
2019

Najdete nás také na Facebooku
www.facebook.com/MestoKyjovOficialniProfil

> více str. 3

> více str. 16I tímto autobusem 
se kdysi vozili 
obyvatelé Kyjova. 
Foto: Zdeněk Šmýd
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
SLAVILA VÝROČÍ

MAGDALENA 
TRTÍKOVÁ JE ZNOVU 
MISTRYNÍ SVĚTA

V KYJOVĚ PŘIBYL 
KÁMEN ZMIZELÝCH

> více str. 8, 9
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Z radnice
a našeho města

INFORMACE Z ORGÁNŮ MĚSTA
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajůMilí Kyjovjáci,

uplynulý měsíc se nesl  
ve znamení debat o bu- 
doucí podobě aquacent-
ra a opravě letního kou-
paliště. Abychom měli co 
nejrelevantnější podklady, aktuální data, 
provozní model a způsob financování, 
přizvali jsme k vypracování projektu, studii  
proveditelnosti a finanční analýze experty 
z  jednotlivých oblastí. Jde o odborníky, 
kteří mají s  výstavbou krytých bazénů 
s  wellnessovým zázemím, zážitkovou 
zónou a plaveckými areály bohaté zku-
šenosti. Doma není nikdo prorokem,  
proto jsme je požádali o věcný a ob-
jektivní pohled na náš záměr. Nejsme  
sebevrazi, abychom postavili něco, co 
nebude maximálně využito, po čem není 
poptávka. Co by generovalo velké pro-
vozní ztráty nebo na co bychom neměli. 
Z  debat s  Vámi jasně vyplynulo, že po-
stavit pouze krytý bazén bez dalšího je 
cesta do slepé uličky. Dnes je požadavek 
nejen na možnosti zaplavat si, ale také na 
zážitkové aktivity pro děti a relaxaci pro 
dospělé v  saunách či vířivce. Opravdu 
nejsme tak bohatí, abychom mohli kupo-
vat „levné“ věci. Zvláště když máme na 
to, abychom vybudovali vodní svět, kde 
si na své přijdou všechny věkové skupiny 
návštěvníků, od batolat až po seniory. Od 
občanů Kyjova a regionu, přes sportov-
ce, rehabilitující, žáky škol s  povinností 
plavání, až po turisty, kteří do našeho 
kraje zavítají.
Z  ekonomické analýzy jasně vyplývá, že 
město je v perfektní finanční kondici. Ne-
závislým auditorem nám byla přidělena 
druhá nejvyšší známka AA+. K  31. 12. 
2019 nebudeme mít ani korunu dluhu. 
Můžeme si proto dovolit úvěr až do výše 
350 milionů korun. V případě rekonstruk-
ce koupaliště a výstavby aquacentra ale 
počítáme s částkou o 100 milionů nižší. 
Nenechejme se strašit tím, že město ne-
bude mít na další rozvoj. Dalším závěrem  
finanční analýzy je totiž skutečnost, že 
město bude mít nejen na reprodukci ma-
jetku, ale i na další potřebné investice. 
Je samozřejmé, že se budeme muset 
uskromnit a hledat další možnosti příjmů. 
Ale rozhodně to neznamená, že se pře-
stane svítit nebo sekat tráva. 
Kyjovjáci si po desetiletích čekání za-
slouží, aby měli ve standardu 21. století 
možnost plavecky se vyžít, zrekreovat se, 
podpořit svůj dobrý zdravotní stav nebo 
ho znovu nabýt. Rozhodněme zodpověd-
ně, aby byl Kyjov skutečně městem pro 
život a návraty.

Informace z 24. schůze 
Rady města konané dne 
23. září 2019

- vyhlásila konkurz na obsazení pracovní-
ho místa ředitele/ky Technických služeb, 
příspěvkové organizace města Kyjova;
- schválila výsledky výběrového řízení 
k  zakázce malého rozsahu „Parkourové 
hřiště“ a rozhodla o  uzavření smlouvy  
o dílo s  dodavatelem Navláčil stavební 
firma s.r.o., Zlín, za cenu 1 881 527 Kč 
vč. DPH.

Informace z 25. schůze 
Rady města konané dne 
7. října 2019

- schválila a vyhlásila dotační progra-
my pro rok 2020 na podporu sportu, na 

podporu kultury, na podporu zájmových 
činností, na podporu Minimální sítě soci-
álních služeb ve správním obvodu ORP 
Kyjov a na podporu návazných služeb 
v sociální oblasti. 

Informace z 26. schůze 
Rady města konané dne 
14. října 2019

- doporučila Zastupitelstvu města Kyjo-
va rozhodnout o realizaci investiční akce 
„Modernizace stávajícího městského 
koupaliště a novostavba krytého pla-
veckého bazénu – Kyjov“ dle předložené 
projektové dokumentace. Investiční akce 
bude mít finanční rámec cca 250 milionů 
Kč bez DPH a bude financována bankov-
ním úvěrem s délkou splatnosti maximál-
ně 15 let.

POZVÁNKA NA SCHŮZE ZASTUPITELSTVA:
Příští zasedání zastupitelstva: 

pondělí 11. 11. v 17:00, sál U Vodičků Bohuslavice
pondělí 9. 12. v 17:00, Městské kulturní středisko

Bezplatný kurz podnikání 
se těší mimořádnému zájmu
Ve čtvrtek 10. října odstartoval úvodním  
workshopem bezplatný kurz podnikání  
Podnikni to! v  Kyjově. Podnikaví lidé 
s  chutí založit si vlastní podnikatelský 
projekt zaplnili do posledního místa 
největší sál kyjovské radnice na Masa-
rykově náměstí. „Kurz podnikání jsme 
otevřeli v  menším městě úplně poprvé  
a zájem občanů Kyjova i přilehlých 
menších obcí nás moc mile překvapil. 
Velmi si ceníme důvěry vedení města, 
které nás jako první menší samosprá-
va v České republice podpořilo,“ uvádí 
spoluautor projektu Podnikni to! Maxim 
Dužek.
V  prostorách velké zasedací místnosti 
kyjovské radnice se sešlo více než pět 
desítek lidí s  vlastním podnikatelským 
nápadem. Vedle zájemců o běžné obory  
podnikání, jako jsou provozování kavárny,  
čajovny nebo kadeřnictví, se do kurzu 
zapojili také účastníci se zájmem reno-
vovat kytary, kreslit domácí mazlíčky  
u zákazníků nebo třeba navrhovat odě-
vy. Bez ohledu na oblast zamýšleného 
podnikání měli všichni účastníci úvodní-
ho workshopu jedno společné - nebyli 

si jistí, jak začít podnikat. Právě těmto 
lidem dodává podnikatelský kurz sebe-
vědomí a potřebné informace k realizaci 
vlastního nápadu. „Ukazujeme jim první 
kroky v  podnikání, dodáváme odvahu 
začít, a pokud se nakonec pro vlastní 
podnikání rozhodnou, mohou maximál-
ně využít svůj potenciál. Účastníci kurzu  
pracují na svém vlastním projektu,  
u kterého jim zkušený podnikatel po-
máhá vyhnout se nejčastějším chybám  
a rizikům,“ říká Jakub Tížek, lektor ky-
jovského kurzu Podnikni to! 
Úvodní workshop navštívili zástupci 
města Kyjova a okresních hospodář-
ských komor z  Jihomoravského kraje. 
Ti ocenili, že kurz poskytuje podporu 
začínajícím podnikatelům, kteří chtějí 
podnikat lokálně. „To je hlavní důvod, 
proč jsme s touto aktivitou přišli. Chce-
me podpořit mladé kreativní lidi, aby 
své nápady realizovali tady v regionu  
a neměli potřebu odcházet do Brna či  
jiných velkých měst,“ vysvětluje kyjov-
ská radní Hana Bednaříková. 

(red)
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V Kyjově uctili památku obětí holokaustu
Chodník v kyjovské Jungmannově ulici 
nově zdobí tzv. kámen zmizelých. Mo-
sazná cihlička připomíná  kyjovskou ro-
dačku a jednu z obětí nacistického režimu 
Reginu Joklovou, která byla v roce 1943 
spolu s dalšími lidmi transportována do 
Terezína a už se nevrátila.
Pietního aktu se zúčastnily dvě desítky lidí. 
Byla mezi nimi i Věra Weberová z Kyjova, 
zřejmě poslední žijící dáma, která Regi-
nu Joklovou pamatuje. „Z Kyjova jsme 
byli vlakem převezeni do Uherského Bro-
du, kde jsme strávili tři dny. Už tam paní 
Joklová umírala. Bylo moc smutné, když ji 
namísto pomoci naložili na nosítka a pře-
nesli do skladového prostoru vlaku mezi 
bedny a jiné předměty. Paní Joklová ještě 
vydržela dojet do Terezína, kde ale v kruhu 
své rodiny a kyjovských občanů zemřela,“ 
vzpomíná Věra Weberová.
Mosazná cihlička, jejímž cílem je připome-
nout kolemjdoucím útrapy války, je vsaze-
na do dlažby před domem, ve kterém paní 
Joklová žila. „Nemůžeme vrátit čas, ale 
svým jednáním můžeme učinit maximum 
pro to, aby se takové tragické události 
už nikdy neopakovaly. Položili jsme tento 
"kámen zmizelých", o který má symbolic-
ky klopýtnout každý tak, aby nezapomněl. 
Abychom tu dnešní krásnou dobu udrželi 

co nejdéle,“ říká starosta Kyjova František 
Lukl a dodává, že mosazná cihlička věno-
vaná paní Joklové nemusí být poslední, 
která v královském městě byla položena.
Regina Joklová se narodila v prosinci 
1856 v Kyjově manželům Sonnenschei-
novým. Měla deset sourozenců. Vdala se 
za Samuela Jokla, kterému porodila syna. 
Zahynula 24. ledna 1943 při transportu do 
koncentračního tábora ve věku 86 let.
Autorem projektu "kamenů zmizelých" 
(původní název Stolpersteine) je německý 
umělec Gunter Demnig. Doposud jich na-
instaloval více než 73 tisíc v 26 zemích Ev-
ropy. „Myslel jsem, že časem zájem opad-
ne, ale není tomu tak. Čím dál více rodin 
chce připomenout své příbuzné,“ řekl před 
časem Demnig.

(fz)

Pět set žáků se přišlo 
inspirovat na Veletrh 
středních škol 
Kyjovského Slovácka
Kyjovské Slovácko v  pohybu ve spolu-
práci se středními školami z  Kyjovska 
připravilo už potřetí praktickou přehlídku 
více než čtyřicítky učebních a studijních 
oborů. Areál Kulturního domu v  Kyjově 
se tak stal místem, kde si žáci zkoušeli 
nejrůznější profese.
Letošní novinkou byla úniková hra, jejíž 
součástí byly otázky a úkoly týkající se 
jednotlivých povolání. U chlapců bezpo-
chyby nejvíc bodovaly technické obory  
jako svářeč, autotronik, pokrývač či  
práce na CNC stroji. Dívky si se zájmem 
zkoušely odběr krve, měření tlaku, práci 
s barmanským šejkrem, modelaci z mar-
cipánu, ale i výměnu kola automobilu.
O doprovodný program se postaralo  
nejen Úžasné divadlo fyziky. Pomocí 
hlasovacích lístečků se žáci zapojili do  
malého výzkumu o tom, jak si střední 
školu vybírají. Kreativní typy se mohly re-
alizovat při tvorbě nástěnky budoucnosti. 
„Heslem této akce je - naše děti do na-
šich škol. Tím se dostáváme k odpovědi 
na otázku, proč se na ní prezentuje tak 
málo škol. Nejedná se o náborovou akci. 
Veletrhem chceme u žáků vzbudit zájem 
i o řemeslo a také ukázat, že i naše školy  
mají co nabídnout. Proto jsme zvolili  
praktickou formu ukázek oborů. Žáci 
si mohli na místě vyzkoušet práci zá-
chranáře, pokrývání střechy, svařování  
a spoustu dalších činností. Akci se nám 
podařilo uspořádat díky finančním pro-
středkům z  projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II., který na ORP  
Kyjov realizujeme,“ vysvětlila hlavní orga-
nizátorka Martina Urbancová.

(mu)

Dotační programy města Kyjova na rok 2020
Rada města Kyjova na svém 25. jednání 
dne 7. 10. 2019 schválila a vyhlásila pro 
rok 2020 tyto dotační programy:
-  Dotační program na podporu sportu 
 v roce 2020
- Dotační program na podporu kultury 
 v roce 2020
- Dotační program na podporu zájmo-
 vých činností v roce 2020
- Dotační program na podporu Mini-
 mální sítě sociálních služeb ve 
 správním obvodu obce s rozšířenou 
 působností Kyjov v roce 2020
- Dotační program na podporu 

 návazných služeb v sociální oblasti
 v roce 2020
Více informací o dotačních programech 
naleznete od 21. 10. 2019 na úřed-
ní desce a webových stránkách města 
www.mestokyjov.cz v části Potřebuji vy-
řídit – Finance, poplatky a dotace – Do-
tace – Dotace z rozpočtu města – Dota-
ce z rozpočtu města Kyjova na rok 2020. 
Lhůta pro odevzdání žádostí o progra-
mové dotace z rozpočtu města Kyjova je 
stanovena v termínu od 25. 11. 2019 do 
13. 12. 2019.

Ze setkání pětasedmdesátníků
Před více než šesti desetiletí-
mi spolu chodili do stejné třídy 
a seděli ve stejných lavicích. 
Teď se znovu potkali díky 
setkání pětasedmdesátníků. 
Jubilanti se v Kyjově scházejí 
pravidelně a v domě kultury je 
přitom vždy plno.

Foto: Filip Zdražil Foto: autor

Foto: Filip Zdražil
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JUBILANTI
Jaromíra Tulisová – 104 let 
Aloisie Luklová – 94 let 
Milada Čejglová – 94 let 
František Havelka – 94 let 
Marie Pencová – 93 let 
Miroslava Šnajdrová – 91 let
Anežka Staňková – 90 let 
Dagmar Vavřinová – 90 let 
Miroslav Kotásek – 90 let 
Marie Horáková – 90 let 
Jindřiška Navrátilová – 85 let 
Zdenka Burská – 85 let  
Jan Pospíšil – 80 let 
František Dlapa – 80 let 
Dana Zlámalová – 80 let 
Anděla Malá – 80 let 
Václav Brázda – 80 let 
Jarmila Kleinová – 80 let 
Jan Krejčiřík – 75 let
Jindřiška Kozáková – 75 let 
Jan Bochýnek – 75 let 
Marie Šťastná – 75 let 
Václava Jurutková – 75 let 
Marie Hujíková – 75 let 
Maria Mokrá – 75 let 
Marie Hirschlová – 75 let 
Jaroslav Drobil – 75 let 
Josef Seďa – 75 let 
Josef Brauner – 75 let 

NAROZENÍ DÍTĚTE
Richard Chludil *22. 8. 2019

ÚMRTÍ
Marie Gistrová   
*6. 2. 1933  †24. 8. 2019
Zdeněk Plotnárek   
*21. 4. 1946  †4. 9. 2019 
Jindřich Dostál  
*3. 12. 1940  †9. 9. 2019
Vladimír Berka 
*6. 1. 1932  †27. 9. 2019
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POLICEJNÍ STŘÍPKY

NAPADL STRÁŽNÍKY A SKONČIL V CELE 
V podvečer vyjela hlídka do místního 
baru, kde řádil podnapilý a značně ag-
resivní host. Neustále se snažil vyvo-
lávat konflikty s ostatními návštěvníky 
baru. Když se strážníci snažili tohoto 
čtyřiatřicetiletého muže z Kyjova uklid-
nit, jeho agresivita ještě vzrůstala a vy-
vrcholila napadením přivolané hlídky. To 
nemělo dlouhého trvání, jelikož muž se 
za pomoci donucovacích prostředků ze 
strany strážníků vzápětí ocitl na zemi  
a v poutech. Následně si ho převzala 
přivolaná hlídka Policie ČR a umístila ho 
do cely. 

V OPILOSTI ROZBÍJEL OKNA 
V  nočních hodinách vyjela na žádost Po-
licie ČR hlídka ke kruhovému objezdu 
v Nerudově ulici, kde se měl dopouštět 
vandalismu silně podnapilý muž. Bez-
důvodně rozbíjel domovní okna. Hlídka 
po okamžitém příjezdu na místo zadrže-
la opilého muže z Osvětiman. Ten si při 
rozbíjení oken poranil ruce i obličej a sil-
ně krvácel. Na místo byla přivolána sani-
ta RZS, která jej odvezla za doprovodu 
strážníků na ošetření do nemocnice. Ná-
sledně si tohoto výtečníka převzala Policie 
ČR, která jej nechala přenocovat v cele  
v Hodoníně. 

UVĚZNĚN NA POLIKLINICE 
Ve večerních hodinách volal na měst-
skou policii sedmnáctiletý mladík, který 
uvedl, že je zamčený na poliklinice v Ky-
jově a nemůže ven. Hlídka věc prověři-
la a zjistila, že mladík opravdu přijel do 
Kyjova na ošetření a místo toho zůstal 
vlastní nešikovností uvězněn v budově, 
která byla tak, jako každý den od určité 
hodiny uzamčena. Strážníci proto vyro-
zuměli osobu vlastnící klíče od budovy a 
ta mladíka vysvobodila. 

Mladá muzika Šardice na soutěži 
Golden Sardana ve Španělsku
Začátek školního roku 2019/2020 zname-
nal pro Základní uměleckou školu Kyjov 
velkou výzvu v podobě soutěžní přehlídky 
dechových orchestrů, která se konala ve 
španělských městech Lloret de Mar a Bar-
celona. Naši školu reprezentovala dechová 
hudba Mladá muzika Šardice pod vedením 
Romana Kohoutka. Tato dechová hudba 
má dlouholetou tradici a její vysokou úroveň 
potvrzují četné soutěžní úspěchy (vítězství 
v  celostátních i mezinárodních soutěžích) 
a také mnohá vystoupení a koncerty. Jed-
nou z posledních akcí, kde Mladá muzika 
Šardice vystoupila, byl Slovácký rok 2019. 
Také z tohoto důvodu bylo náročné do září 
nacvičit úplně jiný soutěžní program, se 
kterým by se kapela ve Španělsku prezen-
tovala. Dirigent Roman Kohoutek a téměř 
čtyřicet mladých muzikantů se tohoto úkolu  
zhostili více než se ctí a 19. září v divadle  
v  Lloret de Mar vystoupili s  originálním 
repertoárem, který zahrnoval tvorbu vyni-
kajícího pedagoga a hudebníka Miloslava 
Procházky, nebo úpravu slavné Bohemi-
an Rhapsody od skupiny Queen. Kromě 
soutěžního vystoupení absolvovala Mladá 
muzika Šardice také koncert v  Barceloně  
a pochodové přehlídky v  Lloret de Mar. 
Mezi dalšími účastníky soutěže byl také or-
chestr z Jihlavy a orchestry i s mažoretkami  

z Polska, Chorvatska nebo Španělska. Ve 
velké konkurenci výborně hrajících soubo-
rů dokázala Mladá muzika Šardice získat 
zlaté pásmo v  kategorii koncert a s  dru-
hým nejvyšším bodovým ohodnocením 
v  soutěži (96 bodů ze 100) obdržela titul 
„Excellent Golden“. Zvláštní ocenění si od-
nesli Prokop Neduchal a Radek Novák za 
sólové výkony ve skladbě Dva nezbedníci. 
Velký ohlas vzbudily také kroje, ve kterých 
Mladá muzika Šardice vystupovala. 
Mladá muzika Šardice opět potvrdila, že je 
zárukou té nejlepší kvality, přestože není 
zaštítěna velkými městy a velkokapacitní-
mi školami, tak jako tomu bylo v  případě 
ostatních orchestrů. Velký dík za takto 
dobře fungující kapelu patří dirigentu Ro-
manu Kohoutkovi, rodičům všech žáků  
a samozřejmě žákům samotným. Nedílnou 
součástí prezentace tohoto souboru ve 
Španělsku byla finanční podpora, kterou 
poskytla především obec Šardice, město 
Kyjov a Jihomoravský kraj.  Jsem přesvěd-
čen, že Mladá muzika důstojně reprezen-
tovala všechny zmíněné podporovatele, 
ale také celou Českou republiku, a potvr-
dila tradici vynikajících dechových muzik 
našeho regionu. 

Petr Petrů, ředitel ZUŠ Kyjov

Foto: ZUŠ
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Vyšetření 
je ZDARMA

Proč? 14denní akce s cílem zabránit tomu, 
aby muži umírali zbytečně mladí.

Jak? Nemusíte mít žádné obavy, vyšetření spočívá v�běžném 
odběru krve a výsledek Vám zašleme poštou.

Tím, že budete před nebezpečím rakoviny 
zavírat oči, jí neutečete!

www.nemkyj.cz  |  tel.: 518�601 726

RAKOVINA
PROSTATY

patří k�nejčastěji se vyskytujícím nádorům v�mužské 
části populace ČR a s�věkem jeho riziko výskytu stoupá.

Co? Ze statistických údajů ze 100 vyšetřených mužů 
je 21 diagnostikován zvýšený PSA

prostatický sérový antigen, látka produkovaná prostatou

Kdy? Od 4. do 15. listopadu 2019 
v pracovní dny vždy v�době od 800 do 1400

Kde? Oddělení klinické biochemie 
(budova P1, suterén pod ORL).

RAKOVINA
PROSTATY TVOŘÍ 

16% ZE VŠECH 
NÁDOROVÝCH 
ONEMOCNĚNÍ

ročně
zemře

na rakovinu
prostaty

1.348 mužů

Nemocnice Kyjov 
pořádá preventivní akci 
STOP PROLEŽENINÁM

Proleženiny jsou navzdory pokroku v me-
dicíně vážným problémem, který způso-
buje pacientům bolesti a ohrožuje jejich 
zdraví, v krajním případě i život. Vznikají 
zpravidla u osob upoutaných na lůžku  
a s omezenou schopností pohybu. Mimo-
řádně důležitá je přitom prevence. Trápí 
proleženiny i vaše blízké? Odborný personál 
kyjovské nemocnice vám moc rád poradí.
KDY: 25. listopadu od 12 do 15 hodin
KDE: Vstupní hala chirurgického 
oddělení Nemocnice Kyjov
- praktické ukázky polohování a domácí 
 rehabilitace
- prezentace polohovacích pomůcek 
 a jejich využití
- možnost konzultace se zdravotně-
 sociální pracovnicí
- přítomnost nutriční terapeutky, 
 ochutnávka výživových doplňků
Akce se uskuteční u příležitosti Světové-
ho dne STOP DEKUBITŮM.

Díky e-aukcím Nemocnice Kyjov šetří statisíce
Bez ohledu na plošné zdražování komo-
dit se kyjovská nemocnice snaží snižovat 
provozní výdaje. V oblasti dodávky spo-
třebního materiálu od roku 2006 úspěšně 
využívá elektronických aukcí. Díky nim ne-
mocnice ročně ušetří statisíce korun.
„Největší úsporu letos evidujeme u do-
dávky setů pro stanovení přímého HDL  
a LDL cholesterolu, kde jsme ve srovnání  
s předchozí totožnou zakázkou ušetřili 
skoro 400 tisíc. Prostřednictvím elektro-
nické aukce jsme letos realizovali i zakázku  
na dodání intravenózních kanyl, kde bylo 
ušetřeno skoro 100 tisíc korun,“ zmiňu-
je položky s  nejvyšší úsporou referentka  
obchodního oddělení Eva Šafářová.

Princip e-aukcí je jednoduchý. Účastníci 
vidí cenu, kterou sami nabízejí, a vedle ní 
i nejnižší nabídku. V průběhu aukce, kte-
rá zpravidla trvá okolo 45 minut, účastníci 
cenu snižují (zvyšovat nelze), aby právě 
jejich nabídka byla pro Nemocnici Kyjov 
tou nejvýhodnější, a tedy vítěznou. Cena 
je totiž hlavním hodnotícím kritériem.
Čím více účastníků, tím větší šance vysou-
těžit danou komoditu výhodněji. „Naše 
obchodní oddělení proto v případě zaká-
zek do půl milionu korun aktivně oslovuje  
potenciální dodavatele a na blížící se 
e-aukci je upozorňuje,“ dodává Šafářová.
Většina zakázek se soutěží na obdo-
bí jednoho roku, v některých případech  

i na dobu delší, maximálně však čtyři 
roky. Aukci nastavují vyškolené referentky 
obchodního oddělení kyjovské nemocni-
ce. Používají přitom elektronický nástroj, 
který je povinný pro zakázky velkého 
rozsahu. „Tento nástroj ale využíváme  
i u malých zakázek z důvodu postupné 
elektronizace všech veřejných zakázek, 
lepší finanční kontroly a většího přehledu 
nad nákupy,“ říká ředitel Nemocnice Ky-
jov Lubomír Wenzl.
V roce 2018 nemocnice realizovala skoro 
tři desítky elektronických aukcí v celko-
vém objemu 30 milionů korun. Ušetřila 
přitom bezmála tři miliony. Jsou to peníze,  
které může využít třeba při zvyšování 
komfortu pacientů.

Filip Zdražil,
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov

INZERCE
Pronajmu část oplocené zahrady 
v Boršově u potoka. Samostatný 

vjezd s chatkou na nářadí. 
Tel. 728 028 845 .

Prodám traktůrek bez motoru, šířka 
1 m, délka 2 m. Tel. 728 028 845.



/ listopad 2019

strana 6

Z našeho města

Děti MŠ Střed na dopravním hřišti
Hned na začátku školního roku navští-
vili naši předškoláci nové dopravní hři-
ště v  Kyjově. Jeho vybudování je velmi 
dobrým počinem pro  dlouhodobý a stále  
aktuální úkol: dopravní výchovu. Děti 
se rozdělily do dvou skupin: řidiče kolobě-
žek a chodce. Vyzkoušely si různé dopravní  
situace podobné těm reálným, avšak bez 
nebezpečí kolize v ostrém dopravním pro-
vozu. Překvapivě největší zájem byl o role 
chodců, kterým dávali přednost řidiči kolo-
běžek. A chodci se učili, co znamená mít 
přednost, ale přitom být opatrný sám na 
sebe, respektovat druhé. Atraktivní byly 
pro děti i světelné křižovatky. Ne všechny 
znají význam umístěných dopravních zna-

ček, ale některé již pojmenují ty základní. 
Pomocí přímých zážitků postupně vnímají 
jejich význam. Vážnost celé návštěvě do-
dala i přítomnost trojice strážníků Městské 
policie Kyjov. Na důležitých místech jako 
byly přechody, křižovatky nebo kruhový 
objezd, dětem vysvětlovali, jak se  správ-
ně pohybovat v  provozu. Věříme, že tyto 
poznatky z  praktické činnosti jsou velmi  
výrazným doplňkem a nedílnou součástí 
dopravní výchovy probíhající při činnos-
tech v naší MŠ. Již nyní se těšíme na další, 
jarní návštěvu příjemného prostředí do-
pravního hřiště.

Marie Galková

KNIŽNÍ NOVINKY
JAK SE ŽIJE ZA ZDMI VALDIC
Petr Šámal, 448 stran
Jak se žije v nejtěžší a nejstřeženější věznici 
v republice, ze které dosud nikdo neutekl? 
Jak se může žít odsouzenci na doživotí? 
Pár metrů čtverečních cely, malinký dvorek 
dostupný na pouhou hodinku denně. Pa-
trně až do konce života. Co je potom hor-
ší? Trest smrti nebo doživotí? Kniha Petra 
Šámala je knihou příběhů a zločinů, které 
se skutečně staly. Následovalo usvědčení 
a vynesení rozsudku. Tady jsou zpovědi 
odsouzených k výkonu trestu odnětí svo-
body do věznice Valdice. Na deset a více 
let – nebo i na doživotí. Jsou zde i slova 
těch, jejichž prací je odsouzené hlídat. Svět 
za mřížemi v mnohém připomíná džungli  
i s jejími nemilosrdnými zákony. 

PORODNÍ BÁBOU PROTI SVÉ VŮLI
Patricia Harmanová, 440 stran
Becky Meyrsová, kdysi veselá a odhodla-
ná zdravotní sestra, se vrací do Hope River.  
S sebou si přináší trauma z porodu, kterému 
neúspěšně asistovala, a jako pacienta si veze 
svého bývalého zaměstnavatele doktora Blu-
ma. Doktor je na tom ještě hůř než Becky; 
smrt na operačním sále a tragický skon jeho 
ženy v týž den z něho udělaly nemluvnou, ne-
schopnou trosku. Becky se usídlí v bývalém 
domově své přítelkyně Patience, a přestože 
má z porodů panický strach, musí se v chu-
dém kraji plném zoufalých žen a mužů posta-
vit svým démonům čelem.

NAUČ MĚ, JAK TO MÁM UDĚLAT SÁM
Charlotte Poussin, 224 stran
Pedagogika podle Marie Montessori staví 
do popředí co největší míru samostatnosti 
dítěte, dává mu možnost postupovat v učení 
vlastním tempem a vybírat si, jakým aktivi-
tám se bude věnovat. Tato kniha vysvětluje 
pedagogiku Montessori od základu, a činí 
tak přístupným a srozumitelným způsobem. 
Obsahuje jak historii tohoto alternativního 
pedagogického směru, který je u nás stále 
oblíbenější, tak jeho hlavní principy, etapy 
vývoje dítěte, vhodné pomůcky i popisy role 
toho, kdo dítě na jeho cestě vzděláváním 
provází doma i ve škole. V knize naleznete 
rovněž návrhy na aktivity: praktické, senzo-
rické, jazykové a matematické.

PUNŤA
Lucie Kořínková
Soubor Punťa – zapomenutý hrdina české-
ho komiksu (1934–1942) sestává ze dvou 
samostatných knih. První z nich - pojmeno-
vaná PŘÍBĚHY - přináší bohatý, takřka 200 
epizod čítající výbor z centrálního obrázko-
vého seriálu. Druhý svazek – STUDIE – pak 
nabízí kulturně a literárněhistorické, teoretic-
ké a interpretační ohledání celého "světa ko-
lem Punti“. Poznat Punťu znamená pochopit 
jednu pozapomenutou kapitolku českých 
kulturních dějin – seznámení s tímto kresle-
ným psíkem poskytuje příležitost k rozšíření 
našeho povědomí o historii českého ko-
miksu, proměnách dětských časopisů, ale 
i obecněji domácí kultuře dětí jako takové.

Křest knihy Lovecké příběhy
První říjnové odpoledne patřilo slavnostní-
mu křtu nové knihy MUDr. Petra Němce Lo-
vecké příběhy s trochou myslivecké latiny. 
Petr Němec se narodil v roce 1943 ve Vře-
sovicích, lékařskou fakultu ukončil v  roce 
1967 a nastoupil do nemocnice v Kyjově na 
interní oddělení. Poté byl 16 let ředitelem 
OÚNZ Hodonín, a ještě později působil ve 
Svatobořicích-Mistříně jako praktický lékař. 
Jeho celoživotní vášní je myslivost. Členem 
Českomoravské myslivecké jednoty se stal 
v roce 1968, byl předsedou MS Kyjov-les, 
členem poradního sboru jeleních oblastí, 
lektorem, zkušebním komisařem. Publikuje 
v  regionálním tisku a časopisu Myslivost,  
a také napsal texty k několika písním.
Kniha Lovecké příběhy se skládá ze dvou 
částí. První tvoří dvacet poetických, hu-
morně laděných příběhů doplněných foto-
grafiemi a kresbami, druhá část navazuje 
na tyto příběhy téměř padesáti vtipy. 
Láska k rodnému kraji, přírodě, zvěři, láska 
k  lidem a životu – to vše se knihou pro-
líná. Zpříjemní vám den a vykouzlí úsměv 

na tváři stejně jako setkání a povídání se 
samotným autorem.
Slavnostního křtu knihy Lovecké příběhy se 
ujali Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a sta-
rosta města František Lukl. Program zpes-
třilo vystoupení žesťového kvintetu ZUŠ 
Kyjov pod vedením Miloslava Procházky.  
Večer v přednáškovém sále knihovny  
zakončila autogramiáda. K  zapůjčení  
v knihovně jsou také další dvě knihy od 
pana Němce s  mysliveckou tematikou 
-  Příběhy cechu Hubertova a Za černými 
rytíři.                                                (mm)

Adapťák má každý rád…
Přechod na druhý stupeň je pro žáky jed-
ním z milníků v  jejich životě. Přibudou jim 
noví spolužáci, výukové předměty a učitelé.  
Pro snadnější překonání této změny po-
řádá ZŠ Dr. Joklíka již tradičně adaptační 
- stmelovací kurz. Cílem je vzájemné se-
známení nových spolužáků a nastartování 
třídy jako kolektivu.
Místo pobytu – penzion Malovaný. Z Kyjo-
va je vzdálen pouhých 16 km a nachází 
se na konci obce Osvětimany, v  přírodní 
oblasti Chřiby. Místo je jako stvořené pro 
sportování a sebepoznávání. A bylo tomu 
tak i tentokrát. Krásné počasí končícího 
babího léta nám umožnilo strávit většinu 
času venku. Ve víru turistických her jsme 
se dostali až ke skalám skrytým uprostřed 
lesů. Vzdáleni světelnému smogu města 

jsme protínali okolní ticho večerními zpěvy 
u zapáleného ohně.
Pro rodiče jsou vyvěšeny na webových 
stránkách školy fotografie, básně i vyprá-
vění, jež dokreslují pozitivní a pohodovou 
náladu, která celému kurzu vládla.

Mgr. Eva Kostihová

Foto: MŠ a ZŠ Dr. Joklíka
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Zimní pneumatiky
Turbomotor s výkonem až 150 k
Ihned k odběru, pouze do konce roku.

Děti v pasti sociálních sítí
Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, ve spolupráci se 
zástupci Policie České republiky, úspěšným youtuberem  
a Národním úřadem pro kybernetickou a informační  
bezpečnost organizuje  pro pedagogy, rodiče a žáky 
vzdělávání a osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Tato tematika se stala nedílnou součástí našeho každo-
denního života ve školním prostředí i mimo něj. Každý  
z nás jsme buď rodičem, příbuzným nebo někomu blíz-
kou osobou, proto je velmi potřebné, abychom se všichni 
uměli v dané oblasti orientovat a poradit našim blízkým, 
tak aby se pokud možno vyhnuli nebezpečí či alespoň 
věděli, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a jak 
reagovat.
Jedná se o velmi úspěšně realizovaný projekt Královéhra-
deckého kraje v oblasti prevence, kterého se do dnešního 
dne zúčastnilo již více než dva tisíce posluchačů. Projekt 
je unikátní svým zaměřením na několik cílových skupin  
v souběhu i vzájemnou provázaností preventivního  
působení. 
KDY: čtvrtek 28. 11. od 17:00
KDE: divadelní sál Domu kultury Kyjov

PODĚKOVÁNÍ 
Vedení Domova Horizont děkuje Ing. Františkovi Zapletalovi, 
majiteli společnosti Reality GAIA, spol. s r.o., který připravil 
společně se svými zaměstnanci a obchodními zástupci pro 

uživatele  Domova Horizont zábavné odpoledne v Nechvalíně. 
Pro uživatele Domova Horizont byl připraven bohatý zábavný 

program v podobě soutěžních disciplín, nechyběla ukázka 
rodea a canisterapie. Kdo z uživatelů měl zájem, mohl využít 

skákací hrad se skluzavkou, trampolínu, povozit se na povoze 
taženém koňmi po krásném okolí Nechvalína. Pro uživatele bylo 
připraveno také  bohaté občerstvení a hudební zábava. Domů 

si odvezli tašku plnou dárečků, diplom, medaili a spoustu 
krásných zážitků.

Mgr. Jan Hanáček, ředitel Domova Horizont
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Sedmdesát let kyjovského podniku ČSAD 
ČSAD – Československá státní autobuso-
vá doprava. Čtyři písmena známé zkratky 
označují podnik, se kterým se prakticky 
každý z nás setkává po celý svůj život. Au-
tobusy nás vozí do školy, do práce, obyva-
tele z okolních vesnic k vlaku, často také 
rodinu nebo partu kamarádů na svatbu  
a nakonec i pozůstalé, kteří doprovázejí své 
blízké na jejich poslední cestě. Máme za 
samozřejmost, že se postavíme v určenou 
dobu na zastávku a za chvíli se za rohem 
objeví autobus, jenž nás za každého po-
časí a spolehlivě doveze tam, kam potře-
bujeme. Za tím vším je ale mnoho desítek 
let práce, budování a vylepšování. Asi by 
nikdo nespočítal, kolik milionů kilometrů 
ujely autobusy a nákladní automobily pod 
hlavičkou ČSAD Kyjov po celém světě. Ky-
jovská vozidla byla vždy známá velmi kva-
litní údržbou a spolehlivostí. Když jsem se 
rozhodl udělat akci k výročí 70 let našeho 
ČSAD a zároveň připomínku 60 let místní 
autobusové dopravy po městě Kyjově, tak 
jsem zjistil, že kromě pár zápisů v městské 
kronice nejsou prakticky skoro nikde žádné 
informace. Tímto článkem bych to alespoň  
částečně rád napravil a doplnil čtenářům 
povědomí o historii podniku, jenž je ne-
dílnou součástí našeho města. Zároveň 
bych rád poděkoval a vzdal hold všem těm 
mužům a ženám, kteří se již po sedm de-
setiletí starali a starají o to, abychom včas  
a v pořádku přijeli.
Rozmach hromadné přepravy osob a ná-
kladů motorovými vozidly je datován do  
30. let minulého století, kdy nákladní au-
tomobily a autobusy začaly být dostupné,  
a to nejen ve velkých městech. První autobu-
sové linky provozovaly ČSD (Českosloven-
ské státní dráhy) a samozřejmě soukromí  
dopravci. Po 2. světové válce přišly změny 
v celé společnosti a i v sílící silniční dopra-
vě. Od roku 1949 začaly po celé republice 

vznikat jednotlivé závody nové společnosti  
s názvem ČSAD. Kyjovský závod patřil  
k prvním na Moravě. Podle Pamětní knihy 
Automobilové správy ČSD v Kyjově byla 
již 27. 9. 1945 zřízena v našem městě po-
bočná garáž ČSD. Jejím prvním vedoucím 
byl Jaroslav Klíčník, jenž měl ve stavu dvě 
nákladní vozidla Dodge a tři řidiče, kterými 
byli Eduard Hanák, Josef Vrbka a Alexandr  
Veverka. Na jaře roku 1946 si pronajali  
v areálu mlýnů skladiště na garážování  
vozidel. Těch měli už deset, sedm značky 
Dodge a tři Fordy Canada. První linka s pře-
pravou osob vedla z Kyjova na Kameňák  
a její provoz byl zahájen v dubnu 1946 ná-
kladním automobilem Dodge. V červnu 1946 
se kancelář autovýpravny přestěhovala na 
dlouhá léta k budově vlakového nádraží.  
1. listopadu 1946 byla v Kyjově zřízena 
automobilová správa ČSD, jejímž prvním 
přednostou byl inspektor státních drah 
Arnošt Koláček. Tato správa měla ve své 
podřízenosti pobočné garáže: Hodonín, 
Břeclav, Vyškov, Čejč, Ždánice a Strážnice. 
Ve svém stavu pak šest autobusů Škoda 
256 a Praga RN i 51 nákladních automobilů 
Dodge a Ford Canada. Zaměstnanců bylo 
98. První linka osobní dopravy provozova-
ná autobusem vedla na trase Kyjov – Čejč. 
Autobus Škoda 256 na ní od listopadu 
1946 nahradil nákladní automobil Dodge.  
Druhou byla linka Kyjov – Kroměříž, kde byl 
Dodge nahrazen Pragou RN. 
V srpnu 1947 byly kyjovské správě přidě-
leny další garáže, a to Hustopeče u Brna, 
Velké Pavlovice, Židlochovice a Sokolnice. 
27. 7. 1947 sem dorazil první autobus Ško-
da 706 RO, který byl ale nasazen na linku 
Břeclav – Tvrdonice. V našem regionu za-
čalo první RO jezdit od října 1947 z Kyjova 
do Čejče. V roce 1952 byly z tohoto poměr-
ně velkého dopravního podniku vyčleněny  
a osamostatněny provozovny Veselí, Hodo-

nín, Břeclav a Vyškov a činnost kyjovského 
ČSAD se omezila z větší části jen na teh-
dejší okres. V roce 1957 bylo dosavadních 
18 linek rozšířeno na 23, přepraveno bylo  
6 205 000 cestujících. Šoféři nákladních aut 
ujeli s 421 tisíci tunami nákladu 1 345 000 
km. Na počest okresní konference KSČ za-
vedla ČSAD Kyjov od 15. 3. 1959 městskou 
dopravu autobusy. Měla dva okruhy. První 
vedl z Boršova a měl zastávky u nádraží, 
u zdravotního střediska (dům Dr. Dunděry), 
na náměstí a v Nerudově ulici. Druhý okruh 
vozil pasažéry z nádraží do nemocnice se 
zastávkou na náměstí a u přejezdu. Zastáv-
ky byly označeny plechovými tabulkami 
na stožárech s nápisem: Městská dopra-
va. Pod nimi byl jízdní řád. Doprava byla  
v provozu od 05:20 do 20:00 hodin. Od  
1. 7. 1960 byl zřízen národní podnik Čes-
koslovenská státní automobilová doprava 
n. p. Hodonín se sídlem v Kyjově. Od téhož 
dne provozoval svoji činnost a se svěřeným 
automobilovým parkem prováděl automo-
bilovou silniční dopravu osobní i nákladní, 
včetně skladování. Ředitelem podniku se 
stal Jindřich Müller. Přidruženy byly závo-
dy v Hodoníně a ve Veselí nad Moravou. 
Od roku 1966 sídlí podnik v novém objektu  
v Boršovské ulici. Ředitelem závodu byl od 
roku 1971 Karel Hlavsa, po reorganizaci byl 
název funkce změněn na vedoucího provo-
zovny. Tuto funkci posléze zastávali Jakub 
Vašíček a po něm Zacharij Mazničenko. 
Dopravní závod 606 Kyjov byl v roce 1975 
sloučen s dopravním závodem 616 Hodonín  
a jako sídlo závodu byl stanoven Hodonín. 
Kyjov se tak stal provozovnou dopravního 
závodu Hodonín. Od 19. 7. 1976 po slav-
nostním přestřižení pásky slouží autobusové  
nádraží na Nerudově ulici svému účelu. Do-
končením výstavby nádraží a jeho předáním  
do užívání veřejnosti skončilo mnohaleté 
provizorium, kdy bylo nádraží umístěno 

Foto: Zdeněk Šmíd Foto: Milan Řihánek
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Z našeho města

na náměstí Klementa Gottwalda (dnešní 
Masarykovo náměstí). V roce 1993 vznik-
la akciová společnost ČSAD Kyjov, jejím  
ředitelem byl Ing. Pavel Dufek, jeho zástup-
cem Ing. Evžen Klimek. Od 5. 1. 1998 byly  
veřejnosti předány do užívaní prostory  
v nové odbavovací hale na autobusovém 
nádraží. Od 1. 9. 2011 je společnost rozdě-
lena na tři samostatné subjekty. Na podzim 
2013 vstoupil do společnosti nový majorit-
ní akcionář. Celkový počet zaměstnanců 
je dvě stě. V roce 2018 přepravila kyjov-
ská ČSAD šest milionů osob. Provozuje 
padesát autobusů čtyř značek – Karosa, 
Iveco, SOR a Mercedes. Taktéž provozu-
je padesát nákladních automobilů značek 
Mercedes, Volvo a MAN. Určitě nezvlád-
nu vyjmenovat veškerou techniku, kterou 
společnost během své existence vlastnila, 
ale aspoň to zkusím. Autobusy Praga RN  
a RND, Škoda 256, 706 RO a RTO. Karo-
sa ŠM, ŠL a ŠD 11, později modely řady 
C 700 a C 900. Tatra 500 HB. Ikarus 30  

a kloubový 280, Robur LO 2002.
Nákladní vozy byly převážně modely zna-
ček Csepel, Garant, Praga, Robur, Ifa, 
Tatra, Liaz, Dodge a Ford. První říjnovou 
sobotu – 5. 10. 2019 - jsme zorganizovali 
Den otevřených dveří ČSAD Kyjov a jízdy 
historickými autobusy po našem městě  
a okolí. Kyjovské Pragovky RN z roku 1947 
a RND z roku 1953 jezdily prakticky v tra-
sách městské hromadné dopravy do Bor-
šova a Bohuslavic. Brněnská Karosa ŠL 11 
z roku 1971 jela dopoledne na Kameňák 
a odpoledne byla plánovaná jízda do Že-
letic. Na tuto trasu jsme původně chtěli  
nasadit unikátní Tatru 500 HB z Technického 
muzea Brno, která historicky na tuto linku 
patří, ale kvůli technické závadě bohužel 
nemohla přijet. Nakonec to ani druhému 
brněnskému stroji nebylo z podobných 
příčin přáno, ovšem kyjovská Praga RND 
se tohoto úkolu zhostila se ctí. Operativně 
jsme alespoň přidali několik dalších okru-
hů po městě, aby se dostalo na všechny 

zájemce o svezení v těchto legendách hro-
madné dopravy.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se 
oslav zúčastnili, a těm, již je pro ně připra-
vili. Za vedení ČSAD Kyjov to byl Slaviša 
Zarić, který nejen celou akci zaštítil, ale 
také předvedl své kulinářské umění. Velké 
zásluhy má Jitka Frýbertová. Za volanty 
autobusů usedli tradičně spolehliví Libor 
Flajzar, Marek Rauš a Tomáš Basl. Své ve-
terány Praga S5T a Praga V3S nám půjčili 
a přivezli bratři Bořečtí, druhá jmenovaná 
Pragovka pomohla odvézt porouchanou 
ŠL11. Za fotografie a vzpomínky vděčíme 
hlavně Pavlu Dufkovi, Zachariji Mazničen-
kovi, Pavlu Kudláčovi ale i dalším pamětní-
kům. O povedené grafické ztvárnění výsta-
vy se zasloužil Jaroslav Janovský. Radou  
a zkušenostmi přispěli Libor Konečný  
a Josef Cverk. 

Milan Řihánek

SNOW FILM FEST 2019 
Mezinárodní festival zimních adrenalinových a cestovatelských filmů
Zažij dobrodružství na plátně tvého kina!
Jsme dobrodruzi a sportovci, cestujeme 
do ciziny i po naší vlasti. Hlídáme před-
pověď počasí a sněhové podmínky, aby-
chom ve vhodnou chvíli stáli na svahu, 
na vrcholu anebo u oblíbeného bufetu na 
křižovatce turistických cest. A tam je nám 
dobře… Jenže mnohem častěji chodíme z 
práce pozdě domů po špinavé ulici. Snow 
Film Fest přináší prostřednictvím špičko-
vých outdoorových filmů dobrodružství 
do všedních dní. Svým rozsahem je nej-
větší akcí svého druhu u nás. V programu 
je šest pečlivě vybraných filmů – finalisté 
ze zahraničních festivalů a novinky z do-
mácí produkce. Na své si přijdou milov-

níci extrémních zážitků, čerstvého praša-
nu, arktické pustiny i sportovní fanoušci.  
Letos se můžete těšit na film Queen 
Maud Land o hvězdně obsazené expedici  
v čele s Alexem Hannoldem za zdolá-
váním skalních stěn daleko za polárním 
kruhem, na bezútěšné podmínky ostrova 
Onekotan uprostřed Ochotského moře. 
Kromě toho také na snímek Ice&Palms, 
cyklistický přejezd Alp, okořeněný o sjez-
dy těch nejzvučnějších alpských vrcholů, 
na blázna v neoprenu mezi krami ve filmu 
Surfer Dan, na dokument Můj svět, ne-
boli zpověď extrémního sportovce Jana 
Vency Franckeho a na sbírání Střípků ze 
života horolezce Mirka Šmída.

Kino Panorama Kyjov 
26. listopadu od 18:00

Foto: Zdeněk Šmíd Foto: Zdeněk Šmíd



placená inzerce

Dva litry si 
rozhodně 
užijeme víc.

Kampaň probíhá v období od 14. 10. do 31. 12. 2019. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. • Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává nárok 
na odměnu v podobě proplacení nákupů provedených platební kartou zapojenou do založeného U konta u jakéhokoliv obchodníka pouze v případě podepsání formuláře Žádost o změnu banky a úspěšného dokončení procesu mobility, jehož součástí bude převedení 
alespoň jednoho trvalého příkazu nebo inkasa. • Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/akce2000. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto
Přeneste si účet k nám 
a získejte zpět až 2 000 Kč 
za všechny své nákupy.

UniCredit Bank Expres v Kyjově
Jungmannova 1310/10
Průchod mezi náměstím a autobusovým nádražím
tel.: 955 964 815, www.unicreditbank.cz

2 000 Kč
PRO VÁS

02037_UCB_E_Kyjov_U_KONTO_2_LITRY_inz_205x96_V01.indd   1 18.10.19   15:08

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Škola, která tě bude bavit
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29. 11. 2019 12:00 - 18:00 30. 11. 2018  8:30 - 13:00 7. 2. 2019 12:00 - 18:00 www.spsoa-ub.cz

Součástí DOD bude i prezentace partnerských �rem školy

SLEVY
až -50 %

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY KYJOV

ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ

VÁNOČNÍ AKCE 1+1!

Jungmannova 499/41, OC Skleňák 1.p., 697 01, Kyjov

www.fi shingcentrum.cz

KYJOV
SVATOBORSKÁ

HODONÍN
NÁRODNÍ TŘÍDA

NOVÁ KOLEKCE

Inzerce v Kyjovských novinách

tel.: 732 415 104



placená inzerce

Akce platí do 31.12.2019 na prodejně Kyjov a Brno. 
Nevztahuje se na akční a již zlevněné výrobky.

KE KAŽDÉ MATRACI 
NAD 8 000 Kč 
ANATOMICKÝ 
POLŠTÁŘ

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec,  
tel.: 518 384 527, www.sosbzenec.cz,  e-mail: info@sosbzenec.cz 

 
 
 
 
 

Žáci a rodiče si mohou vybrat z následujících oborů vzdělání: 
4leté maturitní obory: 
Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí 
2leté nástavbové obory: 
Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
3leté obory vzdělání: 
Cukrář, Zahradník, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář 
3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči: 
Potravinářská výroba, Zahradnické práce 
1leté zkrácené Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, Cukrář, 
Zahradník, Rybář 
 
 
 

Škola dlouhodobě patří mezi největší a nejvýznamnější v regionu a 
nabízí škálu studijních příležitostí 

Dne 21. 11. 2019 v době 9:30 – 17:00 hodin Vás zveme na  
na již tradičně pořádaný  G A S T R O D E N 

Detský svetDetský svet

BAZAR SLUNÍÈKO

SLUNÍcKO 

Sady 28. října 17, BŘECLAV 690 02, Mobil: 608 887 392, www.galfin.cz

K D Y Ž  B A N K A  Ř E K N E  N E

NEBANKOVNÍ
úvěry a hypotéky

INTERIER HARMONIE
šijeme záclony, závěsy, římské rolety, 

japonské panely na míru

Svatoborská 363, 697 01 Kyjov, naproti "Skleňáku" T. 732 224 356
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Úterý 5. 11. v 19:00, divadelní sál
MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
Mladá muzika Šardice byla založena v r. 1980, její 
věkový průměr je šestnáct let. Na postu kapelní-
ka se vystřídalo několik osobností, v současnosti 
muziku řídí učitel hudby Roman Kohoutek, který je 
také uměleckým vedoucím. Kapela, která čítá více 
než čtyřicet členů, se zúčastnila řady domácích  
i mezinárodních soutěží, má za sebou množství 
veřejných vystoupení. Působí v šardické pobočce 
ZUŠ Kyjov.

MARTINSKÝ HODY V KYJOVĚ
Pátek 8. 11. ve 20:00
Rozmarýnová beseda u cimbálu
s Cimbálovou muzikou Jury Petrů v Domě kultury.
Sobota 9. 11. ve 14:00
Průvod od „zámečku“ k  radnici, pak pro stárky  
a věnec.
Sobota 9. 11. ve 20:00
Taneční zábava s  dechovou hudbou Žadovjáci  
a Cimbálovou muzikou Pavla Růžičky v Domě kultury.
Neděle 10. 11. v 10:30
Hodová mše svatá, farní kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie.
Neděle 10. 11. ve 14:00 
Průvod z Nětčic od „Jančů“, před radnicí „mláce-
ní káčera“.
Neděle 17:00 - 21:00
Po ukončení „mlácení káčera“ následuje taneční 
zábava s  dechovou hudbou Žadovjáci v  Domě 
kultury.

Středa 13. 11. v 10:00, divadelní sál
Pavel Novák – Zdravíčko 
Pořad plný zajímavých příběhů je putováním 
světem a říší zvířat. Děti zavítají do Indie, Itálie  
a Japonska. Naučí se tanec Hulahu. Dozvědí se  
o zásadách zdravého životního stylu, důležitosti 
pohybu a zdravé výživy. 

Středa 13. 11. v 19:00, divadelní sál
Dokud nás milenky nerozdělí
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn  
o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho 
dlouholetého manželství. Představení je vyprodáno.

Čtvrtek 14. 11. v 19:00, divadelní sál
JAROSLAV SVĚCENÝ
galakoncert italských a francouzských houslí
Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo; Milo-
slav Klaus - kytara. Kyjov zažije unikátní koncert, 
ve kterém zazní skladby N. Paganiniho, M. Giu-
lianiho, F.  Gragnaniho, G. Faurého, J. Williamse  
a dalších autorů v interpretaci na špičkové italské  
a francouzské housle 17. - 19. století ze soukromých 
evropských sbírek! Dozvíte se spoustu zajímavých in-
formací, jelikož Jaroslav Svěcený je zároveň i soudní 
znalec v oboru smyčcové hudební nástroje.

Pátek 15. 11. ve 20:00, divadelní sál
IL CONGELATORE (Zmrazovač)
Opera mafia o třech dějstvích. Víte, že už nikdy 
nemusíte vidět nic tak dobrého? Nenechte si ujít 
neopakovatelnou mafiánskou operu v  podání hu-
debních a divadelních nadšenců – kočovného di-
vadla Ad Hoc. Tato geniální satira zpívaná v češtině 
vám spolehlivě polechtá bránici. 

Neděle 17. 11. od 17:00, Masarykovo náměstí
SAMETOVÁ REVOLUCE – 30 LET
Akce se koná při příležitosti oslav 30. výročí od 
sametové revoluce. V 17:30 a v 19:00 LASERMA-
PPING na budovu kyjovské radnice. V doprovodném 

programu vystoupí kapela 4psi. Budou promítány 
zpovědi osob spjatých s  tímto tématem pořízených 
organizací Paměť národa. Součástí bude výstava  
o životě Karla Antonína Macháčka, spoluzakladatele 
mezinárodního dne studentstva, „Občan Macháček“.

Úterý 19. 11. v 19:00, divadelní sál
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS – 
SCREAMERS VÁS BAVÍ
Populární Travesti skupina Screamers tentokráte 
s lákavým programem SCREAMERS VÁS BAVÍ. 
Představení je vyprodáno.

Sobota 23. 11. ve 20:00, estrádní sál
KATEŘINSKÁ ZÁSTĚRKOVÁ ZÁBAVA
K tanci, poslechu a dobré zábavě hraje dechová 
hudba Žadovjáci. V programu vystoupí jednotlivé 
složky Slováckého souboru Kyjov.

Úterý 26. 11. v 19:00, divadelní sál
VÁCLAV HAVEL: AUDIENCE, VERNISÁŽ
Dvě aktovky od Václava Havla v podání pražského 
Divadla v Celetné.
Audience - Slavná aktovka našeho předního dra-
matika se odehrává v 70. letech v kanceláři jed-
noho malého, bezvýznamného pivovaru, kde místní 
sládek a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) 
společně zjistí, že je to všechno na hovno. To jsou 
paradoxy, co?!
Vernisáž - Věra má kvartýr. Michal mu dal ksicht. 
Neudělá Bedřich na návštěvě kiks?

Sobota 30. 11. ve 14:00, divadelní sál
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE & KATEŘINA 
BROŽOVÁ
Před více než čtyřiceti lety vznikla nádherná tradice 
vánočních koncertů orchestru, který je na naší hu-
dební scéně šedesát let a který úspěšně vede po 
celá léta bez přestávky, dirigent a aranžér Václav 
HYBŠ. Na kontě má víc než 1600 vánočních kon-
certů. Letošní vánoční turné bude poslední. Hlavním  
hostem bude vynikající herečka, absolventka AMU 
v Praze, Kateřina BROŽOVÁ. 

Připravujeme:
1., 2. 12. - ADVENTNÍ (předvánoční prodejní) TRHY
Součástí bude 1. 12. rozsvícení vánočního stromu  
s programem
3. 12. - HIROKO MATSUMOTO A TOMÁŠ MACH
Hiroko Matsumoto - japonská klavíristka a zpěvač-
ka, Tomáš Mach - český houslista.
10. 12. - MORAVANKA JANA SLABÁKA
16. 12. - VINETŮŮŮ! Divadelní komedie v režii 
Roberta Bellana (autor diváckých hitů, jako jsou 
Rychlé šípy nebo Normální debil). Uvádí Divadlo 
Pecka, hrají herci Slováckého divadla.
19. 12. - GRANDE MORAVIA LADISLAVA 
PAVLUŠE - VÁNOČNÍ KONCERT 2019. Sváteč-
ní koncert plný nádherných písní a kouzelné atmo-
sféry na vysoké úrovni. Těšit se můžete nejen na 
vánoční písně, ale také písně muzikálové a známé 
světové melodie.

KINO PANORAMA
Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nej-
později 30 minut před začátkem promítání. Včas 
nevyzvednuté rezervace jsou automaticky zrušeny. 
Zrušené vstupenky mohou být prodány případným 
zájemcům o dané představení.

1. - 3. listopadu 2019
FILMOVÝ FESTIVAL KYJOGRAF 
Mnoho tváří českého filmu. Kompletní program na-
leznete na www.kyjograf.cz. 
1. 11. 19:00 - NABARVENÉ PTÁČE (host: Václav 
Marhoul) 

2. 11. 10:30 - Špalíček (děti zdarma), 14:00 - be-
seda se scenáristou Tomášem Baldýnským. 
15:00 -  Dálava (hosté Tomáš Mareček, Tomáš 
Bojar), 17:30 - Staříci (host: Martin Dušek, Ondřej 
Provazník), 21:00 - Koncert: Narajama + Khoiba
3. 11. - 14:00 - Workshop: plošková animace - fil-
mová dílna pro děti, 14:00 - Budiž světlo (host: 
Petr Oukropec), 16:00 - Karel, já a ty (host: Boh-
dan Karásek), 19:00 - Erotikon - němý film s do-
provodem živé hudby.

Středa 6. 11. v 15:30
Bijásek: PSÍ KUSY
Kanada/2019, režie: Kevin Johnson, cca 90 minut, 
přístupný, české znění. Lumpík je tak trochu rozmaz-
lený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě 
plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání 
každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za 
plot svého bezpečného domova a zažije dobrodruž-
ství, které si ani ve snu nedokázal představit.

Středa 6. 11. v 19:00
TICHÉ DOTEKY
ČR/Nizozemsko/2019, režie: Michal Hogenauer, 96 
min, titulky, nevhodný do 15 let. Mia začíná praco-
vat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. 
Musí se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, 
ale především o desetiletého Sebastiana. Již prv-
ní setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno 
mnohem více. Postupně se ukazuje, že nová rodina 
vyznává řadu striktních pravidel včetně radikálního 
přístupu k výchově chlapce. Porušení nastoleného 
pořádku znamená potupnou cestu zpět domů. 

Čtvrtek 7. 11. v 17:30, neděle 10. 11. v 17:30,
pátek 22. 11. ve 20:00, neděle 24. 11. v 17:30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR/2019, režie: Lenka Kny, 105 minut, přístupný. 
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná maji-
telka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí 
na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadše-
ným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na 
horách, aby se tak vyhnula svému citovému pro-
blému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá 
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva 
muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.    

Čtvrtek 7. 11. ve   20:00, sobota 9. 11. v  17:30, 
čtvrtek 14. 11. ve  20:00, neděle 24. 11. ve 20:00, 
pátek 29. 11. v 17:30
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
ČR/2019, režie: Jiří Vejdělek, 110 minut, přístup-
ný. Filmová adaptace bestselleru Evžena Bočka 
Poslední aristokratka v režii Jiřího Vejdělka. Kome-
die o rodině, kořenech a o tom, že s nadhledem  
a s těmi správnými lidmi se dá zvítězit i ve zdánlivě 
předem prohraných bitvách. 

Pátek 8. 11. v 17:30, pátek 15. 11. v 17:30
ADDAMSOVA RODINA
VB/USA/2019, režie: Greg Tiernan, Conrad Ver-
non, 90 minut, přístupný, české znění. Připravte si 
prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická 
rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže  
o Halloweenu. Tentokrát se členové této vtipné a vý-
střední rodinky představí v animované podobě. Malí  
i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, proto-
že Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, 
že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

Pátek 8. 11. ve 20:00, sobota 9. 11. ve 20:00,
sobota 16. 11. v 17:00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
USA/2019, režie: Tim Miller, 128 min, nevhodný 
do 12 let, titulky. Linda Hamilton jako Sarah Con-
norová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor 
T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích. Pod 
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filmem, který přímo navazuje na první dva díly, jsou 
podepsáni James Cameron a Tim Miller, který reží-
roval skvělého Deadpoola.

Neděle 10. 11. v 15:00
SNĚŽNÝ KLUK
USA/2019, režie: Jill Culton, Todd Wilderman, 85 mi-
nut, přístupný. Když jedna obyčejná holka najde na 
střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho  
a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů do 
Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná 
dobrodružství, kouzel a nezapomenutelných zážitků.

Neděle 10. 11. ve 20:00, sobota 30. 11. v 17:00
BITVA U MIDWAY
USA/2019, režie: Roland Emmerich, 138 min, titulky,  
nevhodný do 12 let. Válečný velkofilm světoznámé-
ho režiséra Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, 
Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického 
námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která zna-
menala zlom na pacifickém bojišti druhé světové 
války.

Středa 13. 11. v 16:00
Biosenior: ROMÁN PRO POKROČILÉ
ČR/2019, režie: Zita Marinová, 95 minut, nevhod-
ný do 12 let. Jaký je život rozvedených mužů, od-
dělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože 
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku  
a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky 
korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.   

Středa 13. 11. v 19:00
V ZAJETÍ SÍTĚ
ČR/2019, režie: Matěj Krátký, 90 min, nevhodný 
do 12 let. Hanka je mladá ambiciózní novinářka, 
která se nebojí ničeho. Pro to, aby získala nejlepší 
materiály pro svou práci, je schopna využít kaž-
dé situace. Jedna taková situace nastane, když 
ve městě začnou mizet mladé dívky. Hanka, coby 
investigativní novinářka, se začne případem zabý-
vat a narazí na stopy, které ji dovednou k vysoce 
postaveným lidem. 

Čtvrtek 14. 11. v 17:30
JOKER
USA/2019, režie: Todd Phillips, 122 min, nevhodný  
do 15 let. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se 
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou  
a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klau-
na potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do 
konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spi-
rála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi 
opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do 
hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, 
kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.

Pátek 15. 11. ve 20:00
NĚŽNÉ VLNY
Film promítán při příležitosti oslav 30. výročí sa-
metové revoluce. ČR/2013, režie: Jiří Vejdělek, 96 
minut. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina 
praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepře-
plaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního 
plavce, a milující maminka, bývalá hvězda dětské 
lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priority - především 
rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, 
která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. 
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zá-
sadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. 
Píše se totiž rok 1989.

Sobota 16. 11. ve 20:00
JAN PALACH
Film promítán při příležitosti oslav 30. výročí sa-
metové revoluce. ČR/2018, režie: Robert Sedláček,  
124 minut, nevhodný do 12 let. Jan Palach. Stu-

dent, který se v roce 1969 upálil na protest proti so-
větské invazi do Československa. Nekompromisní 
mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat 
národ z okupační letargie. Jméno, které u nás zná 
každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Pala-
chova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího 
syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého 
studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

Neděle 17. 11. ve 20:00
MILADA
Film promítán při příležitosti oslav 30. výročí sa-
metové revoluce. ČR/2017, režie: David Mrnka, 
130 minut, nevhodný do 12 let. Film MILADA je  
inspirován osudem a životem JUDr. Milady Ho-
rákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se  
v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž 
osobnosti a životě byly morální principy zakoře-
něny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích 
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za 
cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

Neděle 17. 11. v 15:00
FANY A PES
Německo/ČR/Belgie/2019, režie: Matthias Bruhn, 
Ralf Kukula, 90 minut, přístupný. Lipsko na konci 
léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, 
psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela 
s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na 
začátku školního roku se však Sophie do třídy ne-
vrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako 
mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ.

Neděle 17. 11. v 17:30, čtvrtek 28. 11. ve 20:00
AMNESTIE
ČR/SR/2017, režie: Jonáš Karásek, 127 minut, ne-
vhodný do 15 let. Emotivní thriller Amnestie přine-
se na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii 
Československa a spolu s ní i příběh, který odráží 
obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. 
Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové 
revoluce, na události a dramatickou dobu se ale 
dívá jinak, než by mohli diváci očekávat.
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Středa 20. 11. v 19:00
ABSTINENT
ČR/2019, režie: David Vigner, 78 min, nevhodný 
do 12 let. Jak rychle se lze dostat na dno lahve 
i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní 
roli Josef Trojan a alkohol. Devatenáctiletý Adam 
(Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. 
Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje  
s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je 
jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji 
i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl 
život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, 
poslat přihlášku na „výšku“.

Čtvrtek 21. 11. v 10:00
Babykino: TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 
USA/2019, režie: Josh Cooley, 99 minut, přístupný, 
české znění. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, 
co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se  
a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy 
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vid-
lík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamará-
dům docela nový velký svět.

Čtvrtek 21. 11. v 17:00, pátek 29. 11. ve 20:00
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
USA/2019, režie: Mike Flanagan, 152 min, ne-
vhodný do 15 let, titulky. Film navazuje na děj fil-
mu Osvícení popisující hrůzné události, ke kterým 
došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Nyní dospělý 
Dan Torrance se usilovně snaží vyrovnat se svým 
hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše 
se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, od-
vážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými 
mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako 
„osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stej-
né tajuplné nadání jako ona, a obrátí se na něj se 
zoufalou prosbou o pomoc.

Čtvrtek 21. 11. ve 20:00
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
UK/2019, režie: Anton Corbijn, 95 min, nevhodný 
do 12 let, titulky. Hudba lidi spojuje a  mění jejich 
životy. Kdo  jiný by to měl vědět lépe než kultovní 
Depeche Mode, kteří v  letech 2017/18 odehráli 
na 115 koncertů své Global Spirit Tour pro více než 
tři miliony fanoušků po celém světě. Povolali režisé-
ra Antona Corbijna, autora klipů světoznámých hitů 
jako Personal Jesus nebo Enjoy the Silence, aby 
zachytil nezkrotnou energii jejich vystoupení a spolu 
s ní i příběhy šesti nejvěrnějších fanoušků. Výsled-
ný vizuálně působivý koncertní film Depeche Mode: 
SPIRITS in the Forest zachycuje unikátní, vzrušující 
show v berlínské Waldbühne v roce 2018 společně 
s hlubším a intimním pohledem na to, jak se tvorba 
Depeche Mode promítá do života jejich příznivců. 

Pátek 22. 11. v 17:30/2D, neděle 24. 11.
v 15:00/2D, čtvrtek 28. 11. v 17:30/3D
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D/3D
USA/2019, režie: Chris Buck, Jennifer Lee, cca 100 
minut, přístupný, české znění. Proč se Elsa narodila 
s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a záro-
veň hrozí, že zničí její ledové království. Společně  
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna 
Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou ces-
tu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je 
pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království 
II musí doufat, že je mocná dostatečně. 

Sobota 23. 11. v 16:00
100 LET SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KYJOV
Slavnostní večer s promítáním filmu. Vzpomenete 
si taky na ten pocit? Lezete ze stanu a vzduch je 
voňavý. Cítíte mokrý les a kouř z kamen, co vždyc-
ky trošku táhnou. Je ráno na skautském táboře. Vy, 

vaše skautská rodina, příroda, vzduch a každý den 
nové dobrodružství. Je to báječný pocit. A je úplně 
fuk, jestli se zrovna píše rok 1969, 1999 nebo 2019. 
Přijďte si zavzpomínat na své skautské zážitky, po-
tkat se s přáteli a oslavit 100 let skautingu v Kyjově. 

Sobota 23. 11. ve 20:00
MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI
Japonsko/2018, režie: Mamoru Hosoda, 100 min, 
české titulky, přístupný. Malý Kun si užívá dětství  
a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, 
kdy jeho svět naruší právě narozená sestřička Mirai. 
O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členo-
vé jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním 
světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. 

Úterý 26. 11. v 18:00
Přehlídka outdoorových filmů 
SNOW FILM FEST
„SNOW FILM FEST“ je přehlídka špičkových outdo-
orových filmů o zimních sportech a dobrodružství. 
V programu je šest pečlivě vybraných filmů, finalisté 
ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produk-
ce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků, čer-
stvého prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci.

Středa 27. 11. v 19:00
FALEŠNĚ
Dánsko/2019, režie: Frederikke Aspöck, 93 min, 
nevhodný do 12 let, titulky. Multimilionář Markus si 
při okrádání státu možná připouštěl, že ho jednou  
investiční podvody přivedou za mříže, rozhodně 
však nebyl připraven na variantu, v níž ho nevy-
řízené účty s podsvětím dostaly na oddělení, kde 
si odpykávají trest ti nejopovrhovanější vězni.  
K absurditě celé situace se Markus připojuje k vě-
zeňskému pěveckému sboru, ale od začátku mezi 
muže nezapadá. 

Sobota 30. 11. ve 20:00
LE MANS ‘66
USA/2019, režie: James Mangold, 153 min, ne-
vhodný do 12 let. Strhující legendární příběh o tom, 
jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec 
Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční 
závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit 
nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve 
Francii roku 1966.

OMEGA PLUS

Výstava NEZAPOMÍNEJME
na léta a zločiny komunismu a oběti okupace v le-
tech 1968 – 1989. Panelová výstava historických 
fotografií, dokumentů a textů je umístěna za výlo-
hami bývalé budovy Komerční banky, Masarykovo 
nám 18. Potrvá do 30. listopadu.

RADNIČNÍ GALERIE

11. 10. – 24. 11.
Výstava fotoobrazů Aleny Šindarové-Nimrichterové 
„OKA-MŽIKY“. 
Alena Šindarovou-Nimrichterovou přivedla k foto-
grafii práce asistentky režie ve štábu České televi-
ze. Nejprve to byla praktická potřeba zachytit ně-
které momenty při natáčení televizních dokumentů, 
jak např. „Poutní místa“ s herci Josefem Somrem 
a Ladislavem Lakomým. Z tohoto cyklu vznikla  
i knižní publikace „Putování po poutních místech“. 
Vedle přírody, architektury a prostředí, v němž  
s televizním štábem pracovala a dosud pracuje, 
se jí v hledáčku objevovali „Obyčejní i neobyčejní 
lidé“. Těm také věnovala prostor na první výstavě 
fotografií v Kyjově v roce 2001, a to při premiéře 
dokumentárního filmu „Barevné tóny Hodonínska“. 

Přestože se tato témata objevují v hledáčku neu-
stále, ponejvíce v černobílém provedení, poslední 
léta svůj výtvarný svět nachází v makrofotografii 
běžných předmětů, které nás obklopují. Snímkům 
pak dává podobu velkých formátů - fotoobrazů.  
A právě touto tvorbou se v současnosti prezentuje 
na výstavách společných i samostatných.
Výstava v Radniční galerii je prodloužena 
do neděle 24. 11. 2019.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

JIŽNÍ MORAVA ČTE - literární, výtvarná a audiovi-
zuální soutěž pro děti na téma "Tajemství knihovny". 
Termín odevzdávání soutěžních prací je do 11. listo-
padu 2019. Více informací na www.knihovna-kyjov.cz

Pondělí 4. 11. v 9:00, jídelna Centra soc. služeb Kyjov
ANEŽKA ČESKÁ
Beseda s uživateli CSS Kyjov. Dne 12. listopadu 
1989 byla svatořečena Anežka Česká z rodu Pře-
myslovců. Půjčování knih.

Úterý 5. 11. v 17:00, přednáškový sál
IMUNITA V PSYCHOSOMATICE 
Jakými postoji a myšlenkami oslabujeme imunitu 
a jak to lze změnit? Stěžejním pro imunitu je téma 
agrese, kterou mylně chápeme pouze jako útoky 
a nebezpečí a zaměňujeme ji s násilím. Jak tedy  
s tématem agrese v našich životech zacházet, aby 
prospíval? Na všechny otázky odpoví Mgr. Michae-
la Fialová, klinická psycholožka, spoluautorka kni-
hy „Proč (a jak) psychosomatika funguje?“. Nutná 
rezervace emailem: sedlackova.pet@seznam.cz 
nebo na tel.: 605 174 280.

Středa 6. 11. v 17:00, studovna - čítárna
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTOR ZDRAVÉHO ČLOVĚKA
Když chce člověk opět nabýt plného zdraví a zbavit 
se svých nemocí, hledá všechny možné způsoby, 
jak toho dosáhnout – od léků, přes doplňky, až po 
zdravé potraviny. Existuje faktor, který opomíjíme. 
Co je tím faktorem, a jak s ním pracovat, se dozvíte 
na přednášce. Přednáší Sámo Fujera.

Čtvrtek 7. 11. v 17:00, přednáškový sál
KARMICKÉ VZTAHY V RODINĚ
Přednáší astroložka a numeroložka Eva Matulová. 

Středa 13. 11. v 17:00, studovna - čítárna
OSAMĚLOST JE UTRPENÍM, KTERÉMU NELZE 
UNIKNOUT
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. 

Středa 13. 11. v 18:00, přednáškový sál
RECITÁL JIŘÍHO DĚDEČKA
Český písničkář, básník, textař, překladatel, spi-
sovatel a autor četných rozhlasových a televizních 
pořadů. V letech 1973 – 1985 tvořil a vystupoval 
ve dvojici s Janem Burianem. Ve svém recitálu 
zavzpomíná a zazpívá své nejstarší a nejnovější 
písně. Akce se koná v rámci oslav 30. výročí od 
sametové revoluce.

Úterý 19. 11. v 17:00, přednáškový sál
MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY – co se 
děje v nemocném těle
Přednáší Prim. MUDr. Jaromír Bernátek. Akci orga-
nizují: Nemocnice Kyjov a Město Kyjov. 

Středa 20. 11. v 17:00, přednáškový sál
JAK SI POMOCI OD BOLESTI PÁTEŘE 
A DOLNÍCH KONČETIN
Přednáší chiropraktik Vinci László.

Pátek 22. 11. v 17:00, přednáškový sál
HIRUDOTERAPIE - léčení pijavicemi lékařskými
Přednáší členové Asociace specialistů hirudoterapie.
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Úterý 26. 11. v 17:00, přednáškový sál
SÍLA VODY NA NAŠE ZDRAVÍ 
Změň vodu – změníš si život. Struktura vody – pití vody 
– molekulární vodík. Přednáší Bc. Lukáš Schramek.

Sobota 30. 11. v 15:00, přednáškový sál
JIŽNÍ MORAVA ČTE
Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže  
v rámci Dne pro dětskou knihu s hudebním vystou-
pením Zuzany Šimečkové.

3. 10. – 28. 11.
POVÁLEČNÝ KYJOV VE FOTOGRAFIÍCH 
A POHLEDNICÍCH 
Z depozitáře Vlastivědného muzea Kyjov. Výstava 
je umístěna v pobočce knihovny v Bohuslavicích. 
Ke zhlédnutí každý čtvrtek od 13:00 do 17:00.

KURZY VÝUKY NA PC budou probíhat od led-
na 2020. Zájemci se mohou přihlásit u p. Marti-
ny Hradilové na tel.: 518 614 359 nebo e-mail:  
detske@knihovna-kyjov.cz

Připravujeme na prosinec:
Čtvrtek 5. 12. v 17:00, přednáškový sál
LiStOVáNí – Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se 
sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí 
#nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než 
dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno 
bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do led-
nice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře 
babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí 
nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude  
v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Do té doby ji sledujte 
třeba na sítích @pandikralovna. Účinkují Věra Hollá, 
Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová). Spoluúčin-
kuje autorka knihy Losos v kaluži Markéta Lukášková.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Neděle 17. 11. 13:00 – 16:00
BLEŠÍ TRH
Zájemci o prodej předmětů hlaste se v muzeu.

JAZZKLUB KYJOV

Sobota 23. 11. ve 20:30, Pražírna Kyjov
SZABÓ / TURCEROVÁ / MACEČEK
Štefan Szabó – guitar, Michaela Turcerová – saxophones,  
Petr Maceček - drums. Zcela nové trio s neobvyklým 
instrumentálním obsazením, ve složení kytara, saxofon  
a bicí. Trio hraje vlastní kompozice, originální aran-
že jazzových standardů a také skladby současných  
autorů. 

PRAŽÍRNA

Sobota 30. 11. ve 20:30 
TOM OAKLAND
Britsko-moravský písničkář a zpěvák kapel Ukulele 
orchestra jako Brno a the Oakland Sisters se vě-
nuje převážně sólové tvorbě, cestování, pouliční-
mu hraní a psaní písní a poezie, přičemž čerpá ze 
svých britských i českých kořenů. Na svých kon-
certech překračuje hranice folku a country a často 
se potuluje žánry na pomezí soulu, rocku a popu.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KYJOV

Palackého třída 64, tel.: +420 731 402 188 (P. Vladi-
mír Mrázek), fakyjov@ado.cz , www.kyjov.dekanat.cz

Pátek 1. 11. v 6:45 a 18:30 - Slavnost všech svatých
Sobota 2. 11. v 6:45 a 18:30 - Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé (mše svatá v 18:30 bude 
obětována za všechny zemřelé v letošním roce)
Neděle 3. 11. – Dušičkové pobožnosti na míst-
ních hřbitovech – zveme ke společné modlitbě za 
naše drahé zemřelé: 14:00 – Kyjov, Sobůlky, 15:00 
– Boršov, Bukovany
Neděle 10. 11. v 10:30 - hodová mše sv. ke cti 
sv. Martina v Kyjově a Sobůlkách
Středa 20. 11. – od 18:15 se v prostorách fary v Ky-
jově uskuteční náboženství pro dospělé. Chcete-
-li se dozvědět něco více a prohloubit své znalosti, 
či dostat odpovědi na otázky, tak určitě přijďte.
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve far-
ním kostele:
Pondělí 17:00, úterý 6:45 - mše svatá v gymna-
ziální kapli, středa 17:00 - mše svatá pro rodiny 
s dětmi, čtvrtek 18:30, pátek 18:30, sobota 6:45, 
neděle 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30 (v 18:30 v gym-
naziální kapli).
Veškeré informace naleznete na webu 
www.kyjov.dekanat.cz

CENTRUM PRO RODINU KYJOV

Palackého třída 64, tel.: +420 728 759 816 
(Radek Šváb) cprkyjov@ado.cz, www.kyjov.dcpr.cz
Středa 27. 11. - Kavárna s promítáním 
Zahájení dětskou mší svatou v  17:00 a po ní je 
na faře pro děti připravena hezká pohádka a pro 
všechny příjemné občerstvení. Jsou zvány všechny 
děti a jejich rodiče. 
Sobota 30. 11. - Církevní silvestr aneb oslava 
konce církevní roku. Od 20:00 v sále Klubu Nět-
čice. Jako již tradičně je připraven bohatý program, 
dobrá hudba, vinotéka Stanislav Martinek a mnoho 

dalšího. Více informací na plakátech nebo webu 
CPR.
Každé pondělí 10:00 – 12:00 Setkávání maminek 
na mateřské dovolené u kávy, ale především nad 
Biblí – Modlitby matek. Každý sudý čtvrtek 18:00 
– 19:00 Tančení a rozjímání při poslechu žalmů 
– Izraelské tance. Přihlašování a více informací  
u Heleny Pauerové, tel. 727 810 705.
Každé poslední pondělí v  měsíci od 15:00 - Se-
tkání seniorů. Chcete-li aktivně prožívat své stáří, 
tak přijďte mezi nás.
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 začá-
tečníky, tak i pro pokročilé.
Veškeré informace naleznete také na webu
www.kyjov.dcpr.cz 

KLUB MAMINEK KYJOV

Místo setkávání Mlýnská 2367, Nětčice u sila. 
Hlavní program je každé úterý a čtvrtek od 9:30 do 
11:30. Mimo tuto dobu jen po telefonické domluvě. 
www.kmk.wbs.cz, cprkyjov@ado.cz
Úterý 5. 11. – Zimní focení
Čtvrtek 7. 11. – Zimní focení
Úterý 12. 11. – Malujeme ovocem
Čtvrtek 14. 11. – Model plic
Úterý 19. 11. – Stezka bosou nohou
Čtvrtek 21. 11. – Vyfoukej si příšerku
Úterý 26. 11. – Lodičky
Čtvrtek 28. 11. – Malování nitkou
Veškeré informace naleznete také na webu
www.kmk.wbs.cz

KLUB BÁRKA

Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži 
od 7 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí. Poskytovat 
jim bezpečné zázemí, informace, odbornou pomoc 
a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba 
je poskytována zdarma, včetně tvořivých dílen, bi-
jáku i besed. Klub Bárka je vždy připraven poskyt-
nout pomoc mladým lidem, kteří se topí ve svých 
problémech nebo hledají útočiště v  rozbouřených 
rodinných a sociálních vztazích. Najdete nás za 
plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 1429, tel. 
777 128 849, nebo e-mail: barka@kyjov.charita.cz.
Program klubu na měsíc listopad
Téma měsíce: SMRT
7. 11. od 14:00 - drátkování
14. 11. od 14:00 - kresba (portrét)
21. 11. od 14:00 - výroba svíček
28. 11. od 14:00 - adventní věnce
Deskové hry s Michalem každé pondělí, promí-
tání každý pátek.
Otvírací doba klubu: pondělí až pátek 13:00 až 
17:00 (v pátek a ve středu je klub určen pouze pro 
děti od 7 do 14 let).

Změna termínu Otvírání 
svatomartinských vín v Kyjově

Vzhledem k tomu, že svátek Martina letos vychází na pondělí,  
Národní vinařské centrum  v letošním roce povolilo výjimku  
a svatomartinská vína se mohou otvírat a chutnat již o víkendu 
před 11. 11. Také naše město, kde je otvírání svatomartinských 
vín již tradicí, využije povolené změny a akce „Otvírání svato-
martinských vín“ se bude konat v sobotu 9.  listopadu. Usku-
teční se ve velkém stanu před radnicí se začátkem v 11 hodin. 
Návštěvníkům nabídneme přibližně třicet mladých vín od deseti 
regionálních vinařů. Co nejsrdčeněji zvou organizátoři: město 
Kyjov a Kyjovská vinotéka, Svatoborská 26.
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Sport

Vycházky s turisty
5. 11. Vacenovice – Rúdník – Rohatec 
 8,1 km, 9:14 - bus
12. 11. Bzenec Přívoz – Žilkův dub –Bzenec 
 7,4 km, 9:40 - bus
19. 11. Hovorany, kostel – pam. Mor. 
 Rovnosti – Šardice
 7,7 km, 9:39 - bus
26. 11. Bzenec Přívoz – Velička – Strážnice 
 7,8 km, 9:40 - bus

Magdalena Trtíková má další titul mistryně světa
Začínala v Karate klubu Kyjov a v součas-
nosti patří k nejnadějnějším českým kara-
tistkám. Magdalena Trtíková se ve druhé 
polovině září zúčastnila světového šam-
pionátu v Kuala Lumpur v Malajsii, kde 
opět získala titul mistryně světa v karate 
ve stylu Goju-ryu. První místo vybojovala 
v kategorii „kata cadet female individual“. 
Navíc má z mistrovství světa i třetí místo 
z  týmové kategorie „kumite team cadet 
female“. Z finálového zápasu si kromě 
bronzové medaile odvezla také poranění 
palce pravé ruky. 
„V srpnu jsem se zúčastnila desetiden-
ního soustředění v Japonsku, přímo na 
Okinawě, což je kolébka karate. Tento 
seminář probíhal pod vedením mistra 
Tsugua Sakumota a jeho žáků, několika-
násobných mistrů světa. Odnesla jsem si 
z něho mnoho zkušeností a nových po-
znatků. Byl to pro mne obrovský zážitek,“ 
popsala Magdalena Trtíková část své pří-
pravy na šampionát. 
Pro patnáctiletou studentku Klvaňova 
gymnázia v Kyjově to ani zdaleka nejsou 
první úspěchy v její sportovní kariéře. Ti-
tuly mistryně světa v Goju-ryu má doma 
už dva, ten první vybojovala v roce 2017 
v Budapešti. Totéž platí o třetím místě 
v týmové kategorii. Další tituly a umístění 
na stupních vítězů si odvezla z několika 
mistrovství Evropy a České republiky. 
Kromě úspěchů v Goju-ryu si velmi cení 
také dvou vítězství na mistrovstvích Čes-
ké republiky v karate všech stylů v letech 
2017 a 2019.
Karate se věnuje osm let. Začínala v Ka-
rate Klubu Kyjov (styl karate Shotokan) 
pod trenérským vedením Petra Fialy. Před 
dvěma lety přestoupila do klubu BUDO-
KAN Brno, kde je svěřenkyní trenérky 
Veroniky Miškové a kde přešla na styl 
Goju–ryu. Začátkem roku byla vybrána 
do projektu Brněnského centra sportov-
ních nadějí. Ten podporuje mladé nadějné 
sportovce Jihomoravského kraje. 

„V  současnosti se připravuji na Mistrov-
ství České republiky v karate všech stylů, 
které se bude konat v  prosinci v Praze. 
Mým cílem je potřetí obhájit mistrovský 
titul. Plánuji ještě další závody v Itálii. Tím 
ale moje sezona neskončí. Budu bojovat 
o nominaci na mistrovství Evropy všech 
stylů v  roce 2020, kterého jsem se zú-
častnila i letos,“ popsala Magdalena své 
nejbližší plány.
Trénuje v Brně dvakrát až třikrát týdně. 
Přitom musí samozřejmě ještě zvládat 
náročné studium na Klvaňově gymnáziu 
v Kyjově. 
„Děkuji všem, kteří mě podporují. Karate 
je bojové umění i životní styl a velmi mě 
baví,“ dodala mladá sportovkyně  

(red)

Foto: archiv Magdaleny Trtíkové
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Realitní služby s 27letou tradicí

WWW.REALITYGAIA.CZ

Víme, jak na to..

Jana Kubíková
T: 605 248 205

E: kubikova@realitygaia.cz

Irena Pavlíková
T: 605 248 204 

E: pavlikova@realitygaia.cz

Věra Petrů
T: 605 248 207 

E: petru@realitygaia.cz

RD Ježov, dům bez
investic k

nastěhování, 5+1,
zahrada o velikosti

3580 m2, 
cena: 

4.500.000,- Kč.

RD Žádovice, 4+1,
veškeré sítě, menší
dvorek, parkování,

zahrádka,
 cena:

 890.000,- Kč.

RD Milotice,
dvougenerační

bydlení, penzion,
nadstandardní

vybavení, bazén,
sauna, cena:

8.250.000,- Kč.

BO 3+1 Kyjov,
atypický

velkometrážní byt s
vlastním vytápěním, v

centru města
cena:

2.750.000,- Kč.

Luxusní nový byt
v samotném

centru Kyjova o
výměře 80 m2, 

cena:
2.920.000,- Kč.

Krásná celoročně
obyvatelná chata

 v romantické krajině
zvané Chřiby, 

cena:
1.590.750,- Kč.
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PŘEZOUVÁME NA ZIMU

ZNÁZORNĚNÍ BRZDNÉ DRÁHY

LETNÍ PNEUMATIKY ZIMNÍ PNEUMATIKY

OJETÁ / NOVÁ OJETÁ / NOVÁ

PŘEZUJEME VAŠE 
AUTO NA ZIMU
Jako BONUS servisní 
prohlídka vašeho vozu

99
Kč

za

390
Kč

od

Autum rozumíme
WWW.AUTOPARKKYJOV.CZ  |   TEL.:  777 191 041

Ohledně přezouvání či „nepře-
zouvání“ vozidel na letní nebo 
zimní pneu koluje mnoho pravd 
a mýtů, proto jsme se ptali speci-
alisty pneuservisu v  kyjovském 
AUTOPARKU pana Mikulčíka:

Co na přezutí říká zákon?
V ČR platí povinnost používat zimní 
pneumatiky v  době od 1. listopadu 
do 31. března, a to v případě, že se 
na pozemní komunikaci nachází 
souvislá vrstva sněhu, led nebo 
námraza. V případě, že je na úseku 
umístěna dopravní značka „Zimní 
výbava“, platí tato povinnost v  uve-
deném období vždy, bez ohledu na 
stav vozovky.

Jak je to v praxi?
Přezout se vyplatí. Za nízkých teplot, 
zhruba pod 7˚C, zimní pneumatiky 
lépe přilnou k  povrchu vozovky. 
Brzdná dráha vozidla na letních 
pneumatikách může být až o ¼ delší 
(viz obrázek níže), na letních pneu-
matikách je automobil více náchylný 
ke smyku. Řidiči by jednoznačně 
měli volit pneumatiky označené tzv. 
alpským symbolem (takové pneuma-
tiky jsou zárukou dobrých vlastností 
i za zimních teplot). V samotné praxi 
je také důležité „Pravidlo 4x4“: 
4 stejné zimní pneu na voze, 4 zimní 
sezóny – doba pro použití pneu, 4 mm 
– minimální hloubka dezénu, 4 měsí-
ce v roce – uplatnění pro zimní pneu.

Přezout, či nepřezout?
„Zimní pneumatiky jsou zbytečné, 
vždyť jezdím jenom ve městě.” 
„Potřebuji dojezdit letní gumy, příští 
rok už si chci koupit nové.” „Nemám 
peníze na to, abych utrácel za zimní 
pneumatiky.”
To je jen pár argumentů, se kterými 
se u nás v pneuservise setkáváme. 
Mnoho řidičů se pochopitelně snaží 
na provozu auta co nejvíce ušetřit, 
nicméně pneumatiky by do této 
skupiny patřit neměly. Je to totiž 
jediný styčný bod mezi vozidlem a 
silnicí, na kterém závisí z velké míry, 
jak na vaší bezpečnosti, tak na 
bezpečnosti všech ostatních účast-
níků silničního provozu, takže 
bychom neměli důležitost pneuma-
tik podceňovat.

ONLINE OBJEDNÁVKY NA WEBU.
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Daruj krevní plazmu, zachraň lidský život!
V minulém čísle jsme se dozvěděli, že 
darovat krevní plazmu může zdravý 
člověk ve věku 18-60 let s váhou mezi 
50 až 130 kg. Dnes se zeptáme na 
nějaké otázky podrobněji.

Proč bychom měli jít vlastně darovat 
krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 
a srážlivosti krve. Využívá se při léčbě 
popálenin, při onemocnění ledvin, jater, 
poruchách srážení krve i při úrazech 
nebo mnoha dalších vážných nemo-
cech.
Například na léčbu jednoho pacienta
s hemofilií je na jeden rok potřeba 
1200 odběrů plazmy.

Jak celý proces darování probíhá?

Prvodárce musí vyplnit o něco více 
dotazníků než dárci, kteří již chodí pra-
videlně. Když máte všechny potřebné 
dotazníky vyplněné, recepční Vás pošle 
na lékařskou prohlídku, s lékařem 
proberete Vaši anamnézu. Pokud bude  
vše v pořádku, můžete jít k odběru.

Opravdu to nebolí a je to bezpečné?

Odběr je bezbolestný a i když se jedná z 
hlediska času o náročnější výkon než je 
např. odběr krve, odběr plazmy orga-
nismus dárce méně zatěžuje, protože 
obnova odebraných tekutin a bílkovin 
na původní hodnoty proběhne do 48 ho-
din. Z tohoto důvodu se mohou odběry 
plazmy provádět častěji než odběry 
plné krve.

Co z toho budu mít?

Kromě dobrého pocitu se můžete 
rozhodnout pro 600 Kč náhradu nebo 
můžete darovat bezpříspěvkově. „Bez-
příspěvkový“ dárce je ten, který se vzdá 
odměny za vynaložené náklady spojené 
s darováním plazmy. Dostanete potvr-
zení, že jste darovali bezpříspěvkově, 
a pokud chcete uplatnit slevu na dani 
v daňovém přiznání, tak Vám zpětně 
vystaví doklad, který doložíte k roční-
mu vyúčtování. Ať už se rozhodnete 
pro jakoukoli variantu, jedno je jasné, 
darováním krevní plazmy zachraňujete 
lidské životy.

Pokud se rozhodnu darovat krevní 
plazmu, co mám udělat?

Pokud jste se rozhodli, ideální je ob-
jednat se na daný termín, i když v Cara 
Plasma berou i dárce neobjednané. 
Podmínkou ale je, abyste den předem 
dbali na zvýšený příjem tekutin a netuč-
nou stravu. A také žádný alkohol.

Pokud je vám mezi 18 a 60 lety, vážíte 
víc než 50 kg, jste zdraví a máte hodinu 
a půl volného času, neváhejte. Plazmy 
je dlouhodobý nedostatek a potřeba 
neustále roste. Evropa není soběstačná 
v odběrech plazmy pro výrobu krevních 
derivátů a musí se dovážet z USA. 
Objednat se můžete online na www.
darujplazmu.cz nebo emailem na 
breclav@caraplasma.cz

Děkujeme, že pomáháte.

„RADOST Z MARTINA JE HUS A DŽBÁN VÍNA“
SVATOMARTINSKÉ HUSÍ HODY
VE SVATOBORSKÉM SKLÍPKU

8. 11. - 30. 11. 2019

Rezervace nutná na čísle: 604 452 983 nebo e-mailu: rezervace@vinarstvi-dufek.cz

Paštika z husích jatýrek s brusinkami, pečivo

Husí jatýrka na cibulce a víně, pečivo nebo lokše

Staročeská husí polévka

Husí stehýnko pečené na víně, bílé a červené zelí, 
houskový a bramborový knedlík

Husí prsíčko se švestkovou omáčkou, bramborové noky

Patent s povidly a mákem

Menu: paštika, husí stehýnko, zelí, knedlíky, domácí štrúdl
Svatomartinské víno: dle aktuální nabídky
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19 999 Kč
měsíčně bez DPH
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS BYTY
tř. Komenského, Kyjov


