
 

Program KKD Vyškov  

Duben 2014 
 

 

Program: 
 

1. 4. v 16.30  Česká pop-music a Karel Vlach 

   Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.  

Vstupné 20 Kč. 

2. 4. v 10.00  S kočárkem do knihovny 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené – tentokrát  

na téma Knihy pro děti i dospělé. S dětmi si hrají a čtou knihovnice. 

3. 4. v 16.00  Ptejte se knihovny živě 

Jak funguje on-line katalog? Jaké poskytujeme služby přes internet? Co je to 

MVS, AVČ, VU3V? Jaké knihy nakupujeme? Co se nejvíce půjčuje? Na 

tyto i další otázky týkající se knihovny i knih vám rádi odpovíme v K-klubu. 

3. 4. v 16.30  Pojďme si zazpívat… 

s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 

doprovodu Ing. Jana Holzera. 

4. 4. v e 13.00 Celonárodní den čtení Bible 

   Pořádá Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci s KKD Vyškov. 

14. 4. v 16.30  Pravý význam Velikonoc – Příchod zachránce 

aneb Lék na nepokoj a prázdnotu v lidském srdci. Přednáší Monika 

Dospivová. Pořádá občanské sdružení Život a zdraví, www.klubyzdravi.cz. 

Vstupné dobrovolné. 

15. 4. v 16.30 Pán prstenců – Saturn 

Přednáška RNDr. Petra Hájka z cyklu o kosmickém výzkumu planet 

sluneční soustavy. 

16. 4. v 16.30 Byl jsem stíhacím pilotem Royal Air Force 

Beseda s válečným veteránem, stíhacím pilotem RAF plukovníkem 

Emilem Bočkem, vyznamenaným Řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy 

o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. 

17. 4. v 9.00  A3V: Čeští námořníci v rakouském válečném loďstvu – 100 let od 

   vypuknutí 1. světové války 

Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Jarmila Urbanová, 

autorka knihy Brněnští mariňáci. Ukázky dokumentárních filmů. Vstup na 

permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 

17. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí aneb Logika tě dostane z bodu A do bodu B, 

představivost tě dostane všude I 

Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na 

permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou. 

22. 4. v 17.00 Literární čaj o páté – Tulák po hvězdách 

Alfréd Strejček a Štěpán Rak ve scénickém zpracování slavného románu 

Jacka Londona o nepokořitelnosti lidského ducha. 

Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč. 

 

http://www.klubyzdravi.cz/


24. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí aneb Logika tě dostane z bodu A do bodu B, 

představivost tě dostane všude II 

Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na 

permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou. 

28. 4. v 16.30 S Hrabalem na Vyškovské pivo aneb Odhalené tajemství jevíčské věže 

Malý nejen literární happening k stoletému výročí velkého vypravěče a 

milovníka piv ve světle neznámé zprávy Járy Cimrmana. 

 

Výstavy: 
7. – 11. 4.  Půvab jara ukrytý ve špercích 

Prodejní výstava šperků, jarních květinových aranžmá a bonsají (bonsaje 

neprodejné). 

 

Tématické akce pořádané v rámci jarní výstavy vždy v 15.00–17.00 hod. 

7. 4.   ArtFlorist Ivana Vinczeová – ukázky jarního květinového aranžmá 

9. 4.    Lenka Němečková – výroba šperků, drátkování 
 

 

 

Dětské oddělení: 
4. 4. od 19.00 Rodinná Noc s Andersenem 

   Dobrodružství v noční knihovně pro děti od 6 let s dospělým doprovodem 

14. 4. od 14.00 Čteme pejskovi 

   Tradiční setkání s fenkou Endy a pohádkovými příběhy 

17. a 18. 4. od 13.00 Tvořeníčko – výroba jarních dekorací (s sebou 10 Kč na materiál) 

30. 4. od 14.00 Čarodějnický sabat pro čarodějnice školou povinné 

    

Kroužek zábavné logiky pro děti. Každou středu 13.30 –15 hod. v T-klubu. 

Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. Každou středu 15–18 hod. v T-klubu. 

 

T – klub 
25. 4. ve 14.00 Turnaj v X-Boxu v tancování pro náctileté 

 

 

Připravujeme na květen 2014 

 

13. 5. Co řeší současná rodina? 

Beseda s psycholožkami Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vyškov, v rámci 

Týdne pro rodinu. 

 

14. 5. Noc literatury 

Literární happening nejen s hercem Zdeňkem Junákem 

 

15. 5. Neurofeedback 

Seminář v rámci Akademie 3. věku 

 

21. 5. Literární čaj o páté se spisovatelkou Věrou Noskovu 

 


