městská tržnice. Čeká na Vás prodej uzenářských
výrobků, trdelníků, sýrů, výrobků ze dřeva, vína z černého rybízu, čajů, bylinek, koření, přísad,
sukulentů, domácích nudlí, cukrářského a pekařského zboží, zahradnických potřeb, proutěných
výrobků. Poslední farmářské trhy se uskuteční v měsíci říjnu (tj. 7.10.).
(PÁ) v 15:00 h Řemesla na Kyjovsku – před radnicí. Ukázky tradičních lidových řemesel zaměřených na tradiční jídla a vinařství. Doprovodný program do 22:00 h.
vstup volný
(ÚT) v 19:00 h Kameníkovi Muzikanti – v divadelním sále. V rámci Seriálu dechových hudeb.
Kapela má za sebou již řadu vystoupení doma i v zahraničí. Tato temperamentní dechovka zaujme
posluchače především osobitým projevem a citlivým přednesem skladeb.
vstupné 150 Kč
(PÁ) v 18:00 h Svou káru táhnem dál – v divadelním sále. Pořad k 40. výročí založení dětského
folklorního souboru Kyjovánek. Účinkující: DFS Kyjovánek, Přípravka Slováckého souboru Kyjov,
Slovácký soubor Kyjov, Vyslúžilci z Kyjova, zpěvačky a zpěváci 40leté historie Kyjovánku, CM DFS
Valášek z Kozlovic.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

23.9.

(PÁ) ve 20:00 h Beseda u cimbálu – v estrádním sále. Navazující na pořad k 40. výročí založení
dětského folklorního souboru Kyjovánek.
(ÚT) v 15:00 h a ve 20:00 h Poslední aristokratka – v divadelním sále. Poslední aristokratka je neuvěřitelně vtipným a velmi úspěšným příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky,
který napsal milotický kastelán pan Evžen Boček. PŘEDSTAVENÍ JE VYPRODÁNO. Jednáme
o dalším termínu. Předpokládaný termín konání je březen 2017. Termín předprodeje bude s předstihem avizován. Děkujeme.
vstupné 450 Kč
29.9.
(ČT) Kurz tance pro studenty a učně začátečníky – Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, ukončení kurzu je v lednu 2017. Na 1. lekci nutný společenský oděv. kurzovné 950 Kč
26.9.
(PO) 19:45–22:00 Taneční kurz pro dospělé – Přihlašovat se můžete v předprodeji na DK
(PO,ST,ČT 13:30–16:30) nebo mailem program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí v estrádním sále
DK pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka.
kurzovné 1 000 Kč
Nabídka předplatného na sezónu 2016/2017
5.10.–2.5.(ST–ÚT) Kruh přátel hudby – Předplatné je možné zakoupit v Informačním centru v Kyjově
a v pokladně DK Kyjov (PO,ST,ČT 13:30–16:30).
5.10.
(ST) Clarus Kvartet
2.11.
(ST) Václav Hudeček
6.12.
(ÚT) Musica Dolce Vita
3.1.
(ÚT) Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum
7.2.
(ÚT) Janáčkovo kvarteto
7.3.
(ÚT) Skladatelé krásným ženám
4.4.
(ÚT) Klavírní trio pražské HAMU
2.5.
(ÚT) Violový recitál
▶ Cena předplatného za 8 koncertů (včetně koncertu Václava Hudečka) na celou koncertní
sezónu je 750 Kč (cenové zvýhodnění předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 600 Kč); děti, studenti
a senioři 560 Kč (cenové zvýhodnění tohoto předplatného oproti jednotlivým vstupným činí 480 Kč).
▶ Vstupné jednotlivých koncertů (kromě koncertu Václava Hudečka) je 150 Kč/110 Kč sleva studenti,
senioři; rodinné vstupné 360 Kč/koncert.
▶ Vstupné na koncert Václava Hudečka je 300 Kč/270 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 580 Kč/koncert.
▶ Pozor, také v této sezóně vstupné pro děti do 15 let na jednotlivé koncerty je 50 Kč.
Připravujeme na říjen:
5.10.
(ST) v 19:30 h Clarus kvartet (koncert v rámci KPH)
vstupné 150 Kč,110 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 360 Kč/koncert; děti do 15 let 50 Kč
11.10. (ÚT) v 19:00 h DH Mistříňanka
vstupné 150 Kč
12.10. (ST) v 19:00 h Mandarinkový pokoj (hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský,
Bibiana Ondrejková)
vstupné 360 Kč
20.10. (ČT) v 19:00 h Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč
1.11.
(ÚT) v 17:00 h Veselá trojka
vstupné 240 Kč
2.11.
(ST) v 19:30 h Václav Hudeček
vstupné 300 Kč, 270 Kč sleva studenti, senioři; rodinné vstupné 580 Kč/koncert; děti do 15 let 50 Kč
3.11.
(ČT) v 19:00 h Návštěvy u pana Greena (Již v předprodeji. Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek)
vstupné 350 Kč
25.11. (PÁ) v 19:00 h Bosé nohy v parku (Již v předprodeji. Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Anna Linhartová, Radúz Mácha)
vstupné 370 Kč
27.9.

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.,4.9.
1.9.
2.9.
2.9.
3.9.
3.9.
4.9.
4.,8.9.
7.9.
7.9.
8.,15.9.
9.9.
9.9.
10.,11.9.
10.9.
11.,16.9.
11.9.
14.9.
14.9.

(ČT,NE) v 17:30 h Můj kamarád drak USA*2D......................................................130 Kč/RV 468 Kč
(ČT) ve 20:00 h Ben-Hur USA*2D................................................................................................. 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Můj kamarád drak USA*3D.............................................................150 Kč/RV 540 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Zhasni a zemřeš USA........................................................................................... 110 Kč
(SO) v 17:30 h Sebevražedný oddíl USA*2D............................................................................... 110 Kč
(SO) ve 20:00 h Ben-Hur USA*3D................................................................................................. 150 Kč
(NE) v 15:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*2D........................................110 Kč/RV 396 Kč
(NE) ve 20:00 h, (ČT) v 18:30 h Sezn@mka ČR........................................................................... 100 Kč
(ST) v 9:30 h a v 15:30 h Angry Birds ve filmu USA..................................................................... 50 Kč
(ST) v 19:00 h Tohle je náš svět USA........................................................................... 90 Kč/ČFK 70 Kč
(ČT,ČT) v 17:30 h Obr Dobr USA*2D.......................................................................110 Kč/RV 396 Kč
(PÁ) ve 20:00 h Sebevražedný oddíl USA*3D............................................................................. 120 Kč
(PÁ) v 17:30 h Star Trek: Do neznáma USA*2D......................................................................... 110 Kč
(SO,NE) ve 20:00 h Matky na tahu USA........................................................................................ 110 Kč
(SO) v 17:30 h Star Trek: Do neznáma USA*3D......................................................................... 130 Kč
(NE,PÁ) v 17:30 h Obr Dobr USA*3D.......................................................................130 Kč/RV 468 Kč
(NE) v 15:30 h Hledá se Dory USA*2D.....................................................................100 Kč/RV 360 Kč
(ST) v 16:30 h Teorie tygra USA..................................................................................................BS 60 Kč
(ST) v 19:00 h Starci na chmelu ČR............................................................................. 80 Kč/ČFK 60 Kč
15.,16.,18.9. (ČT,PÁ,NE) ve 20:00 h Dítě Bridget Jonesové USA.................................................................... 120 Kč
17.,18.9. (SO,NE) v 17:30 h Prázdniny v Provence ČR............................................................................... 110 Kč
17.,23.,30.9. (SO,PÁ,PÁ) ve 20:00 h Prázdniny v Provence ČR ...................................................................... 110 Kč
18.9.
(NE) v 15:30 h Tajný život mazlíčků USA................................................................120 Kč/RV 432 Kč
21.9.
(ST) ve 19:00 h Cesta do fantazie Japonsko............................................................... 90 Kč/ČFK 70 Kč
22.,23.9. (ČT,PÁ) v 17:30 h Lovecká sezóna: Strašpytel USA...............................................120 Kč/RV 432 Kč
22.,24.9. (ČT,SO) ve 20:00 h Týpci a zbraně USA........................................................................................ 110 Kč
24.,29.9. (SO,ČT) v 17:30 h Čapí dobrodružství USA*2D.....................................................110 Kč/RV 396 Kč
25.9.
(NE) v 15:30 h Doba ledová: Mamutí drcnutí USA*3D........................................130 Kč/RV 468 Kč
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25.,30.9.
25.,29.9.
28.9.
28.9.
Pozn.:

(NE,PÁ) v 17:30 h Čapí dobrodružství USA*3D....................................................130 Kč/RV 468 Kč
(NE,ČT) ve 20:00 h Sedm statečných USA................................................................................... 120 Kč
(ST) v 17:00 h Hledá se Dory USA*3D......................................................................130 Kč/RV 468 Kč
(ST) v 19:00 h Strašidla ČR..........................................................................................120 Kč/RV 432 Kč
*3D – filmy jsou promítány technologií 3D projekce | 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. (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). | *LK – letní kino

Městská knihovna

Dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě
Kyjov: Galerie Doma – Výstava Aloise Sikory, otevřeno 24.–25.9. (SO–NE) 10:00–17:00. Ateliér
Barbory Lungové v kotelně na Kollárově ulici, otevřeno 25.9. (NE) 13:00–18.00. V 17:00 h koncert
Harry, Hynek, Jura a Karel. ART mlýn Bohuslavice, otevřeno 24.–25.9. (SO–NE) 14:00–17:00.
Radniční galerie, otevřeno 24.–25.9. (SO–NE) 10:00–17:00. Informace o dalších otevřných ateliérech na
Kyjovsku na www.gvuhodonin.cz.

Železniční expozice Stavědlo

ul. Komenského (u závor), 697 01 Kyjov

Komenského 617, 697 01 Kyjov

tel.: 518 614 358

mek@knihovna-kyjov.cz

www.knihovna-kyjov.cz

Vyhlašujeme literární soutěž Legendy a mýty mého kraje v rámci projektu Jižní Morava čte. Projekt
je financován Jihomoravským krajem. Podmínky soutěže: 1) Odevzdat vyplněnou přihlášku
(přihláška je k vyzvednutí v knihovně, na pobočce v Bohuslavicích nebo ke stažení na web. stránkách
knihovny). 2) Napsat soutěžní práci (libovolný slohový útvar: povídka, pohádka, esej nebo báseň)
na motivy skutečných či smyšlených legend a pověstí, a to v rozsahu min. 1 a max. 5 stran textu.
3) Soutěžní práci – rukopis nebo tištěnou podobu – odevzdat osobně v knihovně nebo zaslat
v elektronické podobě na e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz do 30.10. (NE). Soutěž je určena pro děti:
1. kategorie: 6–9 let, 2. kategorie: 10–18 let. Více informací na web. stránkách knihovny.
5.9.
(PO) v 9:00 h V knihovně se neztratíme – Setkání s uživateli CSS Kyjov. Půjčování knih. Jídelna
CSS Kyjov.
7.9.
(ST) v 17:00 h Tajemství vody – Klíč ke zdraví je voda, dobrý život vychází z vody, jak ji použít?...
Přednáší dietolog a hloubkový psycholog Sam Fujera. Studovna–čítárna.
vstupné 100 Kč
14.9.
(ST) v 17:00 h Techniky svědeckého pozorování běžícího filmu života – Přednáška Ing. Zdeňka
Zamazala. Studovna–čítárna.
vstupné dobrovolné
21.9.
(ST) v 17:00 h Celostní architektura – soulad staveb a prostředí – Přednáší konzultantka a lektorka metody Feng Shui Iva Matyášová. Studovna–čítárna.
vstupné 100 Kč
21.9.
(ST) v 17:00 h Spolek Prales dětem uvádí přednášku o záchraně deštných pralesů a zvířat na
Sumatře – Součástí programu bude i debata o česko-indonéském projektu Green Life a promítání
dokumentárních filmů o divoké přírodě, zvířatech a všem živém na planetě Zemi. Vybrané vstupné
bude použito na podporu protipytlácké hlídky Tygří komando a na provoz Tygřího domu. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
22.9.
(ČT) v 16:00 h Domácí pečující – Přednáška spolku Educante z. s. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
22.9.
(ČT) v 17:00 h Sebeúcta – jakou roli v životě člověka hraje sebeúcta – Co je to sebeúcta a proč je
tak důležitá? Jaký vliv má na zdraví člověka? Může za některé tělesné nemoci? Přednáška Antonie
Krzemieňové. Přednáškový sál.
vstupné dobrovolné
27.9.
(ÚT) v 9:00 h Regionální historie – beseda pro žáky ZŠ. Přednáší Mgr. Blanka Pokorná. V rámci
projektu „Jižní Morava čte“ budou probíhat také čtení v mateřských školkách na téma Legendy
a mýty mého kraje. Projekt je financován Jihomoravským krajem. Přednáška se koná ve víceúčelovém přednáškovém sále Vlastivědného muzea Kyjov.

Vlastivědné muzeum Kyjov

11.9.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost

muzeum.kyjov@masaryk.info

www.masaryk.info

Radniční galerie

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

tel.: 518 697 583, 606 765 030

d.sedlackova@mukyjov.cz

www.mestokyjov.cz

Otevírací doba: (PO–PÁ) 10:00–12:00 a 14:00–16:00, (SO,NE) 14:00–16:00.
13.–30.9. (ÚT–PÁ) Výstava výtvarníka Oldřicha Štěpánka „Obrazy a plastika“ – Vernisáž výstavy se uskuteční 13.9. (ÚT) v 17:00 h v Radniční galerii. Oldřich Štěpánek se mimo jiné věnuje figurální plastice a olejomalbě abstraktních krajin. 24.-25.9. (SO–NE) proběhnou v rámci výstavy Dny otevřených
ateliérů, během nichž mají návštěvníci možnost nahlédnout do procesu vzniku uměleckého díla.
V těchto dnech bude galerie otevřena 10:00–17:00. Co nejsrdečněji Vás na výstavu zve město Kyjov.

Čajovna & Galerie

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (ÚT–SO) 10:00–20:00, (NE) 14:00–20:00 Součástí čajovny/kavárny je prodejna čaje,
kávy a dárkových předmětů: otevřeno (PO–PÁ) 9:00–13:00, 13:30–17:00, (SO) 9:00–11:30.
12.9.–7.10.(PO–PÁ) Výstava „Wladimir Abramuszkin: Obrazy a legendy“ – Výstava obrazů a autogramiáda
knihy „Legendy zapomenutého mlýna“. Vernisáž se uskuteční 12.9. (PO) v 16:30 .
vstup volný

Galerie Doma

Svatoborská 412, 697 01 Kyjov

tel.: 602 729 627

9.–25.9. (PÁ–NE) Obrazy Alois Sikora – vernisáž výstavy 9.9. (PÁ) v 17:30 h.

www.galeriedoma.cz

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

salsakyjov@seznam.cz

15.9.–3.11.(ČT–ČT) 20:00–22:00 Kurz Salsy a Zouku v Kyjovském pivovaru – Zveme Vás na kurzy latinsko-

-amerických tanců Salsa-Linea a Zouk do Kyjovského pivovaru. Kurz bude probíhat každý čtvrtek
po dobu 8 lekcí. Jedná se o párové tance, tudíž jedinou podmínkou je najít si k sobě tanečního
partnera. Ceny kurzovného a bližší informace naleznete na našich facebookových stránkách Salsa
Kyjov nebo na e–mailu: salsakyjov@seznam.cz či tel.: 733 661 380.

JazzKlub Kyjov, z. s.
Růžová 1189, 697 01 Kyjov

tel.: 723 876 086

predseda@jazzklubkyjov.cz

9.9.

www.jazzklubkyjov.cz

(PÁ) ve 20:30 h Andi Wilding Groovetet – Pražírna Kyjov, Komenského 1407/14. „Groovetet“
rakouského kytaristy Andi Wildinga zve posluchače do otevřeného prostoru ovládnutého kreativitou. Moderní a funky skladby ve stylu „Jazzclub“ jsou někdy surové, ale pak zase elegantní a dokonce i křehké. Účinkují: Andi Wilding – guitar, Philipp Eder – keyboards, Joe
Gridl – bass, Martin Kleibl – drums. Více na: www.andiwilding.com, www.philippeder.at,
vstupné 100/70 Kč
www.joegridl.com a www.martinkleibl.com.

Swing Family z.s.

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

Vlkoš 257, 696 41 Vlkoš
tel.: 777 257 368

23.9.

(PO) Taneční lekce swingu pro začátečníky i pokročilé v Kyjově – Zahájení lekcí bude v týdnu
od 12.9. (PO). Více info nově na www.swingfamily.cz, případně na facebooku Swing Family nebo
Swing v Kyjově.
(PÁ) Swingová tančírna – Místo a začátek bude upřesněn. Sledujte nás na našich stránkách nebo na
facebooku.

Pražírna Kyjov

Komenského 1407/14, 697 01 Kyjov

17.9.
20.9.

24.9.

tomas@prazirnakyjov.cz

tel.: 604 466 342

Český zahrádkářský svaz Kyjov
Komenského 548, 697 01 Kyjov – kancelář

tel.: 518 614 526

Luční 2594/1, 697 01 Kyjov – pálenice
Otevírací doba: ÚT, PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00 h

tel.: 724 224 958

navratil@kyjovskavinoteka.cz
zajicblazej@seznam.cz

tel.: 602 937 871 (Mgr. Navrátil – předseda)
tel.: 777 756 468 (Ing. Zajíc – tajemník)

▶ Každou (ST) bude ČZS informovat vinaře o předpovědi výskytu chorob a škůdců révy vinné. Zpráva bude zveřejňována na nástěnce v okně kanceláře na Komenského 548 a na ostatních vývěsních
skříňkách svazu.
▶ Pálení ovocných destilátů – máte možnost přihlásit se na pálení na tel.: 724 224 958 nebo na
emailové adrese: palenicekyjov@seznam.cz.
23.-25.9. (PÁ–NE) Oblastní výstava ovoce, zeleniny, stolních a moštových hroznů a květin – ČSZ srdečně

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 518 307 733

info@SlovackaGalerieVin.cz

www.SlovackaGalerieVin.cz

Otevírací doba: (PO) zavírací den, (ÚT) 11:00–20:00, (ST–SO) 11:00–22:00, (NE) 11:00–18:00.
Navštivte Slováckou galerii vín pod kyjovskou radnicí. Nabízíme a prezentujeme vybraná vína vinařství a vinařů výhradně slovácké vinařské podoblasti. Nabízíme každodenní ochutnávku osmi
vybraných šarží lahvovaných vín. K dispozici sudové víno se zaručeným moravským původem.
Bohatý doplňkový prodej. Výborná káva! Pestrá nabídka sýrů! Možnost posezení u vínka. Nabízíme
výrobky studené kuchyně – klobásy, uzené maso, uzený bůček, škvarkovou, kachní i zabijačkovou
pomazánku. Na objednávku k dispozici radniční sklep až pro 40 osob pro Vaše akce. Zajistíme profesionálně vedenou degustaci, teplou kuchyni a selský raut. Navštivte nás brzy! Celoroční, prodejní výstava obrazů malířky Lenky Jurečkové s folklórní tématikou.
Akce v září:
30.9.
(PÁ) v 19:00 h Pravidelná měsíční degustace vín pro veřejnost – Srovnávací degustace vín z odrůdy Ryzlink rýnský. Přijďte porovnat moravské ryzlinky od Kyjova, Bzence i Lipova s Rýnskými
ryzlinky oblasti Mosel, Rheingau, Pfalz. Z důvodu limitované kapacity míst, doporučujeme zakoupení vstupenek v předprodeji. Akce probíhá ve spolupráci s Vinotékou Régio/Lidovou jizbou. Předprodej vstupenek od 21.9. (ST) na obou místech.

AVZO ČR STČ ZO Kyjov
tel.: 737 233 324

p.kuril@post.cz

(SO) 10:00–16:00 Mistrovství České republiky v Biketrialu – závod v Kyjově v Trialparku v „Polámaných“. Občerstvení v místě zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
vstup volný

Karate Klub Kyjov, z.s.

Nerudova 1008, 697 01 Kyjov

9.9.
13.9.

www.karate-kyjov.cz

tel.: 777 680 804 (Petr Fiala, předseda klubu)

www.facebook.com/karatekyjov

(PÁ) 09:00–15:00 Kyjovský dětský sportovní koktejl 2016 – více v sekci Významné akce v Kyjově
(ÚT) v 16:30 h Nábor do karate – Pro všechny zájemce a rodiče dětí nábor proběhne v tělocvičně
ZŠ Dr. Joklíka, U Vodojemu 1261, Kyjov – informační schůzka týkající se tréninků a podmínek
trénování v Karate Klubu Kyjov, z.s. Více informací najdete na www.karate-kyjov.cz, facebookovém
profilu klubu nebo na tel.: 777 680 804 – Fiala Petr, předseda klubu.

Gymnastický a taneční klub Kyjov z.s.
tel.: 776 246 330 (Mgr. Marcela Zemánková)

gytakyjov@seznam.cz

Odbor KČT Mapa Brno
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.

(ÚT) Dubňany – Hodonín – 8,2 km
(ÚT)Valtice – Hlohovec – Valtice – 12,5 km
(ÚT) Nová Lhota – Filipovské údolí – Javorník – 8,3 km
(ÚT) Bořetice – Vrbice – Kobylí – 7 km

24.9.

mirostas@seznam.cz

v 9:10 h, bus
v 7:38 h, vlak
v 8:37 h, vlak. nádraží
v 8:39 h, bus

Klub českých turistů, odbor Vřesovice

tel.: 739 204 309 (Miroslav Vaculík)

Klub zdraví Kyjov
▶ Klub se schází 1x měsíčně. Součástí je zdravotní přednáška, poradenství, ochutnávka zdravých receptů. Oficiální stránky Klubu zdraví v ČR www.zivotazdraví.cz, kde se o nás dozvíte i více
informací.
vstup volný
Akce v září:
19.9.
(PO) v 18:00 h Mozek a já – Přednáší Mgr. Ludmila Leinweberová, ředitelka Active Brain s.r.o. –
fitcentrum pro mozek. Přijďte si vyzkoušet, co Váš mozek dokáže. Součástí přednášky bude ochutnávka zdravých receptů. Další informace na tel.: 774 901 078.

Jazyková škola Let´s speak

Komenského 51/8, 697 01 Kyjov

www.lets-speak.webnode.cz

Pro školní rok 2016–2017 nabízíme:
▶ Mgr. Eva Bartoníková nabízí doučování pro žáky ZŠ a SŠ, rozšířenou výuku angličtiny s možností zkoušky
Cambridge odpovídající úrovně, přípravu k maturitě, kurzy pro dospělé odpovídající úrovně a konverzační
kurzy pro dospělé.
▶ Mgr. Lenka Vymazalová nabízí „Hrátky s angličtinou pro děti 3–6 let“:
Každé (PO) 15:00–15:45 (lektorka Mgr. Martina Kubincová) Hrátky I. (pro děti od 3 let a ty, které
chodily do kurzu již v loňském roce).
cena 50 Kč za lekci
Každé (PO) 16:00–16:45 (lektorka Mgr. Lenka Vymazalová) Hrátky II. (pro starší děti od 6 let a ty,
které chodily do kurzu v minulých letech).
cena 50 Kč za lekci
▶ Od října nabízí lektorka Mgr. Lenka Vymazalová přípravu studentů SŠ k maturitě z anglického
jazyka.
▶ Nabízíme možnost využití prostor učebny pro maminky na mateřské (dopoledne pro účely scházení
se v příjemném prostředí se zázemím – WC, možnost uvaření si kávy nebo čaje, koberec pro děti a další.
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lenku Vymazalovou na tel.: 724 148 463, nebo na mail:
vymazalova.l@gmail.com).

Jazyková škola Kyjov

MKS Kyjov (2. patro), Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov

tel.: 518 307 711 a 712

www.kct-vresovice.webnode.cz

(SO) Vřesovský výšlap „Za krásami podzimu“ – více v sekci Významné akce v okolí

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

www.caregio.cz

Klub papírových modelářů Kyjov
kmkyjov@gmail.com

www.kmkyjov.webnode.cz

30.9.–1.10.(PÁ–SO) Pohár Kyjovské Radnice 2016 – v tělocvičně DDM Kyjov, Husova 370, Kyjov Vám představí Klub Modelářů Kyjov čtvrtý ročník výstavy a soutěže papírových modelů, tentokrát v podobě
Mistrovství ČR v papírovém modelářství.

Aeroklub Kyjov
lkky@atlas.cz

(SO) Letecký den – Pořádá Aeroklub Kyjov ve spolupráci s Leteckomodelářským klubem Kyjov. Na programu je 10:00–13:45 vystoupení leteckých modelářů a vyhlídkové lety pro veřejnost.
V hlavním programu od 14:00 h uvidí diváci vystoupení tryskového letounu L-29 Delfín, leteckou
akrobacii, historické letouny a seskok parašutistů. Více na www.ak-kyjov.cz.
celodenní vstupné 70 Kč, děti do 10 let a parkování zdarma
Lety pro veřejnost – foto lety
Poznejte okolí Vašeho bydliště z ptačí perspektivy z kabiny čtyřmístného turistického letounu. Termín, dobu letu a trasu letu je možné dohodnout individuálně, a to buď osobně přímo na letišti, nebo na tel.:
518 612 060, 724 109 329, www.ak-kyjov.cz, lkky@atlas.cz.

TJ Sokol

Komenského 689, 697 01 Kyjov

23.9.

3.9.

tel.: 731 402 095

(SO) Pocta astrofyziku RNDr. Jiřímu Grygarovi k jeho 80. narozeninám – více v sekci Významné
akce v Kyjově

Apoštolská církev Kyjov

Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov

tel.: 511 116 974, 739 584 095

b.cupal@tiscali.cz

www.ackyjov.webnode.cz

(SO) Stezka bosou nohou – Valtice. Po cca 5km cestě přes vinohrady na CZ/Rak. pomezí je umístěno asi 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech,
apod. Pro jednotlivce i rodiny. Na tuto akci je nutná přihláška nejpozději týden před akcí. Přihláška:
b.cupal@tiscali.cz, tel.: 739 584 095.

Educante z.s.

Jungmannova 499/41, 697 01 Kyjov

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

(PÁ) 18:00–22:00 Noc sokoloven – v rámci 145. výročí založení. Program: 18:00–19:00 benefiční
koncert Torzo Narajama; 19:00–20:00 si můžete vyzkoušet stolní tenis, tělesnou zdatnost na cvičebních nářadích, workout (cvičení s vlastní vahou těla), jízdu na cyklistickém trenažéru, základy
aerobiku, základy volejbalu, základy šachu; 20:15–22:00 táborák, k poslechu i tanci hraje Začalovec.
Benefiční koncert je pořádán na podporu neziskové organizace PralesDětem.cz. Srdečně zve výbor
Sokola Kyjov.

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

tel.: 776 760 784

educante@seznam.cz

(ČT) v 16:00 h Beseda pro „Domácí pečující“ – v Městské knihovně Kyjov. Pro osoby pečující
v domácí péči o seniory, dlouhodobě nemocné, či osoby s postižením.
▶ Otevíráme novou skupinu „Sebeobhájců“. Jedná se o svépomocnou skupinu osob s mentálním
postižením, která se bude scházet 1x měsíčně. Více informací o Sebeobhájcích naleznete v našem
článku v Kyjovských novinách z června 2016. Zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech.
Připravujeme:
Říjen
▶ Kurz „Péče a závěr života“ – pro laické i profesionální pečující. Lidská důstojnost, metody v jednání
s pacientem, zásady jednání s rodinou a jeho okolím, praktický nácvik komunikace. Termín kurzu bude
upřesněn začátkem září.
Listopad
3.11.
(ČT) 9:00–16:30 Akreditovaný kurz „Sexualita a vztahy lidí s postižením 1“ – pod vedením
Petra Eisnera. Pro pracovníky v soc. službách, domácí pečující i ostatní zájemce. Cílem kurzu je
správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také jejich úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranicemi. Nutné přihlášení do
20.10. (ČT).
cena 850 Kč (pro členy Educante z.s. 750 Kč)
▶ Přihlášky zasílejte e-mailem, písemně, nebo nás kontaktujte telefonicky.

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

Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
www.ak-kyjov.cz

irena.kyjov@seznam.cz

Občanské sdružení OMEGA plus Kyjov

Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

22.9.

LAST MINUTE
▶ Již nyní můžete koupit letní dovolenou za ceny LAST MINUTE. Naše ceny jsou stejné jako u pořadatelské
CK. Při zakoupení zájezdu v hodnotě nad 10 000 Kč od nás obdržíte hodinový vstup do našeho wellness zdarma.
Navštivte náš web www.caregio.cz a vyberte si z nabídky zájezdů od nejznámějších CK. Rezervaci můžete provést i on-line z pohodlí Vašeho domova. Nebo přijďte do naší prodejny, rádi Vám s výběrem pomůžeme osobně.
CHORVATSKO S ODJEZDEM Z HODONÍNA
▶ Exkluzivně pro klienty CA Régio máme v nabídce dovolenou v Chorvatsku s odjezdem autobusu z Hodonína. Vyhledáme Vám zájezd dle Vašeho přání.

10.9.

Kurzy jógy od 12.9. (PO)
Jógacentrum, Palackého 71, Kyjov:
PO
18:00–19:30 Wellness jóga – mírně pokročilí, pokročilí
ÚT
10:00–11:30 Kurz pro seniory – (a nejen pro ně) od 65 let – zdarma
ÚT
18:00–19:00 Jóga pro zdraví – začátečníci a mírně pokročilí
ST
18:00–19:30 Jóga proti stresu – mírně pokročilí
Tělocvična ZŠ Dr. Joklíka:
ST
17:00–18:30 Jóga proti bolestem zad – začátečníci i pokročilí

www.jazykovka-kyjov.cz

Cestovní agentura Régio

www.sachykyjov.sweb.cz

(ST) v 9:00 h VIII. Svatováclavský přebor historického okresu Kyjov v šachu – Otevřený přebor
okresu Kyjov v rapid šachu na rok 2016 se uskuteční ve foyer estrádního sálu KD v Kyjově. Prezence
od 8:30 h, tempo hry je stanoveno na 2 x 20 min, hraje se 7 kol. Přihlášky zasílejte nejpozději do
23.9. (PÁ) na sachykyjov@seznam.cz. Přihlášení při prezenci možné pouze do naplnění kapacity
sálu. Amatérské i profesionální šachisty všech věkových kategorií zvou pořadatelé ze spolku Šachy
Kyjov. Více na www.sachykyjov.sweb.cz.
vklad 60 Kč, pro hráče ročníku 2001 a mladší zdarma

Jóga v denním životě v Kyjově

17.9.

Zápis do zimního semestru
▶ Zápis do zimního semestru bude zahájen 29.8. (PO) ve 2. patře na KD v Kyjově. Můžete se přihlásit také
online nebo na tel.: 603 281 237. Otevíráme skupinové kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny,
francouzštiny, španělštiny ve všech jazykových úrovních.

tel.: 518 612 060, 724 109 329

28.9.

tel.: 603 281 237

studijni@jazykovka-kyjov.cz

tel.: 776 356 023 (Zbyněk Bilíček – předseda klubu)

sachykyjov@seznam.cz

Brandlova 92, 697 01 Kyjov

tel.: 602 306 613

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)

Vymazalova.L@gmail.com

www.gytakyjov.cz

Zápis do klubu:
12.9.
(PO) v 16:00 h Cvičení s Kamčou
12.9.
(PO) v 16:0 h Moderní gymnastika s Marcelou a Peťou – ročníky 2012 a starší
14.9.
(ST) v 16:00 h NOVINKA! Gymaerobic s Míšou – ročníky 2010 a starší
▶ V tělocvičně ZŠ J. A. Komenského Kyjov, horní tělocvična na ulici Újezd. S sebou: tričko, legíny, bílé
ponožky, pití. Více informací: www.gytakyjov.cz.

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

Šachy Kyjov, z.s.
www.zivotazdravi.cz

tel.: 774 901 078

prodejna@chata.cz

www.biketrialkyjov.cz

17.9.

Život a zdraví, z. s.
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov (DACOM, 2. patro).

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti DPS)

(Asociace víceúčelových základních organizací reg. č. 70251, Klub Biketrialu)
Svatoborská 495, 697 01 Kyjov

karate-kyjov@seznam.cz

(SO) ve 20:00 h Degustace pivovaru Mazák – Ve spolupráci s dolnobojanovickým Mazákem Vás
zveme na řízenou degustaci jejich piv. Hosty nám budou oba dva sládci, Miroslav Dobeš a Martin
Vaculík.
vstupné 130 Kč
(ÚT) ve 20:00 h LiStOVáNí: Stopařův průvodce galaxií – Ano, LiStOVáNí opravdu uvádí legendární první část „pětidílné stopařské trilogie“. Tato bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické
dílo. Přijďte a dozvíte se odpověď na zásadní otázku života, vesmíru a vůbec! Účinkují: Lukáš Hejlík,
Pavel Oubram a Věra Hollá.
vstupné 150 Kč
(SO) v 15:00 h Knižní bazar – Ve spolupráci s Městskou Knihovnou Kyjov jsme připravili knižní
bazar. K dispozici bude 10–15 prodejních stolků. Vedle knih je možno prodávat i LPčka, případně šperky z vlastních zásob, nebo vlastní výroby. Program bude dotvářet autorské čtení a intermezza v podání uskupení Narajama Torso. Zájemci o prodejní místo, či autorský přednes pište na
info@prazirnakyjov.cz. Dobrovolné příspěvky z tržeb budou použity k dobročinnému účelu.

info@zahradkarikyjov.cz

tel.: 518 307 732

www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–12:00, 12:30–21:00.
Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka, upomínkové předměty, slivovice, výrobky z medu,
sušené plody, prodej sudového i lahvového vína a doplňkový prodej spojený s vinařskou tématikou.
19.–25.9. (PO–NE) Ochutnávka: víno z vinařství Martínek z Kyjova – Sauvignon 2013 polosuché – v současné době se víno této odrůdy těší velké oblibě.
Připravujeme na říjen:
10.–16.10. (PO–NE) Ochutnávka: 100% hroznová šťáva z vinařství Bunža Bzenec – Hroznová šťáva je zdravá, bez konzervantů a pouze pasterovaná. Obsahuje množství draslíku, fosforu, vápníku a hořčíku
a obzvláště šťáva z červených hroznů je jedním z nejbohatších zdrojů železa.

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov (pod radnicí)

www.salsakyjov.cz

tel.: 733 661 380

www.lidova-jizba.cz

Slovácká galerie vín – radniční sklep Kyjov

Salsa Kyjov

tel.:725 613 613

jindrich.pleva@tiscali.cz

tel.: 518 733 369

www.vetropack.cz

Připravujeme na říjen:
22.10. (SO) 10:00–14:00 Den otevřených dveří

tel.: 518 612 338

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30.
1.8.–30.10.(PO–NE) Kyjovské proměny – výstava starých fotografií a pohlednic.
Akce v říjnu:
1.10.
(SO) 12:30–16:30 Komentovaná prohlídka muzea v rámci dne seniorů – odborný výklad
Mgr. Blanka Pokorná.

(NE) 10:00–18:00 Výstava „Železniční vlečky na Kyjovsku“ – Modelové kolejiště velikosti H0
a stálá expozice železnice na Kyjovsku.
vstupné dobrovolné

marketing.cz@vetropack.com

Vinotéka Régio/Lidová jizba

info@lidova-jizba.cz

www.naskyjov.estranky.cz

Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov

23.9.
24.9.
25.9.

zve do DK v Kyjově – spojeno s výstavou oceněných výtvarných prací žáků kyjovských škol na téma
„příroda“. Vaše vzorky přijímáme 20.9. (ÚT) a 21.9. (ST) v čase 8:00–17:00, 22.9. (ČT) do 11:30 h
na kanceláři ZO ČZS Komenského 548 v Kyjově (vedle gymnazijní kaple). Cca 3 kusy ovoce, zeleniny nebo květin na 1 vzorek. Těšíme se na Vaše vzorky i účast.
vstup volný
(PÁ) 9:00–18:00
(SO) 10:00–18:00
(NE) 9:00–15:00

Palackého 205/6, 697 01 Kyjov (naproti muzea)
tel.: 774 167 252

Rihanek.Milan@seznam.cz

12.9.

Palackého 70, 697 01 Kyjov

barbora.lungova@centrum.cz

GVU Hodonín a Porta Culturae
www.gvuhodonin.cz

ovstp.hodonin@seznam.cz

tel.: 518 389 453, 731 115 213

www.svaztp.cz

▶ Svaz tělesně postižených provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a jejich drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v penzionu.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení ve škole dr. Joklíka – dle harmonogramu.
▶ cvičení v bazénu v nemocnici – dle přihlášek
Akce v srpnu:
29.8.
(PO) v 9:00 h prezentace – VII. Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením – na
hřišti ZŠ Dr. Joklíka U Vodojemu.
Akce v září:
27.9.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti – v jídelně penzionu pro seniory, info na tel.: 731 115 213.

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 697 01 Kyjov

info@fenix-centrum.cz

tel.: 602 699 146

www.fenix-centrum.cz

▶ Poskytujeme psychiatrickou péči, vzdělávací kurzy a sociální službu denní stacionář.
▶ Každé (PO), (ÚT) a (ST) 8:00–13:00 nabízíme lidem s Alzheimerovou nemocí možnost docházky

vydává: Městské kulturní středisko Kyjov

