27.11.

tel.: 723 876 086
www.jazzklubkyjov.cz

(ČT) ve 20:30 h E Converso – koncert projektu „Jazz v kostce“ v Radniční vinárně. Michal Wróblewski (altsaxofon), Jan Pisklák (kytara, efekty), Vladimír
Micenko (kontrabas, baskytara), Jan Chalupa (bicí).
vstupné 100/70 Kč

Pěvecký sbor Carmina vocum
Jungmannova 717, 697 01 Kyjov
kudela@seznam.cz

2.11.

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

(NE) v 15:00 h Koncert v kapli Jana Pavla II. v Bukovanech, v 17:00 h Koncert v kostele v Archlebově – na programu W. A. Mozart: Requiem, solisté:
Zuzana Šalšová, Klára Kazíková, Robin Červinek, sbormistr Mario Kudela.

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

7.11.

14.–15.11.
14.11.
15.11.
23.11.

Swing v Kyjově
tel.: 777 257 368

16.11.

susta@klikni.cz

(NE) 19:30–21:00 Výuka swingových tanců v Kyjově – 1. lekce – celkem 5
lekcí vždy ve stejnou dobu. Líbí se vám swingová hudba 1. pol. 20. století?
Chtěli byste si ji užít i na tanečním parketu? Pak je tento kurz právě pro vás.
V pěti lekcích vás naučíme základy swingových tanců jako Charleston, Lindy
Hop a další. Více informací včetně místa konání zájemcům upřesníme.
				
kurzovné 350 Kč/os.

Sport Billy Stadion Kyjov
Mezivodí 2233, 697 01 Kyjov

22.11.

tel.: 602 516 874

(SO) v 9:00 h Zabíjačka – zabíjačku provede firma Maspro z Hodonína. Přijďte ochutnat zabijačkové speciality. Srdečně zve Zdenál Mezík s kol.

ČZS ZO Bohuslavice
Bohuslavice 4092 – Chaloupka, 696 55 Kyjov 3
zahradkari.bohuslavice@seznam.cz

15.11.

tel.: 777 940 216, 722 773 340

(SO) 8:00–12:00 Každoroční podzimní domácí zabíjačka s MASPREM
Hodonín na zahrádkářské Chaloupce v Bohuslavicích – přijďte okoštovat
zabíjačkové speciality a produkty firmy MASPRO Hodonín a nakoupit si dle
vlastní chuti a výběru. Občerstvení, pivo, svařák a grog i nealko zajištěno. Těšíme se na Vaši bohatou účast.

ART mlýn Bohuslavice
adresa pro korespondenci: Věteřov 63, 697 01 Kyjov

tel.: 602 969 267

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

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

▶ Restaurace otevřena denně od 11:00 h. Přijďte ochutnat výbornou domácí kuchyni,
doporučujeme rezervaci míst předem. Pro děti nabízíme projížďky na ponících a konících, pro celou rodinu minigolf či prohlídky větrného mlýna. Otevírací doby, novinky a akce sledujte na www.bukovansky-mlyn.cz.
od 3.10.
(PÁ) Prodejní výstava Tradiční výrobek Slovácka z keramické dílny Náplavovi – keramická dílna Náplavovi vyrábí 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

tel.: 724 544 188, 518 323 680
www.furstovavila.cz

15.11.

(SO) 11:00–19:00 Svatomartinské slavnosti ve vile – srdečně Vás zveme do
našeho areálu k prohlídkám nově zrekonstruovaných interiérů secesní vily,
prohlídkám areálu vinných sklepů, ochutnávce Svatomartinských vín 2014,
ochutnávce odrůdových vín přímo ze sudů, občerstvení Svatomartinskými pochoutkami. V rámci Svatomartinských slavností (14.–15.11.) si bude
možno na pozadí bitvy u Slavkova (1805) prohlédnout průvod rakouských,
ruských, francouzských vojsk v dobových uniformách, nebudou chybět taky
salvy z děl. Místní vinaři ve svých sklepích a vinárnách odprezentují první
mladá vína ročníku 2014, ale i ročníků předchozích. Během hlavní městské
akce ve sklepích pod sokolovnou zahraje k ochutnávce CM, proběhne svěcení
mladých vín a připraveno bude i Svatomartinské menu. Takže přijeďte oslavit
s námi svátek sv. Martina do areálu penzionu Fürstova vila ve Bzenci. Více
informací na tel.: 724 544 188.
		
cena prohlídkového a degustačního balíčku 150 Kč/os.

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

www.artmlyn.eu

Areál Bukovanský mlýn

(PÁ) v 17:00 h Světluškový rej s ohňovou show – Lampiony vezměte s sebou!
Průvod vyjde z náměstí ve Bzenci. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Srdečně Vás zve SRPŠ při ZŠ Bzenec.
(PÁ–SO) Svatomartinské slavnosti
(PÁ) 18:00–24:00 Svatomartinská ochutnávka vín – sklepní prostory pod sokolovnou
(SO) ve 14:00 h Tažení napoleonského vojska městem, 16:00–24:00 Svatomartinská ochutnávka vín – sklepní prostory pod sokolovnou
(NE) 13:00–17:00 Vánoční výstava ručních prací a řemesel v prostorách
KD – připraveny budou ukázky řemesel (vystavované výrobky si můžete zakoupit), dílničky, bohaté občerstvení a doprovodný program. Srdečně Vás zve
SRPŠ při ZŠ Bzenec.
vstupné dobrovolné

Horní náměstí 36, 696 81 Bzenec
l.kuchar@furstovavila.cz

29.11.

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

(NE) v 17:00 h Sametové lampiony – lampionový průvod obcí v předvečer
státního svátku zakončený ohňostrojem, pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany.
(SO) v 18:00 h „Tři králové“ – divadelní představení divadelního souboru
z Čejkovic, pořádá Orel jednota Hovorany na sokolovně v Hovoranech.

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

8.–10.11.
8.11.
9.11.
10.11.
15.11.
16.11.

kultura@milotice.cz

5.–7.12.

(SO) Kateřinské hody – ve 13:00 h vyhrávání po dědině, ve 20:00 h hodová
zábava – hraje Nenkovjanka.
(PÁ–NE) Vánoční výstava Perníkové Vánoce – otevírací doba (PÁ) 15:00–
18:00,(SO, NE) 13:00–18:00.

tel.: 724 760 296
www.milotice.cz

(SO–PO) Slovácké hody s věncem
(SO) ve 20:00 h taneční zábava – hraje DH Mistříňanka v KD
(NE) ve 14:00 h krojový průvod pro stárky a hospodáře (hraje DH Vracovjáci);
ve 20:00 h taneční zábava (hraje DH Vracovjáci) v KD
(PO) ve 20:00 h taneční zábava (hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka
z Rohatce) v KD.
(SO) v 8:00 h Martinské Šidleny – ochutnávka martinských vín v areálu vinných sklepů Šidleny.
(NE) v 16:00 h Beseda s cyklistou Janem Bártou v KD

23.–29.11.

Galerie při Obecním úřadě v Nenkovicích
Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
nenkovice@nenkovice.cz

tel.: 518 622 621
www.nenkovice.cz

30.11.–6.12. (SO,NE) 15:00–19:00, (PO–PÁ) 14:00–18:00 prodejní adventní výstava s keramickými betlémy, zvonečky, vánoční dekorací, perníčky, šperky a dalšími
drobnostmi.

tel.: 518 306 411
www.bzenec.cz

Penzion Fürstova vila

16.11.

▶Přijďte navštívit ART muzeum legend (Bohuslavice č. p. 4070) v bývalém vodním mlýnu ze 17. století. Budete svědky setkání Napoleona s mlynářem a dozvíte se legendy o historii mlýna i Bohuslavic, můžete shlédnout multimediální expozicí praní, vážení, starou
školu a mnoho dalších zajímavostí. Prohlídka je s průvodcem, doba návštěvy min. 40 minut. Otevřeno na základě objednané návštěvy na tel.: 602 969 267 – kdykoliv.

podatelna@bzenec.cz

22.11.

tel.: 518 618 224
www.nechvalin.cz

tel.: 518 622 425
www.sobulky.cz

▶ 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.

tel.: 732 201 401, 608 457 629

29.11.

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

5.11.
15.–17.11.
15.11.
16.11.

(ST) v 18:00 h Vernisáž výstavy fotografa Davida Rájeckého v KD
(SO–PO) Slovácké hody s věncem
(SO) ve 20:00 h hodová taneční zábava s DH Mistříňanka v KD
(NE) v 10:00 h slavnostní hodová mše svatá v kostele Navštívení P. Marie, ve
14:00 h průvod pro stárky, v 16:00 h hodové zastavení u fary, v 16:30 h povolení
hodů, čtení artikulí u radnice, v 17:00 h Po holénce v KD, v 17:30 h Vitajte
přespolní – sjíždění přespolní chasy v KD, ve 20:00 h hodová taneční zábava s
DH Svatobořáci a Varmužova CM v KD
17.11.
(PO) ve 20:00 h hodová taneční zábava s DH Liduška z Dolních Bojanovic
v KD, ve 24:00 h Maškara, v 2:00 h Marš – Hody, milé hody, už sem dohodoval
Předprodej vstupenek s místenkou na hodové zábavy pořádané v obecním kulturním domě
začne 3.11. (PO) 8:00–15:00 v kanceláři ObKD. Tel.: 518 620 217, e-mail: kd@svatoboricemistrin.cz
22.11.
(SO) ve 20:00 h Kateřínská zábava v KD
29.11.
(SO) v 16:00 h Pavlušův Mistřín v KD

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

15.11.

7.11.

22.11.
30.11.

Vlkoš
Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
starosta@vlkos.cz

15.11.

(SO) Kateřinská zábava – hrají Vlkošáci

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

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

9.–15.11.
16.11.

tel.: 518 628 296
www.mestovracov.cz

(NE–SO) Výstava Sto let od zahájení I. sv. války – Legie a Vracovjané v nich
– vernisáž se uskuteční 9.11. (NE) v 15:00 h v Nadaci Chamartín, zahájí trubači
a Vracovjané.
(NE) Martinské svěcení vín – ve 14:00 h od radnice vychází Martin na bílém
koni s průvodem krojovaných k faře požádat pana faráře o posvěcení vín.
Všichni společně se vydají před kulturní dům, kde budou posvěcena mladá

pazderajda@seznam.cz

www.mestokyjov.cz

(PÁ) v 17:00 h Svátek světlušek – lampionový průvod vyjde od OÚ. Na místním hřišti vypustíme lampionky štěstí, které můžete zakoupit přímo na místě.
Občerstvení zajištěno.

(ÚT) Výstava malíře Martina Formana: Odrazy

15.11.
22.11.
29.11.

11.11.

(ÚT) v 11:11 h Otevírání svatomartinských vín u radnice – pořádá město
Kyjov a Kyjovská vinotéka na Svatoborské ulici 26. Přijďte ochutnat mladá
vína regionálních vinařů. Odpoledne vystoupí dětská CM ZUŠ Kyjov. Akce
bude ukončena v 15:00 h.

11.11.

(ÚT) 9:00–15:00 Martinský řemeslný den ve foyer divadelního a estrádního
sálu DK Kyjov a venkovní prostranství DK Kyjov – pořádá Kyjovské Slovácko
v pohybu, o.s., ukázky rukodělné výroby a řemesel Kyjovska a slovenských
partnerů z Matúšovej zeme. Své dovednosti si budete moci vyzkoušet ve
workshopech pro děti i dospělé. Bližší informace na plakátech a na www.kyjovske-slovacko.com nebo na tel.: 774 664 698.

13.–16.11.

(ČT–NE) XV. Kyjovský divadelní podzim – pořádá OS OPONA Kyjov. Tento projekt bylo možné uskutečnit za podpory Jihomoravského kraje a města
Kyjova.
(ČT) ve 20:00 h Nemrtvá nevěsta v divadelním sále DK Kyjov – Divadlo Stodola Jiříkovice, komediální hororové hudební představení plné tance a hudby
na motivy slavného animovaného filmu Tima Burtona.
(PÁ) v 9:00 h Tracyho tygr v divadelním sále DK Kyjov – Městské divadlo Zlín,
jevištní zpracování novely Williama Saroyana, představení pro studenty SŠ.
(PÁ) ve 20:00 h Testosteron v kotelně na Kollárově ulici – Divadlo Point Prostějov, hra o tom, co si myslí muži o ženách, prozradí o mužích mnohem víc.
O pocitech, o postojích, o úzkostech a hlavně o mechanizmu vztahů uvnitř
skupiny sedmi různých mužů, hovořících o ženách.
(SO) v 19:00 h Cyrano, alebo balábile o nose v divadelním sále DK Kyjov –
Túlavé divadlo Bratislava, komediálně laděná, nejznámější divadelní hra francouzského dramatika Edmonda Rostanda v podání zahraničního hosta.

tel.: 518 633 615
www.muzdanice.cz

Otevírání svatomartinských vín

Vrbasovo muzeum Ždánice

Martinský řemeslný den

tel.: 725 920 846
www.muzdanice.cz

▶ Otevírací doba muzea (listopad – březen): (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00
(v jinou dobu po telefonické dohodě), (NE) 13:00–17:00 (pouze 23.11.,30.11.,7.12.,14.12.)
▶ 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
23.11.–14.12.(NE–NE) Výstava historických vánočních ozdob – ze soukromých sbírek,
zahájení výstavy 23.11. (NE) ve 14:00 h.
Výstavy v zámecké vile (prohlídky možné pouze po dohodě v muzeu):
do 28.12. (NE) Camera obscura výtvarníka Františka Sysla – výstava fotografických
prací, vytvořené metodou dírkové komory.
do 28.12. (NE) Ždánický plenér – práce účastníků letošního prvního ročníku tvůrčí
dílny.

Adventní trh regionálních produktů

(NE) 15:00–17:00 Adventní trh regionálních produktů před radnicí – zcela nová akce, která se bude letos poprvé konat při příležitosti slavnostního
rozsvěcování vánočního stromu a v rámci přeshraničního projektu: „Kultura
a tradice neznají hranice“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Cílem je zavést novou tradici, která
podpoří prezentaci a propagaci lidových tradic spojených s adventem a Vánocemi s nabídkou typických krajových produktů místních řemeslníků, tvorbu
lidových výrobců, tradičních pokrmů, tentokrát ale zaměřených konkrétně
na vánoční tématiku. Akce se opět zúčastní jak řemeslníci z Kyjovska, tak
z Myjavy.
Jednodenní akci doplní doprovodný program:
pestrá nabídka vystoupení folklorních souborů a místních hudebních skupin
v 17:00 h slavnostní rozsvícení vánočního stromu a náměstí za účasti vedení města
ve 14:00 h prohlídka města s průvodcem – 60min. prohlídka, při níž vás
průvodce seznámí s historií města, navštívíte nejzajímavější místa jeho historického centra i běžně uzavřené prostory. Start: Informační centrum města
Kyjova, Svatoborská 26.

tel.: 704 022 401

(SO) ve 20:00 h Košt gulášů–Mažoretky ze Ždánic zvou všechny bez rozdílu
věku do KD ve Ždánicích na již tradiční pochoutkovou akci. K tanci i poslechu hraje Kombet Hodonín.
(SO) v 19:00 h Kateřinská zábava – pořádá folklorní soubor Ženičky v KD
Ždánice. K tanci i poslechu hraje CM Hradisko. Bohatá tombola, soutěž
o nejlepšího tanečníka – zástěrková.
(SO) v 18:00 h Zapomenuté a současné vánoční recepty a svěcení nového
vína – pořádá Chasa ze Ždánic, folklorní soubor v KD Ždánice akci se vzpomínáním o čase vánočním z dob našich prababiček. Pokud se chcete pochlubit svým receptem, přineste výrobek i s receptem s sebou. Za přítomnosti
pana faráře a místních vinařů posvětíme nová vína.
(NE) ve 14:00 h Vánoční dílna – pořádá Palánek, s.r.o. v sále KD Ždánice

Zámek 1, 696 32 Ždánice
muzeum@muzdanice.cz

www.ckregio.cz

30.11.

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

www.ickyjov.cz

Významné akce

Výstavní síň Žádovice (budova OÚ)
do 18.11.

město Kyjov

Měsíčník
společenského dění

www.babule.websnadno.cz

tel.: 518 626 127
www.obeczadovice.cz

Žádovice 89, 696 49

30.11.

podatelna@sardice.cz

listopad 2014

Žádovice

tel.: 518 624 525
www.sardice.cz

(SO) v 15:00 h Svěcení vína a ochutnávka svatomartinských a mladých vín
– pořádá Mendelův vinařský spolek Šardice v Obecní hale U Orla.
(SO) ve 20:00 h Kácání máje s Kateřinskou zábavou – pořádá Folklorní
sdružení Šardičan v Obecní hale U Orla, k tanci a poslechu hraje DH Ištvánci.
(NE) 10:00–17:00 Mikulášské trhy – pořádá Obecní úřad Šardice před Augustiniánskou rezidencí i v prostorách rezidence, v odpoledních hodinách je
pro děti připravena mikulášská nadílka za přítomnosti družiny sv. Mikuláše.

a okolí

(SO) ve 14:30 h Vánoční prodejní výstava v sále školy ve Vřesovicích – přijďte se vánočně naladit na tradiční vánoční prodejní výstavu, čekají na vás: vánoční dekorace, výrobky a dárky, dílničky pro děti i dospělé, pošta Ježíškovi,
vánoční občerstvení, zabíjačka. Srdečně Vás zve Spolek Babule Vřesovice.

Žádovice 89, 696 49
podatelna@obeczadovice.cz

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

Kam v Kyjově

Spolek Babule, Vřesovice u Kyjova

Sobůlky
Sobůlky 105, 697 01
sobulky@wo.cz

vína místních i přespolních vinařů. V pártystanu bude k degustaci vín a k
soutěžím pro vinaře a hosty hrát CM Lipina. V programu vystoupí dětský
folklorní soubor Lipinka. V nabídce občerstvení budou pečené husy, zahýbáky, beleše a svařák. Nebudou chybět ani vracovské oškvarky s kožů přímo z
kotle. Součástí akce je výstava fotografií ze VII. ročníku soutěže O vracovský
šátek.
(NE–SO) Život s barvami – výstava k devadesátinám Oldřicha Rokyty v Nadaci Chamartín. Vernisáž za účasti autora zahájí soubor Marýnka 23.11. (NE)
v 15:00 h.

M
A

Růžová 1189, 697 01 Kyjov
predseda@jazzklubkyjov.cz

Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31
nechvalin@tiscali.cz

R

JazzKlub Kyjov, o. s.

motivy. Ve své tvorbě se nebrání ani experimentům a hledání nových forem.
Prodejní výstava bude přístupna veřejnosti každý den 10:00–17:00.
						
vstupné 30 Kč
11.11.
(ÚT) v 17:00 h Žehnání svatomartinského vína – slavnostní žehnání mladého vína spojené s večerem u cimbálu a možností ochutnávky mladých svatomartinských vín a svatomartinské husy.
11.–16.11. (ÚT–NE) Husí hody – v návaznosti na svátek sv. Martina budeme jako každý
rok nabízet v Mlynářské restauraci husí a kachní speciality doplněné o nabídku mladých a svatomartinských vín.
Připravujeme na prosinec
6.12.
(SO) Mikulášská slovácká zabíjačka – tradiční zpracování vepřových půlek
a příprava zabíjačkových specialit, s nádechem slovácké zabíjačky za účasti
harmonikáře a upovídaných tetiček.

ZD
A

Informace pro rodiče dětí
Kurz Hrátky s angličtinou již zcela zaplněn! Nové děti již z kapacitních důvodů nepřijimáme! 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).

XV. Kyjovský divadelní podzim

13.11.
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!

14.11.
14.11.

15.11.

16.11.

16.11.

(NE) v 15:00 h Hugo z hor v divadelním sále DK Kyjov – Divadlo Tramtarie
Olomouc, veselé vyprávění o tom, jaké to je, když vám tatínek přiveze z polární výpravy Yettiho, tedy sněžného muže. Autorská pohádka volně inspirovaná
úspěšným televizním večerníčkem.
(NE) v 18:00 h Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka v divadelním sále DK Kyjov – Divadlo VAD Kladno, komedie nebo tragédie? O tom, co všechno se
může stát v jednom nejmenovaném zubním středisku během jediného dne.

Tradiční martinský hody
7.–9.11.
7.11.
8.11.
9.11.

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

Udělejte něco pro své zdraví
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 (zastáska 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).

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

4.11.

do 7.11.
11.11.

13.11.

18.11.

19.11.

20.11.

22.11.
26.,27.11.

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

(ÚT) v 19:30 h Kruh přátel hudby: Musica Nova v divadelním sále DK Kyjov
– Komorní orchestr byl založen v roce 1995 při ZUŠ Jedovnice, už o rok později natáčel pro ČT Steckerovy koledy. Orchestr každoročně absolvuje 8–10
koncertů v ČR, v zahraničí vystupoval dvakrát (září 2009 Vaduz, leden 2012
Krems).
vstupné 150 Kč/studenti a důchodci 110 Kč
(PÁ) Výstava myjavských umělců – v prostorách foyer divadelního sálu DK
v Kyjově představí svou tvorbu dva slovenští výtvarníci Jaroslav Hargaš a Vladimír Pagáčik.
(ÚT) v 19:00 h Seriál dechových hudeb: Mladá muzika ze Šardic v divadelním sále DK Kyjov – DH Mladá muzika ze Šardic byla založena v r. 1980
a její věkový průměr je šestnáct let. O deset let později stanul v jejím čele Josef
Ištvánek, pod jehož vedením soubor zaznamenal rychlý vzestup.
			
vstupné 150 Kč
(ČT) v 10:00 h Veselá pouť v divadelním sále DK Kyjov – divadelní představení pro děti 4–10 let. Veselou pouť pro vás připravili členové loutkového
divadla Loudadlo, spolupracující s ČT Praha. Představení se tentokrát odehrává na pouti. V představení se na Vás těší nevrlý medvěd panda v roli dravé
šelmy, strašidla, kterých se nikdo nebojí, fakír s hady a další. Představení trvá
60 min. Exkluzivními hosty pořadu jsou vaši oblíbení JŮ a HELE.		
				
vstupné 50 Kč
(ÚT) v 19:00 h 3 české kvartety (Tři listy ze života) v divadelním sále DK
Kyjov – Pražský komorní balet přiveze fascinující choreografii Mária Radačovského, Hany Polanské Turečkové a Pavla Šmoka při příležitosti jubilejního
50. výročí založení souboru a roku České hudby 2014.
vstupné 190 Kč
(ST) v 10:00 h Kdo je na světě nejmocnější? v divadelním sále DK Kyjov –
předlohou pro zpracování této baletní pohádky byla hudba Bohuslava Martinů a obrazy Vladimíra Houdka. Mluvené slovo Bára Hrzánová.		
			
vstupné 80 Kč
(ČT) v 19:00 h Screamers v divadelním sále DK Kyjov– vystoupení oblíbené
travesti skupiny tentokrát s programem TYJÁTR. V mnoha originálních exkluzivních převlecích se představí známá sestava pánů alias Lili, Saša, Nadja,
Paula a Valerie pod vedením moderátora skupiny Ládi Černého.		
				
vstupné 280 Kč
(SO) ve 20:00 h Kateřinská zástěrková zábava v estrádním sále DK Kyjov –
k tanci, poslechu a dobré zábavě hraje DH Žadovjáci. V programu vystoupí
jednotlivé složky Slováckého souboru Kyjov.
vstupné 100 Kč
(ST) 8:00–18:00, (ČT) 8:00–17:00 Předvánoční prodejní trhy Kyjov 2014
spojené s nákupem vánočních dárků v prostorách DK, před DK a radnicí

a na parkovišti na náměstí – nebude chybět domácí zabijačka – prodej zabijačkových specialit, široký sortiment: vánoční a průmyslové zboží, textil,
hračky, kosmetika, keramika, cukrovinky a další. Přijďte, určitě si vyberete!
					
vstup volný
Připravujeme na prosinec
2.12.
(ÚT) Seriál dechových hudeb: DH Šohajka
4.12.
(ČT) Orchestr Václava Hybše a Věra Martinová – Vánoční koncert 2014
9.12.
(ÚT) KPH: Petr Pomkla a Renata Ardaševová
11.12.
(ČT) Nezmaři – Vánoční koncert a křest nového CD Stopy bláznů
20.12.
(SO) Michal Nesvadba – Michalův salát
23.12.
(ÚT) Zpívání u vánočního stromu
25.12.
(ČT) Vánoční beseda u cimbálu
31.12.
(ST) Guláš párty

12.11.

(ST) v 17:00 h Rozdílné techniky vhodné pro intelektuálně a pocitově založené osobnosti – přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně		
				
vstup volný
19.11.
(ST) v 17:00 h Beseda s Dr. Hanou Sar Blochovou v přednáškovém sále –
beseda se spisovatelkou, historičkou a umělkyní na téma „Mystérium Karlštejna“. Beseda bude doprovázena hudebními vstupy autorky.
vstup volný
26.11.
(ST) v 17:00 h Zdraví na talíři – přednáška Dr. Jany Cutákové ve studovněčítárně
				
vstup volný
27.11.
(ČT) v 17:00 h Beseda nad výročím Malovaného kraje s kyjovskými literáty v přednáškovém sále – pořádá Městská knihovna Kyjov ve spolupráci
s redakcí časopisu Malovaný kraj.			
vstup volný
Připravujeme na prosinec
Křest nové knihy „Utrpení a naděje“ spisovatele MUDr. Jana Pavlíka.

Vlastivědné muzeum Kyjov

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.,30.11.
1.,2.,27.11.
2.,8.11.
2.11.
5.11.
5.11.

(SO) v 17:30 h, (NE) ve 20:00 h Andělé všedního dne ČR........ vstupné110 Kč
(SO,NE,ČT) ve 20:00 h Zmizelá USA ......................................... vstupné 110 Kč
(NE) v 15:30 h, (SO) v 17:30 h Tři bratři ČR ......... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(NE) v 17:30 h Škatuláci USA *2D.......................... vstupné 100 Kč/RV 360 Kč
(ST) v 9:30 h, v 15:30 h Bijásek: U vody.................... vstupné 35 Kč/RV 126 Kč
(ST) v 19:00 h Zimní spánek Německo/Francie
....................................................vstupné 100 Kč/členové filmového klubu 80 Kč
6.11.
(ČT) v 17:30 h Škatuláci USA *3D........................... vstupné 120 Kč/RV 432 Kč
6.,7.,8.,9.11. (ČT,PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Intimity ČR ..................................... vstupné 110 Kč
7.,16.11.
(PÁ) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Dům kouzel Belgie *2D
....................................................................................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
9.11.
(NE) v 17:30 h Dům kouzel Belgie *3D.................. vstupné 130 Kč/RV 468 Kč
12.11.
(ST) v 16:00 h Bio senior: Ranhojič Německo............................. vstupné 60 Kč
12.11.
(ST) v 19:00 h Mapy k hvězdám USA
....................................................vstupné 110 Kč/členové filmového klubu 90 Kč
13.,15.,23.11.(ČT,SO) v 17:30 h, (NE) v 15:30 h Včelka Mája Austrálie/Německo*2D
....................................................................................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
14.,16.11. (PÁ,NE) v 17:30 h Včelka Mája Austrálie/Německo*3D
...................................................................................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
14.11.
(PÁ) v 15:00 h Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců Francie
............................................................................................................. vstupné 40 Kč
13.,14.,15.,16.,23.11.(ČT,PÁ,SO,NE) ve 20:00 h Pohádkář ČR................................... vstupné 130 Kč
19.11.
(ST) v 19:00 h Zmizení Eleanor Rigbyové: On USA
....................................................vstupné 110 Kč/členové filmového klubu 90 Kč
20.11.
(ČT) v 17:30 h Magické stříbro – hledání kouzelného rohu Norsko *2D
....................................................................................... vstupné 110 Kč/RV 396 Kč
20.,21.11. (ČT,PÁ) ve 20:00 h Železná srdce USA...................................... vstupné 120 Kč
21.,22.11. (PÁ,SO) v 17:00 h Hunger Games: Síla vzdoru I.část USA.....vstupné 120 Kč
22.11.
(SO) ve 20:00 h Jessabelle USA................................................... vstupné 110 Kč
23.11.
(NE) v 17:30 h Magické stříbro – hledání kouzelného rohu Norsko *3D
....................................................................................... vstupné 140 Kč/RV 504 Kč
26.11.
(ST) v 19:00 h Zmizení Eleanor Rigbyiové: Ona USA
....................................................vstupné 110 Kč/členové filmového klubu 90 Kč
27.,29.11. (ČT,SO) v 17:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA *2D
.............................................................................................vstupné 110/RV 396 Kč
28.,30.11. (PÁ,NE) v 17:30 h Tučňáci z Madagaskaru USA *3D
.............................................................................................vstupné 130/RV 468 Kč
28.,29.11. (PÁ,SO) ve 20:00 h Interstellar USA/VB................................... vstupné 120 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

5.11.

12.11.

tel.: 518 612 338
www.masaryk.info

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.–25.1. (ÚT–NE) Svaté obrázky ze sbírek pátera Bohuslava Bláhy – výstava s náboženskou tématikou v budově zámečku.
23.11.
(NE) 13:00–17:00 III. Předvánoční blešák – bleší trh v nové budově muzea.
Zájemci o prodej – hlaste se v muzeu.
vstup zdarma
Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
d.sedlackova@mukyjov.cz

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

(ST) v 17:00 h Deset kroků ke zdraví – přednáška Sama Fujery ve studovněčítárně					
vstupné 100 Kč
(ST) 9:00–10:15 Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov v prostorách jídelny CSS Kyjov (Palackého 67) – setkání je pořádáno v rámci projektu
„ … dědečku, babičko, mám vás rád!“ se spisovatelkou Jarmilou MoosovouKuřitkovou, autorkou poezie a prózy z Hodonína, která představí celou svojí
literární činnost. Vítána je i široká veřejnost.
vstup volný

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 6.11.
(ČT) Výstava „Z nadhledu“ – výtvarník, malíř a grafik Adam Procházka
z Ratíškovic představí své malby a grafiku po několika výstavách po celé České republice poprvé i v Kyjově.
10.11.–30.11.(PO–NE) Výstava ke Dni nevidomých „Jak nás vidí, jak to (nevidíme)“
– pořádá Oblastní odbočka SONS Kyjov a město Kyjov. Vernisáž výstavy se
uskuteční 10.11. (PO) v 17:00 h v prostorách Radniční galerie. V rámci vernisáže proběhne také ocenění nejlepších výtvarných prací žáků ZŠ a dětí z MŠ.
Členové oblastní odbočky SONS Kyjov, kteří se pod vedením Moniky Vrtkové
scházejí pravidelně už 12 let, připravili výstavu ke Dni nevidomých, což připadá na 13.11. (ČT). Na výstavě představí jednak tvorbu svou ale současně
obohatí letošní výstavu též o výtvarné práce dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ,
které ztvárnily život se slepotou tak, jak je vnímají ony jejich dětským pohledem. V programu vernisáže vystoupí pěvecký sbor Pastelky složený ze členů
OO SONS Kyjov.

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

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.
do 10.11. (PO) Janek Sedlář: Příroda – výstava fotografií přírody - jak v detailu tak
vcelku.					
vstup volný
6.11.
(ČT) v 18:00 h Jitka Čulíková: Bachova květová terapie a psychosomatika –
volné povídání u čaje a individuální míchání esencí ...
13.11.
(ČT) v 19:30 h TRANZAN – hudba o životě, smrti a o tom, co je mezi tím …
– vystoupení písničkáře a muzikanta Radka Malého s jeho vlastní tvorbou.
					
vstupné dobrovolné
16.11.–8.12. (NE–PO) Jakub Dobeš: Zvěrozvěst – výstava plastik známého kyjovského
tatéra. Umělecký směr? Postapokalyptický cyberpunk. Vernisáž výstavy se
uskuteční 16.11. (NE) v 16:30 h.
27.11.
(ČT) v 19:30 h Libor Ambrozek: Antarktida – země sněhu a ledu? – posezení a povídání se známým profesionálním biologem a bývalým ministrem o
jeho pracovním pobytu na nejjižnějším kontinentu.
vstupné 50 Kč
Svatoborská 412, 697 01 Kyjov
barbora.lungova@centrum.cz

7.–28.11.

tel.: 602 729 627
www.galeriedoma.cz

(PÁ–PÁ) Výstava fotografií Aleny Šindarové – vernisáž výstavy se uskuteční
7.11.(PÁ) v 17:30 h, výstavu zahájí Jiří Šindar.

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

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

tel.: 518 307 711 a 12
www.ckregio.cz

8.11.
29.11.
6.,13.12.

(SO) Rakousko: Baden – prohlídka města s návštěvou římských lázní.
(SO) Adventní Györ – prohlídka města s návštěvou termálních lázní.
(SO) Adventní Vídeň – prohlídka města s průvodcem, návštěva vánočních
trhů.
6.,13.12.
(SO) Adventní Bratislava – návštěva vánočních trhů.
Odjezd busem z Kyjova a Hodonína. Kompletní nabídka jednodenních zájezdů na
http://www.ckregio.cz/poznavaci-zajezdy.html.
organizace a informace na tel.: 737 815 010

tel.: 518 307 732
www.vinotekakyjov.cz

19.11.
(ST) v 9:00 h Životní smysluplnost
Využijte dynamiky skupinové aktivity pro rozvoj své sociální dovednosti, kterou vede
psycholožka Mgr. Jurásková.				
vstup zdarma

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Kyjov
Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
ovstp.hodonin@seznam.cz

Moravsko-slezská křesťanská akademie
Svatoborská 27, 697 01 Kyjov

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

8.11.

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

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

tel.: 777 095 186

zanetabrhelova@seznam.cz

www.radovanky-kyjov.cz

(ČT) v 16:00 h Svatomartinská slavnost v areálu Boršovských luk u maringotky lesního klubu Radovánky – s sebou omniovku, svíčku a sirky, kdo umí,
napečte svatomartinské rohlíčky a doneste na ochutnávku. Možná přijede
i Martin na bílém koni.

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

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

Poradenství
Občanská poradna Krok; rodinné a výchovné poradenství; poradenství v problematice
závislostí.
Skupinové poradenství *)
Dny pro veřejnost:(ÚT) 8:00–11:00, 12:00–15:30
iporadna@oskrok.cz
(ČT) 8:00–11:00, 12:00–17:30
(ČT) 15:00–17:00 právní konzultace na objednání na agentura@oskrok.cz
*) Zájemci se mohou informovat a hlásit na výše uvedených kontaktech.
Služby pro rodiny s dětmi
Volnočasové aktivity pro děti a rodiče, asistence v rodinách, besedy a workshopy, skupiny osobnostního a sociálního rozvoje, doprovázení rodičů (s dětmi), pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Dny pro veřejnost: (ST, PÁ) 8:00–11:00, 12:00–15:30
agentura@oskrok.cz
Akce:
10.11.
(PO) 13:00–15:00 Dílnička šití – pro všechny, kdo máte zájem něco se naučit,
nebo vyzkoušet zajímavé techniky práce na šicích strojích.
12.11.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Plstění – zajímavý způsob práce s barevnou vlnou pomocí speciální jehly na plstění. Vhodné pro děti od 10 let.
26.11.
(ST) 16:00–18:00 Tvoření s Hedou: Drátování – jak z obyčejných věcí udělat
neobyčejné a krásné? Technikou drátování…. Najděte doma starší nádobu,
hrnek či sklenici a přijďte.

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Brandlova 127, 697 01 Kyjov
rodinysdetmikyjov@seznam.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:
12.11.
(ST) v 9:00 h Zvládání agrese a agresivity

tel.: 723 667 372

(PÁ) v 18:00 h Přednáška s besedou doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
z Masarykovy univerzity Brno na téma: II. vatikánský koncil a jeho výsledky
ve farním kostele.

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

Lesní Klub Radovánky Kyjov
6.11.

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

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.
▶ Kurz PC - zpracování fotografií - zájemci hlaste se v kanceláři.
Jednorázová akce:
11.11.
(ÚT) ve 14:00 h Trénink paměti v jídelně penzionu

14.11.

Klub českých turistů Jiskra Kyjov

Železniční expozice Stavědlo

Radniční galerie

Galerie Doma

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

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

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:
26.11.
(ST) ve 13:00 h paní Andrea Guzej z Kyjova: „Svět látkových panenek“

tel.: 739 307 583
www.css-kyjov.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.
Základní pravdy – biblické dynamické lekce pro začátečníky i pokročilé v Obecním domě
5.11.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Moc hříchu
12.11.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Moc svatosti
19.11.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Moc sebeovládání
26.11.
(ST) 18:00–19:30 Základní pravdy: Moc odpuštění

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

tel.: 774 132 286
www.roskakyjov.cz

5.,19.11.
3.,24.11.

(ST) 14:00–15:30 pravidelné cvičení na Domově Horizont Kyjov
(PO) 14:00–16:00 plaveme společně s dětmi Aquapark Uherské Hradiště –
sraz u pokladny
7.,14.,21.,28.11.(PÁ) 17:00–18:00 plavání ve Vřesovicích
5.,12.,19.,26.11.(ST) 10:00–13:30 ergoterapie – vánoční quilling
12.,26.11. (ST) 14:00–15:15 psychorelaxace – centrum Urbanova 625/8 Kyjov

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

3.,24.11.

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.
8.11.
(SO) v 10:00 h Kurz symptotermální metody rozpoznávání plodných
a neplodných dní pro docílení i předcházení těhotenství a pro požehnané
manželství na faře – jedná se o cyklus 4 setkání v měsíčních intervalech. Přihlášky a bližší informace: ingrovi@lpp.cz, tel.: 777 092 584.
15.11.
(SO) v 10:00 h Výroba adventních věnců z perníku – přijďte si vyrobit
a nazdobit perníkový věnec dle vlastní fantazie. Více na webových stránkách.
27.11.
(ČT) v 18:00 h Výroba adventních věnců – přijďte mezi nás a můžete si vyrobit a nazdobit svůj věnec tak, aby Vám ladil do interiéru Vašeho domu.
29.11.
(SO) ve 20:00 h Církevní silvestr v Bukovanech na sokolovně – přijďte mezi
nás a společně zakončíme církevní rok. Čeká na Vás večer plný zábavy a dobré
hudby. 				
vstupné 50 Kč
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“.
▶ 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.

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

4.11.
6.11.
11.11.
13.11.
18.11.
20.11.
25.11.
27.11.
28.11.

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

(ÚT) 9:30–11:30 Můj koníček
(ČT) 9:30–11:30 Hraní a cvičení
(ÚT) 9:30–11:30 Skládaní sněhuláci
(ČT) 9:30–11:30 Modelujeme s modelínou
(ÚT) 9:30–11:30 Skládaní sněhuláci
(ČT) 9:30–11:30 Hra na tělo
(ÚT) 9:30–11:30 Veselé květináče
(ČT) 9:30–11:30 Cvičení na balónech
(PÁ) Návštěva Sokolíčku

Sokolíček Kyjov
Třída Komenského 689, 697 01 Kyjov (sokolovna)
info@sokolicek.cz

tel.: 776 859 903
www.sokolicek.cz

Otevírací doba od 1.11.: (PO–ČT) 14:00–19:00, (PÁ,SO,NE,svátky a dny volna) 9:30–19:00
Pro školky, sdružení a spolky o min. počtu 10 dětí je možné, po předchozí tel. domluvě, otevřít kdykoli. Veškeré informace naleznete také na www.sokolicek.cz nebo na facebooku.
28.11.
(PÁ) v 16:00 h Mega mikulášská akce s čertem a andělem – pro příchozí
v masce čerta nebo anděla punč zdarma. Více na plakátech nebo na webu.
vstupné na celý den 100 Kč

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

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

prosinec 2014 Minimiss 2014 – 20. ročník, pro děvčata 4.–6. tříd ZŠ.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kyjov
Kostelec 248, 695 51 Kostelec
stredisko@skautkyjov.cz

29.11.

tel.: 776 894 260
www.skautkyjov.cz

(SO) v 11:00 h Skautský muzikál 2014 v divadelním sále DK Kyjov – soutěžní přehlídka patnácti krátkých muzikálových představení, moderuje
L. Šimeček. Slavnostní vyhlášení výsledků v 18:00 h.
vstupné dobrovolné

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

3.11.

12.11.

17.11.

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

(PO) otevíráme přípravný jazykový kurz angličtiny na střední školu vhodný pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ – informace a zápis na tel.: 603 281 237, na
e-mailu: studijni@jazykovka-kyjov.cz nebo osobně v našich učebnách.
(ST) 15:00–18:00 Cizí jazyky – podmínka úspěchu v profesním životě – workshop a neformální povídání jak pro zaměstnavatele, živnostníky
a pracovníky firem, tak i pro současné a budoucí profesionály z řad široké
veřejnosti, kteří by se rádi zorientovali v aktuální nabídce profesního jazykového vzdělávání, možnostech jeho dosažení a dalšího uplatnění v profesním
životě. Témata: Mezinárodně uznávané jazykové certifikáty se zaměřením na
profesní praxi, Současné jazykové trendy v odborné jazykové přípravě firem
i jednotlivců, Online vstupy Čechů pracujících v zahraničí, Ochutnávka Martinského vína ročník 2014, Diskuze a konzultace s lektory. Omezený počet
míst, doporučujeme nezávaznou rezervaci. Kontaktní osoba: Lucie Hýblová,
tel.: 603 281 237, studijni@jazykovka-kyjov.cz.
(PO) v 18:00 h FCE test nanečisto – přijďte si vyzkoušet kompletní test
FCE.					
cena 50 Kč

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.

