tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(ČT) ve 20:30 h Marián Varga: sólový koncert – koncert projektu JAZZ
v Kostce v Radniční vinárně. M. Varga je všeobecně považován za jednoho
z nejvýraznějších rockových klávesistů s nezaměnitelným stylem hry.
				
vstupné 100/70 Kč

Jančovka
Kostelecká 2234, 697 01 Kyjov

31.10.

tel.: 737 479 322

(PÁ) v 19:00 h Písničkáři na Jančovce 2014 – tradiční setkání písničkářů
v prostorách Hospody u Jančů. Učinkují: Kajča Kork, Dan Vertigo, Rum,
Jan Ros, Marek Čmelík, Pecan, Mira Kubín, Nikola Mucha. vstupné 50 Kč

Marie Čmelíková a Roman Klígl
tel.: 722 949 046

4.10.

RomanKligl@seznam.cz

(SO) v 19:30 h Autorský večer na Jančovce – jako čtenáři autorských básní
se představí: Lenka Ondráčková, Roman Zahradníček, Petr Káá, Mejla, Polomuž Pavlík Buš, Marie Čmelíková, Roman Klígl, Tomáš Sytař, přátelé ze
Strážnice a další. Součástí programu bude i výstava obrazů Lenky Dohnalové a Marušky Čmelíkové. Hudební doprovod zajistí Duo Čmelíkovi. Prodej
ručních výrobků Evky Plánkové a Moniky Vrtkové. Změna programu vyhrazena.

Lovci Podnikavých duchů
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
info@businesskids.cz

tel.: 577 210 729, 739 573 555
www.businesskids.cz

Nechte své děti prožít dobrodružný příběh, který rozvíjí jejich fantazii, kreativitu
a podnikavost. Příběh, který dětem ukazuje, že každý má svůj úspěch zcela ve svých
rukou. Scházet se budeme o sobotách po celý školní rok 2014/2015 v Bohuslavicích
na Chaloupce u Zahrádkářů a v Kyjově ve Fénixu na Urbanově ul. Přihlášky a informace na www.businesskids.cz.

ART mlýn Bohuslavice
tel.: 602 969 267

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

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

▶ Restaurace otevřena denně od 11:00 h. Zahradní posezení s grilem otevřeno
o víkendech v případě příznivého počasí. Doporučujeme rezervaci míst předem na

tel.: 518 384 811
www.bzenec.cz

Ježov
4.10.

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

(SO) tradiční Slovácké hody s věncem a káčerem – pořádá obec Ježov
a Ježovská chasa. Program: v 10:00 h mše svatá, ve 14:00 h povolení hodů,
krojovaný průvod s věncem a káčerem, ve 20:00 h hodová zábava, hrají Skoroňáci. Občerstvení zajištěno.

▶ Každý (PÁ) 18:30–20:00 Jóga a cvičení pro dobro těla i duše – ženy i muži všech
věkových i váhových kategorií, přijďte si protáhnout celé tělo a posílit veškeré svalové
partie do sportovní haly u školy. Nezapomeňte karimatku a pohodlný oděv. Bližší
informace na tel.: 727 879 264.

Svatobořice-Mistřín
696 04 Svatobořice-Mistřín
kd@svatoborice-mistrin.cz

696 39 Lovčice 159
honc@sukulent.cz

tel.: 728 643 534
www.sukulent.cz

(NE) 13:00–17:00 Návštěvní den v Ráji sukulentů – najdete nás v Lovčicích 159, respektive ve skleníku 15 x 15 metrů před tímto domem. Je to bývalá hájovna na severním okraji Lovčic, takže jeďte za kostel podél opěrné
zdi a pak stále rovně asi 500 m, cesta končí našimi vraty vedle zmíněného
skleníku.

Milotice
Milotice 72, 696 05 Milotice
informace@milotice.cz

11.10.
25.10.

kultura@milotice.cz

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO) v 8:00 h Burčákový pochod – pořádá ZO ČZS Milotice v areálu
vinných sklepů Šidleny.
(SO) ve 20:00 h Předhodová zábava – pořádá SDH Milotice v KD.

696 04 Svatobořice-Mistřín
info@mckrtecek.eu

Mužský pěvecký sbor Paniháj
tel.: 602 712 285 (Vašek Dufek, vedoucí souboru)
www.panihaj.webnode.cz

4.10.

dufek42@gmail.com

(SO) ve 14:00 h Otevírání Hory – MPS Paniháj, obec Moravany a Vinaři
Moravany budou otevírat horu, kterou zarazili 6.9. (SO) za účasti pěveckých sborů Tragačnice z Kyjova, Moravjanky z Moravan a MPS Paniháj
z Moravan. Akce bude na Paniháj place u sklepů v Moštěnské ulici. Otevřeme Horu a budou se zpívat písničky z naší oblasti i jiné. Návštěvníci se
můžou přidat a bude i něco k pití.

tel.: 777 817 102 (Lenka Novotná)
www.mckrtecek.eu

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

3.–6.10.

3.10.
4.10.
5.10.

6.10.

podatelna@sardice.cz

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(PÁ–PO) Šardický hody – pořádají Šardičtí stárci a stárky, šardická chasa ve
spolupráci s FOS Šardičan a obcí Šardice. V prostorách Rezidence otevřeny
umělecké výstavy při trvalé expozici: Marie Žampachová (roz. Křižková):
Průřez výtvarnou tvorbou a Antonín Veselka (fotografie): Šardické děti
v krojích.
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před pohostinstvím U Orla; po skončení beseda u cimbálu s CM Denica; 17:00–19:00 otevřena Augustiniánská Rezidence
a Loyderův sklep.
(SO) ve 20:00 h hodová taneční zábava (v Obecní hale U Orla, k tanci
a poslechu hraje DH Gloria a CM Friška); 14:00–17:00 otevřena Augustiniánská Rezidence a Loyderův sklep.
(NE) v 10:00 h slavnostní mše svatá v kostele sv. archanděla Michaela;
v 13:30 h sraz krojovaných pod májů; ve 14:00 h průvod krojovaných pro
stárky; ve 20:00 h hodová krojová zábava v Obecní hale U Orla; po celý
den hraje DH Šardičanka; 17:00–19:00 otevřena Augustiniánská Rezidence
a Loyderův sklep.
(PO) v 15:00 h křest CD Zpívejme a povídejme si spolu z projektu AmCham, na kterém spolupracují ZŠ TGM Šardice a obec Šardice v obřadní
síni Augustiniánské Rezidence; ve 20:00 h hodová taneční maškarní zábava
(v Obecní hale U Orla, k tanci a poslechu hraje DH Ištvánci); 14:00–17:00
otevřena Augustiniánská Rezidence a Loyderův sklep.

Vacenovice
Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
obec@vacenovice.cz
starosta@vacenovice.cz

4.–6.10.
4.10.
5.10.
6.10.

Kam v Kyjově

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

5.–11.10. (NE–SO) Výstava obrazů a batik Sylvie Vašinové – Chamartín, ulice Luční
18.–19.10. (SO–NE) Hody s věncem a káčerem
18.10.
(SO) v 13:30 h Odchod průvodu od KD k radnici pro povolení hodů, odsud se krojovaní vydají pro mladého stárka a stárku. Ve 20:00 h hodová
zábava v sokolovně (DH Vracovjáci ve velkém sále, spojené cimbálové muziky v malém sále). Předprodej vstupenek do velkého sálu bude
v městské knihovně – infocentru od 6.10. (PO).
19.10.
(NE) ve 14:30 h Odchod průvodu od KD k faře a pro ženaté stárky.
V 19:00 h hodová zábava v sokolovně (ve velkém sále DH Vacenovjáci).

a okolí

říjen 2014

Vřesovice
Vřesovice 72, 696 48 Ježov
ou@obecvresovice.cz

11.10.

tel.: 518 626 302
www.obecvresovice.cz

(SO) Slovácké hody s věncem a káčerem – pořádá Obecní úřad, TJ Sokol, SDH a spolek Babule Vřesovice, program: v 13:30 h sraz krojovaných
u hřiště, ve 14:00 h krojovaný průvod pro stárky, ve 20:00 h hodová zábava
s DH Ištvánci.

tel.: 518 376 160, fax: 518 376 155
www.vacenovice.cz

(SO–PO) Slovácké hody ve Vacenovicích – pořadá Národopisná společnost Vacenovice, o. s. Hrají Dechová hudba Sobůláci a Vacenovská cimbálová muzika.
(SO) v 15:00 h stavijání mája „na dědině“; ve 20:00 h Hodová zábava v sále „U Letochů“; ve 20:30 h Beseda u cimbálu v obecním sklepě
„U Habána“.
(NE) v 10:30 h Slavnostní mše svatá; ve 14:00 h Průvod obcí pro stárky
a hospodáře; ve 20:00 h Hodová zábava v sále „U Letochů“.
(PO) v 15:30 h Hodky (recesistický průvod obcí); v 18:30 h Dopijání hodů
v muzeu (beseda u cimbálu).

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

www.mestokyjov.cz

Konference „Společně proti drogám“
(ČT) 9:00–14:45 I. ročník odborné konference „Společně proti drogám“
– uskuteční se pod záštitou starosty města Mgr. Františka Lukla MPA v prostorách hudebního sálu ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. Zajímavé informace
o drogové problematice Vám poskytnou např. PhDr. Lenka Skácelová (vedoucí Poradenského centra, metodik města Brna pro prevenci rizikových
forem chování na školách), mjr. PhDr. Alena Plšková (odborník Policejního
Prezidia ČR, VŠ pedagog, lektorka, preventista a autorka loutek „Jája a Pája“,
které se v policejní praxi využívají v případech výslechů dětí), Mgr. Hana
Čamlíková (ředitelka a terapeutka občanského sdružení Krok, pomáhající
lidem se závislostí na drogách), Mgr. Lenka Možná (Krajská protidrogová
koordinátorka). Zároveň se Vám představí i služby sociální prevence, které
působí na Kyjovsku.

8.10.

(ST) 13:30–16:30 Odpoledne otevřených dveří – Centrum služeb pro seniory Kyjov, sídlící v Kyjově na ulici Strážovská naproti nemocnice, zve zájemce z řad široké veřejnosti z celého Kyjovska. Zahájení s úvodním slovem
a informacemi ředitele Jana Letochy bude v 13:30 h ve společenském sále
a potom Vás budeme provázet celým areálem, starou i novou budovou.

Výstavní síň Žádovice (budova OÚ)
tel.: 704 022 401

Odpoledne otevřených dveří

(PÁ) Výstava obrazů Lenky Dohnalové – absolventka ateliéru malby Ostravské univerzity, Ateliér Mgr. Pavla Preisnera, cykly Jaro a Zapomenutá
rodina.

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

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

5.10.
(NE) ve 14:00 h Soutěž mažoretek – v KD Ždánice
17.–19.10. (PÁ–NE) Hody
17.10.
(PÁ) v 16:00 h stavění máje před KD, povolení hodů; ve 20:00 h Předhodová
veselice (hraje RIO MUSIC Křenovice).
18.10.
(SO) v 9:00 h zvaní na hody s DH Voděnka; ve 20:00 h Hodová veselice (hraje DH Voděnka a CM Hradisko).
19.10.
(NE) ve 14:30 h Ždáničánek – malé vystoupení před KD a ukončení hodů.
Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

Vrbasovo muzeum Ždánice

27.10.

Slavnostní akt kladení věnců – vzpomínková akce
(PO) Slavnostní akt kladení věnců při příležitosti 96. výročí vzniku Československé republiky – srdečně zve město Kyjov. V 15:30 h v Bohuslavicích u památníku obětem I. sv. války, v 15:45 h v Boršově u památníku
obětem I. a II. sv. války. Od 16:00 h se uskuteční vzpomínkový akt kladení
věnců včetně krátkého kulturního programu s vystoupením pěveckého sboru Carmina Vocum u památníku světových válek před budovou Klvaňova
gymnázia v Kyjově.

Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba muzea (září – říjen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00, (NE) 13:00–
17:00; (listopad – březen) (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00 (v jinou dobu po telefenické dohodě).
▶ Stálá expozice s památkami na generála Loudona, původní vybavení zámeckých interiérů, sbírka s napoleonskou tématikou, pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů,
parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin, archeologická a přírodovědná sbírka.
Výstavy v muzeu:
do 31.10. (PÁ) Malovaná keramika Marie Otradovcové
1.10.
(ST) Svátek seniorů		
vstupné zdarma pro všechny seniory
23.11.–14.12.(NE–NE) Výstava historických vánočních ozdob
Výstavy v zámecké vile (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu):
7.10.–28.12. (ÚT–NE) Camera obscura výtvarníka Františka Sysla – výstava fotografických prací, vytvořené metodou dírkové komory.
7.10.–28.12. (ÚT–NE) Ždánický plenér – práce účastníků letošního prvního ročníku
tvůrčí dílny.

www.ckregio.cz

2.10.

17.–19.10. (PÁ–NE) Krojované hody – pořádá Spektrum Žádovice, z.s. ve spolupráci
s obcí.
17.10.
(PÁ) v 16:00 h stavění máje s CM z Vracova u KD, zvěřinové speciality.
18.10.
(SO) ve 20:00 h hodová zábava se zatahováním do věnce v KD.
19.10.
(NE) v 13:30 h mše svatá v místním kostele; ve 14:30 h krojovaný průvod
obcí, sraz krojovaných ve 13:00 h před místním kostelem. Hraje DH Žadovjáci.

do 10.10.

www.ickyjov.cz

Významné akce v Kyjově

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

Žádovice 89, 696 49

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

Žádovice

Otevírací doba: (PO,ČT) 9:00–11:00, (ST) 9:00–11:00 a 16:00–18:00.
14.10.
(ÚT) v 18:00 h Háčkování podzimních, zimních čepic – tvoření pro dospělé a děti starší 10 let. S sebou vhodnou přízi a háček.
21.10.
(ÚT) v 18:00 h Finanční gramotnost – přednáška pro rodiče.

tel.: 606 768 258
www.novy-dvur.cz

Divadelní a kulturní podzim Mikroregionu Nový Dvůr
IX.–X.
výstava loutek zakladatele loutkového divadla v Miloticích Jaroslava Neduchala – probíhá v Konírně (Infocentrum Mikroregionu Nový Dvůr).

Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
kd@mestovracov.cz

MC Krteček ve Svatobořicích-Mistříně

Mikroregion Nový Dvůr
Milotice 72, 696 05 Milotice
mikroregion@novy-dvur.cz

tel.: 518 620 217, 777 948 493
www.svatoborice-mistrin.cz

7.10.–31.10.(ÚT–PÁ) Výstava MUDr. Aloise Šafránka – vernisáž výstavy malíře proběhne 7.10. (ÚT) v 18:00 h. V kulturním programu vystoupí Petr Varmuža
(housle), Kateřina Martykánová (klavír). KD.
14.10.
(ÚT) v 17:00 h Zahájení tanečních pro žáky ZŠ – kurzy budou každé (ÚT)
a povede je taneční mistr Libor Brožík, KD.
14.10.
(ÚT) v 19:30 h Zahájení tanečních pro dospělé – kurzy budou každé (ÚT)
a povede je taneční mistr Libor Brožík, KD.
19.10.
(NE) v 15:00 h Beseda se seniory – KD
25.10.
(SO) ve 20:00 h 30. výročí založení Mužského sboru S-M – KD

Ráj sukulentů u Honců v Lovčicích

www.artmlyn.eu

▶ Přijďte navštívit ART muzeum legend ve vodním mlýnu ze 17. století. Budete svědky setkání Napoleona s mlynářem a dozvíte se legendy o historii mlýna, můžete shlédnout multimediální expozici praní, vážení, starou školu a mnoho dalších zajímavostí.
Prohlídka je s průvodcem, doba návštěvy min. 40 minut. Otevřeno během akcí nebo na
základě objednané návštěvy na tel.: 602 969 267 – kdykoliv. Zajímavá příležitost pro školy, exkurze a skupinové zájezdy. K dispozici je cizojazyčný průvodce.
9.–12.10. (ČT–NE) 72 hodin – dobrovolnické aktivity. Pokud máte zájem zapojit se
do celorepublikového projektu dobrovolnictví, můžete přijít na ART mlýn
a můžete pomoci se sběrem jablek, ořechů nebo hrabáním listí. Bližší informace na telefonu: 518 614 142 nebo 602 969 267.

podatelna@bzenec.cz

(PÁ) v 18:00 h Tajemná cesta zámeckou zahradou – pořádá SRPŠ při ZŠ
ve Bzenci. Na co se můžete těšit? Na stezku odvahy (začátek je na nádvoří
zámku) plnou zábavných úkolů, strašidelných a pohádkových postav, na
průchod peklem, občerstvení, disco a spoustu zábavy nejen pro děti. Pokud
můžete, přineste s sebou vyřezávané dýně – po setmění je společně zapálíme. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
vstupné dobrovolné

Ježov 75, 696 48 Ježov
objezov@tiscali.cz

ondrej@cely.cz

24.–25.10. (PÁ–SO) Krojované hody s věncem a beranem – pořádá Chasa z Bohuslavic, Kulturně-historická společnost Bohuslavice a OS Demižónek – přátelé
vína z Bohuslavic.
24.10.
(PÁ) v 19:00 h stavění máje, ve 20:00 h beseda u cimbálu s CM Pavla Růžičky
v sále U Vodičků.
25.10.
(SO) v 13:00 h hodová mše sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba, od 14:00 h krojovaný průvod pro stárka a stárku od Božích muk pod Starou horou, stínání
berana u hodové máje, ve 20:00 h hodová zábava v sále U Vodičků.
Bohuslavice 4070, 697 01 Kyjov

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

17.10.

19.10.

Bohuslavice
Bohuslavice, 696 55 Kyjov 3

Bzenec

Kulturní klub Vracov
tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

M
A

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

16.10.

Sobůlky
Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

R

JazzKlub Kyjov, o. s.

tel.:518 618 011 nebo info@bukovansky-mlyn.cz.
▶ Projížďky na ponících (vyjížďky pro malé i větší děti, prohlídky stáje) – každý všední den 17:00–18:30, (SO,NE) + státní svátky 14:00–18:30. Minigolf pro celou rodinu
po celý den. Prohlídky mlýna denně 10:00–17:00.
Novinky a akce sledujte na www.bukovansky-mlyn.cz.
od 3.10.
(PÁ) Podzimní prodejní výstava „Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi“ – keramická dílna Náplavovi vyrábí výhradně ručně
zejména tradiční užitkovou keramiku, tedy hrnky, misky, čajové konvice,
dózy či džbánky. Mnoho vzorů vychází z tradičních starých lidových motivů, zřejmá je i inspirace přírodními motivy. Ve své tvorbě se nebrání ani
experimentům a hledání nových forem.
vstupné 30 Kč
4.10.
(SO) Bukovanský běh – další ročník tradičního silničního běhu konaného
na Bukovanském mlýně a v jeho okolí.
23.–26.10. (ČT–NE) Zvěřinové hody – podzimní zvěřinové hody lákají každoročně
na Bukovanský mlýn spousty návštěvníků. Přijďte i vy ochutnat výborné
zvěřinové speciality připravené našimi zkušenými kuchaři.
25.10.
(SO) Večer s harmonikářem – v rámci Zvěřinových hodů.

ZD
A

vás zveme do našeho výrobního závodu na adrese: Za Humny 3301 v Kyjově. Připraveny budou prohlídky výrobního provozu včetně odborného
výkladu. Firma se zabývá výrobou bovdenových táhel dveřních zámků do
automobilů. Spolupracujeme se zákazníky jako je Škoda Auto, Audi, Volkswagen, Peugeot, Mercedes, Ford.

Aktuální kulturní, turistické informace a sdělení
Městského úřadu jsou k dispozici na INTERNETU
http://www.mestokyjov.cz
Vydává: REGION, spol. s r.o.
Palackého 205/6, 697 01 KYJOV
Redakce: Informační centrum města Kyjova, 518 323 484, 602 155 679
e-mail: kamvkyjove@email.cz, info@mukyjov.cz
Děkujeme Vám za zasílání informací o Vašich akcích!

Město Kyjov opět připravilo bezplatnou autobusovou linku na krytý bazén do Ratíškovic. Linka bude jezdit pravidelně každou (SO) v termínu 11.10.–13.12. Vstupné
do bazénu si každý hradí sám.
▶ Odjezd z Bohuslavic: v 13:30 h (zastávka na návsi)
▶ Odjezd z Kyjova: v 13:40 h Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v 13:43 h K. Čapka
(zastávka MHD), v 13:46 h Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v 13:50 h
Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v 13:53 h autobusové nádraží.
▶ Odjezd z Ratíškovic: přibližně v 15:40 h se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov,
Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi).

Významné akce v okolí
Vendelínské hody na Kameňáku
18.10.

(SO) ve 14:00 h Vendelínské hody na Kameňáku – pořádají Chataři
z Kameňáku u zastávky již 9. recesisticky laděnou akci se stárkem Mario
Kudelou a stárkou Lenkou Kůřilovou za podpory Mužského sboru z Kyjova,

Paniháje z Moravan, CM Jury Petrů, Country bandu a domácích chatařů.
Informace: Jiří Petrů, mob.: 777 841 344.

Setkání přátel zpěvu a přírody na Hoře Svatého Klimenta
ve Chřibech
28.10.
(ÚT) ve 14:00 h Setkání přátel zpěvu a přírody na Hoře Svatého Klimenta
ve Chřibech – 13. tradiční setkání folkloristů a milovníků přírody spojené
s koštem vody ze studánek pořádá Slovácký soubor Kyjov. Informace: Jiří
Petrů, mob.: 777 841 344.

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

2.10.–7.11. (ČT–PÁ) Výstava myjavských umělců – v prostorách foyer divadelního
sálu DK v Kyjově představí svou tvorbu dva slovenští výtvarníci Jaroslav
Hargaš a Vladimír Pagáčik. Výstava je jednou z aktivit, která se uskuteční
v rámci přeshraničního projektu: „Kultura a tradice neznají hranice“, který
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
(ERDF) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007–2013.
Vernisáž výstavy se uskuteční 2.10.(ČT) od 17:00 h.
3.10.
(PÁ) 7:00–15:00 Farmářské trhy před DK Kyjov a na městské tržnici
7.10.
(ÚT) v 19:00 h DH Mistříňanka – Seriál dechových hudeb v divadelním
sále DK.					
vstupné 150 Kč
10.10.
(PÁ) v 8:30 h a v 10:00 h Kocour Modroočko – divadelní představení pro
děti 4–10 let v divadelním sále DK.		
vstupné 50 Kč
11.10.
(SO) v 18:00 h A včíl su já 70 ročků mládenec – koncert ku příležitosti 70. narozenin Václava Horáka v divadelním sále DK. Vystoupí: Václav Horák, CM Friška, Vlasta Grycová, František Černý, CM Burčáci
z Míkovic, Martin Švajda, sourozenci Zezulovi, František Kopřiva a další.
Vstupenka platí také na Besedu u cimbálu „Eště byly štyry týdně do hodů“.
				
vstupné 150 Kč
11.10.
(SO) ve 20:00 h Eště byly štyry týdně do hodů – beseda u cimbálu s CM Friška
v estrádním sále DK. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně
naladit hodově.				
vstupné 100 Kč
14.10.
(ÚT) v 19:30 h Salonní orchestr Brno – Broadway Band Orchestr –
slavné muzikálové melodie zpívají sólisté Městského divadla v Brně (Eva
Jedličková, Radek Novotný) za doprovodu Broadway Band Orchestru
v divadelním sále DK Kyjov. V programu zazní ty nejslavnější muzikálové
melodie ze světových muzikálů. vstupné 150 Kč, senioři a studenti 110 Kč
16.10.
(ČT) v 19:00 h Mafie a city – divadlo pro dospělé v divadelním sále DK.
Hrají Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veronika Arichteva, Karel Zima.
			
vstupné 280 Kč, v předprodeji 250 Kč
20.10.
(PO) v 19:00 h Romano Stilo a Felix Slováček – special tour 2014
v divadelním sále DK. Společný koncert vynikajícího českého saxofonisty
a klarinetisty Felixe Slováčka se slovenskou cikánskou cimbálovou kapelou
Romano Stilo.				
vstupné 350 Kč
22.10.
(ST) v 19:00 h Na stojáka – Tomáš Matonoha, Ester Kočičková, Dominik
Heřman Lev v estrádním sále DK. Sál bude otevřen hodinu před představením, klubové uspořádání stolů, občerstvení je zajištěno.			
předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč
31.10.
(PÁ) v 19:00 h Czech Virtuosi – po čase se opět vrací do ČR Esther Yoo,
aby s Czech Virtuosi vystoupila na čtyřech koncertech, přičemž jeden
z nich je právě zde v Kyjově v divadelním sále. Členy souboru Czech Virtuosi jsou koncertní mistři a sólisté na dechové nástroje dvou brněnských těles
– Filharmonie a Janáčkovy opery. Doménou orchestru je hudba Mozartova,
čemuž odpovídá i základní obsazení orchestru – 33 hráčů.		
předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč
Taneční kurz pro dospělé
První lekce proběhne 13.10. (PO) 20:00–22:00. Přihlašovat se můžete v předprodeji
na KD (PO,ST,ČT 13:30–16:30) nebo e-mailem: program@mkskyjov.cz. Proběhne 10
lekcí v estrádním sále KD pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka.
					
kuzovné 1.000 Kč
Připravujeme na listopad
4.11.
(ÚT) KPH – Musica Nova
7.–9.11.
(PÁ–NE) Tradiční martinský hody
11.11.
(ÚT) Seriál dechových hudeb – Mladá muzika ze Šardic
18.11.
(ÚT) Tři listy ze života – Pražský komorní balet
20.11.
(ČT) Screamers – travesti skupina
22.11.
(SO) Kateřinská zástěrková zábava

26.–27.11.
30.11.

(ST–ČT) Předvánoční trhy
(NE) Adventní trh regionálních produktů

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

1.10.
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: Krtkova dobrodružství 4
		
...................................................................................... vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
1.10.
(ST) v 19:00 h Ztracen 45 ČR
		
...................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
2.10.
(ČT) v 17:30 h Místa ČR ........................................................... vstupné 100 Kč
2.,3.10.
(ČT,PÁ) ve 20:00 h Výchozí bod USA ..................................... vstupné 110 Kč
3.,4.10.
(PÁ) v 17:30 h, (SO) ve 20:00 h Labyrint: Útěk USA ............ vstupné 110 Kč
4.,5.,12.,28.10.(SO,NE,ÚT) v 17:30 h Tři bratři ČR .................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
5.10.
(NE) ve 20:00 h Láska na kari USA ......................................... vstupné 100 Kč
8.10.
(ST) v 16:30 h Bio senior: Lepší teď než nikdy USA .............. vstupné 60 Kč
8.10.
(ST) v 19:00 h O koních a lidech Island/Německo
		
...................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
9.,11.,27.10.(ČT,SO,PO) v 17:30 h 7 trpaslíků Německo *2D
		
.................................................................................... vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
9.–12.,19.,23.10.(ČT,PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Andělé všedního dne ČR.......... vstupné 120 Kč
10.,12.10. (PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h 7 trpaslíků Německo *3D
		
.................................................................................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
15.10.
(ST) v 19:00 h Divoké historky Argentina/Španělsko
		
...................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
16.,18.,29.10.(ČT,SO,ST) v 17:30 h Dům kouzel Belgie *2D
		
.................................................................................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
16.–18.10. (ČT–SO) ve 20:00 h Equalizer USA ........................................ vstupné 120 Kč
17.,19.10. (PÁ,NE) v 17:30 h Dům kouzel Belgie *3D
		
.................................................................................... vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
19.10.
(NE) v 15:30 h Bijásek: Pohádková škola............ vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
22.10.
(ST) v 19:00 h Nick Cave: 20 000 dní na zemi VB
		
...................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
23.–25.,27.10.(ČT–SO) v 17:30 h, (PO) ve 20:00 h Drákula: Neznámá legenda USA
		
........................................................................................................ vstupné 120 Kč
24.–26.,28.10.(PÁ–NE,ÚT) ve 20:00 h Annabelle USA ................................. vstupné 100 Kč
26.,30.10. (NE,ČT) v 17:30 h Škatuláci USA *2D ............... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
29.10.
(ST) v 19:00 h Pulp Fiction: Historky z podsvětí USA
		
...................................................vstupné 90 Kč/členové filmového klubu 70 Kč
30.,31.10. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Soudce USA .............................................. vstupné 100 Kč
31.10.
(PÁ) v 17:30 h Škatuláci USA *3D ....................... vstupné 120 Kč/RV 432 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 | Bio senior je určen pro všechny (nejen pro seniory),
kteří upřednostňují návštěvu kina v denním čase, protože nemůžou navštívit kino ve večerních hodinách a zároveň nechtějí přijít o filmové novinky.
Projekce filmových novinek je za sníženou cenu. Představení se konají 1x
měsíčně, vždy 2. (ST) v měsíci v 16:00 h nebo v 16:30 h.

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

6.–12.10.

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

(PO–NE) Týden knihoven – celostátní akce, ve všech odděleních knihovny
amnestie upomínek a zdarma zápisné pro nové čtenáře. V dětském oddělení
budou probíhat po celý týden soutěže, kvízy a hry s vyhodnocením.
V rámci Týdne knihoven proběhnou následující akce:
7.10.
(ÚT) v 9:00 h beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, uskutečňuje se pro žáky prvního stupně kyjovských ZŠ. Poté bude probíhat beseda
v ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice. Vítána je i široká veřejnost.
vstup zdarma
8.10.
(ST) 13:00–15:30 před budovou knihovny jarmareční stánek s volným výběrem knih a seznámení čtenářů s novinkami služeb v knihovně.
8.10.
(ST) v 17:00 h setkání při příležitosti „150. výročí založení čtenářského
spolku v Kyjově“ – u příležitosti tohoto výročí se uskutečňuje výstava historických dokumentů zachycujících dění 150 let Čtenářského spolku v Kyjově. V návaznosti bude prezentováno také 150 let českého a mezinárodního
dění, které ovlivňovalo kulturu tehdejší doby. Záštitu nad touto akcí převzal
Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjova a doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., garantka Městské knihovny Kyjov. V rámci projektu „Žijí
mezi námi, pojďme naslouchat – spisovatelé Kyjovska“ vystoupí i Mgr. Naďa
Horáková, známá spisovatelka. Setkání proběhne za účasti spisovatelů, literátů a umělců regionu a přilehlého okolí, ale i těch, kteří děje svých knih

umístili do samotného centra města Kyjova. Akce se uskutečňuje v nově
zrekonstruovaném přednáškovém sále.
9.10.
(ČT) v dopoledních hodinách čtení „Poezie podzimu“ na pobočce
v Bohuslavicích – básničky pro děti MŠ Bohuslavice.
Ostatní akce v měsíci říjnu:
1.10.
(ST) v 17:00 h „Klidná mysl – šťastný život. 10 zákonů jak myslet“ – přednáška Sama Fujery ve studovně-čítárně.
vstupné 100 Kč
14.10.
(ÚT) v 17:00 h „Vztahy … umění a odvaha milovat“ – přednáška Mirky
Resslerové ve studovně-čítárně.			
vstupné 100 Kč
15.10.
(ST) v 17:00 h „Jak si poradit s bolestí hlavy“ – přednáška Dr. Jany Cutákové ve studovně-čítárně.			
vstup volný
22.10.
(ST) v 17:00 h „Proces ztráty a znovunalézání autentičnosti osobnosti“ –
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně.
vstup volný
29.10.
(ST) v 17:00 h „Trávení a vylučování v Tradiční čínské medicíně“ – přednáška Pavla Kozumplíka (certifikovaný praktikant TČM) ve studovně-čítárně.				
vstup volný

(SO) Maďarsko: Györ – prohlídka města s průvodcem a koupání v termálních lázních.
26.10.
(NE) Rakousko: Vídeň (den muzeí) – prohlídka města s průvodcem, návštěva muzeí zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.
8.11.
(SO) Rakousko: Baden – prohlídka města s návštěvou římských lázní.
29.11.
(SO) Adventní Györ
6.,13.12.
(SO) Adventní Vídeň
6.,13.12.
(SO) Adventní Bratislava
Odjezd busem z Kyjova a Hodonína. Kompletní nabídka jednodenních zájezdů na
http://www.ckregio.cz/poznavaci-zajezdy.html.

Český svaz včelařů, o. s. Kyjov

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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

11.10.

4.10.

Otevírací doba: (PO–PÁ) 8:00–12:00, 13:00–16:00, (NE) 12:30–16:30
do 2.11.
(PO–NE) Mistři tradiční rukodělné výroby JmK
18.11.–18.1.(ÚT–NE) výstava „Svaté obrázky“
23.11.
(NE) Předvánoční blešák

Dům kultury, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov
jindrich.pleva@tiscali.cz

5.10.

7.10.

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

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

Otevřeno: (PO–NE) 8:30–21:00. Prodejní galerie lidových výrobků z celého Slovácka,
upomínkové předměty, víno, slivovice, výrobky z medu, sušené ovoce, … Nyní i nově
otevřená vinotéka s prodejem sudového i láhvového vína a doplňkového prodeje spojeného s vinařskou tématikou.
Ukázky tradiční lidové výroby:
29.10.
(ST) v 13:00 h paní Milada Svobodová z Kyjova: ukázka pletení z papíru
– košík, váza, miska.
kct.kyjov@seznam.cz

▶ Pravidelné vycházky za každého počasí (organizace a informace – pan Šťastný,
tel.: 776 066 343) – rozpis úterních výšlapů je vyvěšen ve skříňce KČT ve Zlaté uličce.

Česká křesťanská akademie
tel.: 518 612 058, 724 801 135 (Dan Petříček)

4.10.

tel.: 734 369 014

26.10.

www.radovanky-kyjov.cz

ZŠ J. A. Komenského
Újezd 990, Kyjov
zs.kom@zskyjov.cz

tel.: 518 306 561
www.zskyjov.cz

(PÁ) v 9:30 h Běh s trikolórou – závod štafet kyjovských škol při příležitosti
96. výročí vzniku ČSR pořádá ZŠ J. A. Komenského.

Agentura pro občany
Za Stadionem 1358 (budova bývalé teplárny), 697 01 Kyjov
agentura.rpp@seznam.cz

6.10.

15.10.

tel.: 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz

(PO)13:00-15:00 Dílnička šití – pro všechny, kdo máte zájem něco se naučit, nebo vyzkoušet zajímavé techniky práce na šicích strojích.
(ST)16:00- 18:00 Tvoření s Hedou: Fusing – technika pro spékání a tvarování skla. Můžete si vyrobit originální šperk dle vlastní fantazie. Přineste si
krabičku na hotový výrobek.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.cz

Pravidelné aktivity zdarma pro rodiče s dětmi:
▶ každou (ST) ve 14:00 h čtení a povídání s dětmi
▶ každou (ST) ve 14:30 h tvořivá dílna
Skupina osobnostního a sociálního rozvoje s tématy:
1.10.
(ST) v 9:00 h Alkoholismus – příčiny a typy závislostí
15.10.
(ST) v 9:00 h Alkoholismus – důsledky závislosti a její léčba
29.10.
(ST) v 9:00 h Alkoholismus – příběhy ze života
Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede
psycholožka Mgr. Jurásková.				
vstup zdarma

Dům s pečovatelskou službou Kyjov
21.10.

tel.: 518 389 401
www.css-kyjov.cz

(ÚT) 9:00–17:00 Den otevřených dveří – veřejnost má jedinečnou možnost
prohlédnout si prostory Domu s pečovatelskou službou a získat informace
o našich službách – pečovatelské službě, osobní asistenci a denním stacionáři.

petricek.d@tiscali.cz

(SO) v 17:00 h Přednáška na téma „Komunální volby a jejich zavádějící výsledky“ – vysvětlení volebního mechanismu a jeho vedlejších efektů;
přednáší Mgr. Michal Pink, Ph.D. Místo konání je v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Dobrovského 36, Kyjov.

Mužský pěvecký sbor SION

(ÚT) Zápis do lesní školky a den otevřených dveří – zájemci hlaste se předem na tel.: 777 095 186

Palackého 67, Kyjov (vedle muzea)
info@css-kyjov.cz

Klub českých turistů Jiskra Kyjov
organizace a informace na tel.: 737 815 010

zanetabrhelova@seznam.cz

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

▶Svaz tělesně postižených poskytuje poradenství v oblasti sociálně-právní, vzdělávání a zaměstnávání. Zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek, jejich instalaci
a drobné opravy.
Pravidelné akce:
▶ 1. a 3. (ST) v měsíci ve 14:00 h pracovní dovednosti v jídelně penzionu pro seniory.
▶ 2. a 4. (ST) v měsíci v 16:00 h kuželky v kuželně TJ Jiskra Kyjov.
▶ RHB cvičení v bazénu a tělocvičně dle harmonogramu.
▶ PC pro pokročilé – dle zájmu, přihlášky jsou přijímány v kanceláři, termín bude
upřesněn.
Jednorázová akce:
12.–18.10. (NE–SO) Rekondiční pobyt Luhačovice

Lesní Klub Radovánky Kyjov

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

10.–31.10. (PÁ–PÁ) Výstava Jiřího Hiršla – vernisáž výstavy proběhne 10.10. (PÁ)
v 17:30 h. Otevřeno (ÚT–PÁ, SO, NE) po telefonické domluvě.

tel.: 724 244 212
www.naskyjov.estranky.cz

(NE) 10:00–18:00 Výstava „10 let od ukončení osobní dopravy Kyjov –
Mutěnice“ – Modelové kolejiště velikosti H0.
vstupné dobrovolné

tel.: 777 095 186

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

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

Železniční expozice Stavědlo

tel.: 725 613 613
www.cajovnagalerie.cz

Provozní doba: (PO–ČT) 9:00–19:00, (PÁ) 9:00–22:00, (SO) 9:00–12:30 a 16:00–
22:00, (NE) 14:00–20:00.
6.10.
(PO) v 16:30 h Janek Sedlář: Příroda – vernisáž výstavy fotografií přírody
- jak v detailu tak vcelku. Výstava potrvá do 10.11. (PO).
vstup volný
16.10.
(ČT) v 19:30 h Štěpánka Jakešová: Vysokohorská Bolívie a cesta smrti
– další superzajímavé povídání cestovatelky, šamanky a znamenité vypravěčky o jejích cestách/necestách po Jižní Americe.
vstupné 100 Kč

M.Smolik46@seznam.cz

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

24.10.

Čajovna & Galerie

tel.: 724 936 672

(SO) v 9:00 h Slavnost k výročí 110 let ZO včelařů Kyjov, v 13:00 h přednáška prof. RNDr. Josefa Čižmarika, Ph.D.: „Včelí produkty ve zdraví
člověka“. Zveme včelaře i nevčelaře do divadelního sálu DK Kyjov.

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 8.10.
(ST) Prodejní výstava fotografií Františka Lukla: Lidé ostrova barev –
výtěžek bude věnován Dětskému oddělení Nemocnice Kyjov.
14.10.–6.11.(ÚT–ČT) Výstava: „Z nadhledu“ – vernisáž výstavy proběhne 14.10. (ÚT)
v 17:30 h v prostorách Radniční galerie. Výtvarník, malíř a grafik Adam
Procházka z Ratíškovic představí své malby a grafiku po několika výstavách
po celé České republice poprvé i v Kyjově.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
tel.: 518 307 711 a 12
www.ckregio.cz

Smetanova 631, 697 01 Kyjov

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

Cestovní agentura Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
prodejna@chata.cz

romekpimek@email.cz

(NE) v 16:00 h Koncert mužského pěveckého sboru SION – zveme vás k
poslechu duchovních písní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově.
Složení souboru: Jiří Kisza, Eda Kloda, Libor Kisza, Samuel Kloda, Luboš
Wrzecionko. Skupina SION je seskupení pěti mužů, kteří pocházejí ze severní Moravy z okolí Třince a patří k církvi Adventistů sedmého dne. Ve
světě plném napětí, nepokojů a utrpení předávají poselství v písních o biblické zprávě, která hovoří, že se Ježíš Kristus brzy vrátí na naši zem. Nijak
neskrývají, že i oni přijali tuto biblickou zprávu a naději, která z toho plyne,
předávají ve svých písních dál. Srdečně Vás všechny zveme a věříme, že společně prožijeme krásné chvíle při poslechu duchovních písní.

Apoštolská církev Kyjov
Obecní dům, Nětčická 2105, 697 01 Kyjov
b.cupal@tiscali.cz

tel.: 511 116 974, 739 584 095
www.ackyjov.webnode.cz

▶ Nabízíme vzdělávání na dálku: korespondenční biblický kurs: Kroky do nového
života – klasickou či emailovou poštou, různé úrovně, více na e-mailu: b.cupal@tiscali.cz.						
zdarma
▶ Každou (ST) 16:00–17:30 Dětský kroužek – Dobrá zpráva – volnočasová aktivita
pro děti 8–15 let.
4.10.
(SO) návštěva koncentračního tábora Osvětim (Polsko) – zájezd pro
přihlášené

Roska Kyjov
sídlo: Janáčkova 830/24, centrum: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
roskakyjov.hodonin@seznam.cz

(NE–PÁ) rekondiční pobyt SOLA GRATIA – Bystřice p. Hostýnem
1.,8.,15.,22.,29.10.(ST) 10:00–13:30 ergoterapie
8.,22.10.
(ST) 14:00–15:30 pravidelné cvičení na Domově Horizont Kyjov
6.,13.,20.10.(PO) 14:00–16:00 plaveme společně s dětmi Aquapark Uherské Hradiště
– sraz u pokladny
10.,17.,24.,31.10.(PÁ) 17:00–18:00 plavání ve Vřesovicích
1.,15.,29.10.(ST) 14:00–15:15 trénink paměti – Centrum, Urbanova 625/8 Kyjov.

Centrum pro rodinu Kyjov
6.,20.10.

Klub maminek Kyjov
Místo setkávání Mlýnská 2367, 697 01 Kyjov-Nětčice u sila
cprkyjov@ado.cz

2.10.
7.10.
9.10.
14.10.
16.10.
21.10.
23.10.
28.10.
30.10.

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

(PO) v 16:00 h Keramika pro každého – přijďte se odreagovat a vyrobit si
pro sebe nebo pro někoho blízkého originální výrobek z hlíny. Vaší fantazii
se meze nekladou.
Pravidelné akce:
▶ Každé (PO) 18:00–19:30 Cvičení pro těhotné – pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat něco pro sebe.
▶ Každé (PO) 19:00–20:30 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – izraelské tance.
▶ Každou (ST) 10:00-12:00 Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy,
ale především nad Biblí – „Modlitby matek“.

tel.: 728 759 816 (Radek Šváb)
www.kmk.wbs.cz

(ČT) 9:30–11:30 Veselé zpívání
(ÚT) 9:30–11:30 Podzimní dekorace
(ČT) 9:30–11:30 Hraní a cvičení
(ÚT) 9:30–11:30 Modelujeme s modelínou
(ČT) 9:30–11:30 Cvičíme s balóny
(ÚT) 9:30–11:30 Veselí dráčci
(ČT) 9:30–11:30 Hra na tělo
(ÚT) 9:30–11:30 Státní svátek
(ČT) 9:30–11:30 Návštěva Sokolíčku

Gymnastický a taneční klub Kyjov – Oddíl moderní gymnastiky
tel.: 776 246 330 (Bc. Marcela Zemánková)
www.gytakyjov.cz

gytakyjov@seznam.cz

Zápis do oddílu moderní gymnastiky pro děvčata narozené 2009 a mladší bude
probíhat od října v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského Kyjov na ulici Újezd. Více na
www.gytakyjov.cz.

Dům dětí a mládeže
Husova 370, 697 01 Kyjov
ddmkyj@seznam.cz

tel.: 518 612 139, 739 205 338
www.ddmkyjov.cz

25.–29.10. (SO–ST) Podzimní prázdniny v Hutisku – pro děti, Pustevny, Rožnov,
bazén, turistika, soutěže, hry, zábava.
prosinec 2014 Minimiss 2014 – 20. ročník, pro děvčata 4.–6. tříd ZŠ.

Mateřská škola a Základní škola Boršov
Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov
skola@skolazahumnykyjov.cz

6.–7.10.

tel.: 518 614 581
www.skolazahumnykyjov.cz

(PO–ÚT) Zimní bazárek – přijďte si vybrat z nabídky oblečení, hraček,
zdravotních pomůcek, ke které můžete i sami přispět. Sběr věcí k prodeji
bude probíhat ve dnech 2.–3.10. (ČT–PÁ) v MŠ a ZŠ Kyjov Za Humny 3304.

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

1.–17.10.

tel.: 774 132 286
www.roskakyjov.cz

5.–10.10.

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

▶ Každou (ST) 16:15–16:50 Dětská schólička – pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
▶ Každé poslední (PO) v 15:00 h se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo
chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni.
▶ Nově kurz historického šermu – více informací na webových stránkách.
▶ Manželské večery – celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
▶ Kurzy a doučování z angličtiny – jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

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

(ST–PÁ) Prodloužený zápis a last minute akce u vybraných jazykových
kurzů –sledujte náš web www.jazykovka-kyjov.cz a facebook.com/jazykovka.kyjov.cz, kde najdete aktuální nabídku i speciální akce.

Jazyková škola Let´s speak
Komenského 51/8, 697 01 Kyjov
Vymazalova.L@gmail.com

tel.: 724 148 463 (L. Vymazalová)
www.lets-speak.webnode.cz

Informace pro maturanty AJ (šk. rok 2014–2015)
Možnost ještě 2 volných míst do skupiny maturanti! Rezervujte si toto místo v intenzivním Kurzu pro maturanty včas. Počet studentů ve skupině – maximálně 4 osoby.
Lektor: Mgr. Lenka Vymazalová.
Informace pro studenty
▶ Kurz pro děti, které se chtějí připravit na dětské Cambridgeské zkoužky Starters,
Movers, Flyers, popř. KET a PET. Lektor: Mgr. Eva Bartoníková.
▶ Konverzační kurz pro mírně pokročilé od března, se zaměřením „My holiday“.
Lektor: Mgr. Eva Bartoníková.
▶ Novinka – doučování v angličtině a konverzace v němčině. Lektorka: Mgr. Olga
Trnková.
▶ Otevíráme opět také kurzy italštiny (lektor: Ing. Martina Kovářová) a francouzštiny (lektor: Mgr. Sabina Štěpánková).

Project Controls, s.r.o.
Za Humny 3301, 697 01 Kyjov
recepce@projectcontrols.cz

18.10.

tel.: 518 699 711
www.projectcontrols.cz

(SO) 10:00–14:00 Den otevřených dveří – k příležitosti 15. výročí firmy

