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Duben 2015 
 

 
 
Akce: 
1. 4. 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. 

1. 4. v 17.00  Jan Hus a jeho význam pro současnost (600 let od úmrtí) 
Beseda s Ing. Pavlem Vikem. Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov. 

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

2. 4. 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. Koná se v PC učebně. 

3. 4. od 14.00 Celonárodní čtení Bible 
Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov před knihovnou, v případě 
nepříznivého počasí v K-klubu. 

3. 4. v 17.30  Velikonoční zamyšlení u kávy 
Pořádá Apoštolská církev ve spolupráci s KKD Vyškov v K-klubu. 

3. 4. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně 
   Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit. 
8. 4. v 16.30  AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 

Druhý díl cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické. 
Vstupné 50 Kč. Možnost přihlásit se na třetí, praktický díl, na který je počet míst 
omezen! 

10. 4. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně 
   Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit. 
15. 4. 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. 

16. 4. v 9.00  A3V: Vliv člověka na krajinu a životní prostředí 
Seminář A3V vedou Stanislav Hořínek a Dana Smržová. 
Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

16. 4. 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. 4. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně 
   Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit. 
20. 4. v 16.30  Knihovny palmových listů 

Je napsán v Knihovnách palmových listů také váš osud? Je vše dopředu dané? Proč jít 
do knihovny palmových listů a nechat si přečíst svůj osud? Co je třeba potom udělat 
a jak nakládat s obdrženými informacemi? O KPL a svých cestách do Indie přednáší 
Ing. Pavel Krejčí. Vstupné 42 Kč. 

 



21. 4. v 17.00  Literární čaj o páté  
Setkání s hudebním skladatelem, zpěvákem, malířem, textařem a spisovatelem 
Richardem Pachmanem. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč. 

22. 4. v 16.30  AVČ: Pluto – včera, dnes a zítra 
Přednáška RNDr. Petra Hájka o výzkumu nejvzdálenějšího tělesa ve Sluneční soustavě, 
ke kterému v létě dorazí kosmická sonda New Horizons. Vstup zdarma. 

23. 4. v 16.00  Veřejné projednání Územního plánu Vyškov 
Odborný výklad zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu ÚP Vyškov, 
kterým je Ing. arch. Miroslav Dubina a zpracovatelem Vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území Ing. Pavlem Mitevem. 

24. 4. od 16.00 Knižní novinky v Literární kavárně 
   Posezení s lahodným čajem nad novými knihami, které si můžete ihned vypůjčit. 
27. 4. v 16.30  Uvězněni 

Křest knihy regionální autorky Dany Šimkové. Kulturní program, autorské čtení, 
autogramiáda. Prodej knihy na místě. 

28. 4. v 16.30  Hrátky s češtinou II 
Učíme se cizí jazyky. Umíme však hezky česky? Úskalími mateřštiny nás zábavnou 
formou již podruhé provede Mgr. Libuše Procházková. Vstup zdarma. 

29. 4. v 16.30  I. absolventský koncert ZUŠ Vyškov 
 

Dětské oddělení: 
1. 4. v 10.00  S kočárkem do knihovny 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma – 
Domácí vzdělávání. S dětmi si hrají a čtou knihovnice. 

3. 4.  10 – 17             Velikonoční prázdniny v knihovně 
   Drátování vajíček – přineste si vyfouklá vejce! 
13. 4.  v  16.30 Hrátky s Večerníčkem – Rákosníček a rybníček. 
30. 4. 13 – 17 Čarodějnické hrátky 
   Zábavné odpoledne pro děti s kvizy, soutěžemi… 
1. 4. – 24. 4.  Kočka – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově. 
    
T-klub 
23. 4. od 15.00  HERDEN 

Hrajeme staré i nové deskové, společenské, logické, postřehové a především 
zábavné stolní hry. Určeno pro všechny bez rozdílu věku. 

Každou středu od 15.00 do 18.00 hodin Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. 
 

Výstavy: 
1. 4. – 30. 5. Obrázky z Maroka 
 Výstava akvarelů Lenky Horňákové Civade v sále KKD 
1. 4. – 29. 4. Z našich ateliérů – Eva Hudcová 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných 

umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
30. 4. – 17. 6. Z našich ateliérů – Dagmar Sochorová 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných 

umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
 

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace. 
 

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace, Nádražní 4, 682 01 Vyškov 
www.kkdvyskov.cz, e-mail: knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541 
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