
 

Program KKD Vyškov  

únor 2015 
 

 

Akce: 
 

2. 2. v 16.30  S Mojmírem Režným a Ervínem Černým po stopách středověkého osídlení  
   Drahanské vrchoviny 
   Vernisáž výstavy s prodejem publikací. Ve spolupráci s o. s. Barvínek. 
4. 2. v 10.00  S kočárkem do knihovny 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma Léčebné 
účinky lněného oleje, přednáší Hana Horáková. S dětmi si hrají a čtou knihovnice. 

5. 2. v 16.30  Pojďme si zazpívat… 
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního 
doprovodu Ing. Jana Holzera. 

10. 2. v 16.30  Valná hromada Klubu přátel KKD 
   Roční bilance činnosti a plánované akce spolku Klub přátel KKD. 
11. 2. v 9.00  A3V: Hrátky s pamětí 

Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

12. 2. v 16.30  AVČ: Hrátky s pamětí 
Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

17. 2. v 16.30  Poválečná cesta české společnosti k Únoru 1948 
Přednáška významného českého historika prof. dr. Roberta Kvačka, CSc., z cyklu 
Mapujeme významné historické události z novodobých českých dějin. 
Moderuje Dr. Ivan Pokorný. Vstup zdarma. 

18. 2. v 16.30  AVČ: Je možno zaparkovat na kometě? 
Přednáška RNDr. Petra Hájka o historickém výzkumu komet a o přistání modulu Philae 
na kometě 67P Čurjumov-Gerasimenko. Vstup zdarma 

19. 2. v 9.00  A3V: Kubismus a české umění 
   Seminář A3V vede Mgr. Sylva Cidlinská. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 
23. 2. v 16.30  AVČ: Hudební cyklus – 75 let Karla Gotta 

Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí dr. Arnošt Drmola. Vstup na permanentku nebo 
40 Kč. 

24. 2. v 17.00  Literární čaj o páté  
Setkání se spisovatelkou a malířkou Lenkou Horňákovou – Civade, která k nám zavítá 
až z daleké Francie. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 40 Kč. 

25. 2. v 9.00  A3V: Hrátky s pamětí 
Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

26. 2. v 16.30  AVČ: Hrátky s pamětí 
Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

 
 
 



Dětské oddělení: 
9. 2. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem – Míša Kulička 

Zábavný podvečer pro děti a jejich dospělý doprovod. 
23. – 27. 2.  Prázdniny v knihovně: Autodráha, stolní hry, pexeso… 
24. 2. v 10–17 Pro šikovné ručičky: Vyrábíme bambuláčky, zbytky vlny a příze s sebou. 
Každou středu 16 – 18 hod. Vyšší dívčí – kurz pletení pro začátečníky, pleteme šálu. Vlnu a jehlice s sebou.  
 
T-klub 
16. 2. v 16.00  Turecko, jak ho neznáš 
   Beseda s Bc. Jaroslavem Štěrbou o jeho zážitcích z pobytu v Turecku 
   v rámci programu Erasmus. 
23. – 27. 2.  Prázdniny v T-Klubu 
   Hraní na Xboxu, šipky a deskové hry pro všechny bez rozdílu věku. 
Každou středu 15.00–18.00 hod. Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.  
 
Výstavy: 
8. 1. – 4. 3.  Z našich ateliérů – Tomáš Vrána 

MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných 
umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 

12. 1. – 20. 2. Klub tvořivých knihovníků se představuje – výstava v sále knihovny. 
12. 1. – 27. 2. Kola, kruhy – výstava výtvarného oboru ZUŠ Vyškov v dětském oddělení. 
2. – 27. 2.   S Mojmírem Režným a Ervínem Černým po stopách středověkého osídlení  
   Drahanské vrchoviny – Výstava v prostorách knihovny. 
 

 

Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá a poskytuje také: 

 aktivizační programy – trénink paměti 
a kroužek zábavné logiky 

 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež v dětském oddělení a T-klubu 

 internet pro veřejnost 

 služby a integrační programy 
pro handicapované spoluobčany 

 rozvoz knih imobilním čtenářům 

 on-line katalog – rezervace, prodlužování výpůjční doby, služba SDI (informace 
o novinkách dle zadaných kritérií) 
z pohodlí domova 

 vypracování rešerší, bibliografické 
a faktografické informace  

 meziknihovní výpůjční službu (chci si půjčit knihu z jiné knihovny) 

 bezbariérový přístup do všech prostor 

 Wi-Fi 

 půjčování deštníků, brýlí, tašek 

Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách v našem fondu?  

Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/Knihovna Vyskov nebo nám poskytněte svou e-
mailovou adresu, na kterou Vám budeme informace pravidelně posílat. 


