
Knihovna Karla Dvořáčka 
Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541 

 

Program na prosinec 2015 
 

Akce: 
1. 12. v 16.30 Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805 

Jubilejní videodokument Regionální rozvojové agentury jižní Moravy 
a Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz 
uvede Alois Kleveta. Videodokument je součástí doprovodného programu 
vzpomínkové akce Tažení roku 1805 a jeho promítnutí skončí 15 minut před 
začátkem ukázky bojové šarvátky na vyškovském náměstí. 

2. 12. v 9.30  Hrátky s pamětí pro seniory 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové 
vstupné 50 Kč.  

2. 12. v 16.00 Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Vyškov 
Odborný výklad zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu ÚP 
Vyškov, kterým je Ing. arch. Miroslav Dubina. 

10. 12. v 16.30 Akademie volného času: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové 
vstupné 50 Kč. Koná se v PC učebně ve 2. podlaží KKD. 

14. 12. v 17.00 Literární čaj o páté s Radkou Denemarkovou 
Setkání se spisovatelkou, překladatelkou, scenáristkou, dramaturgyní a literární 
historičkou. Vstupné členové Klubu zdarma, ostatní 50 Kč. Pořádá Klub přátel 
KKD www.klubpratelkkd.cz.  

15. 12. v 16.30 Akademie volného času: Cestopis I – Kiitos, Suomi! 
O Finsku přednáší Zdeňka Adlerová. Vstupné 20 Kč 

17. 12. v 16. 30 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 
Praktický workshop na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické pro 
veřejnost. Vstupné 50 Kč. Počet míst omezen! Přihlášky a platby předem 
v referenčním odd. KKD, přízemí vpravo. 

18. 12. v 17.00 Krvavý měsíc nad horou Liliavou 
   Slavnostní křest nové historické knihy vyškovského spisovatele Josefa Špidly. 

Kulturní program. 
22. 12. v 16.30 Pojďme si zazpívat koledy… 

s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního  
doprovodu Ing. Jana Holzera. 

 
Dětské oddělení: 
2. 12. v 10.00 S kočárkem do knihovny: Zdobení perníčků a balení dárků   

Pořádá KKD Vyškov ve spolupráci s MC Radost Vyškov. Maminky zdobí a balí, 
s dětmi si hrají a čtou knihovnice. 

7. 12. v 16.30 Vánoce s Večerníčkem 
                                  Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod. 
 



22. 12. od 13.00 Dárky na poslední chvíli 
   Tvoření pro děti od 7 let. 
23. 12. od 9.00 Výroba vánočních dekorací převážně z papíru 
   Tvoření pro děti od 7 let. 
 
T-klub 
Každou středu  
13.30 – 15.00 Kroužek zábavné logiky pro děti z 2. – 5. třídy ZŠ (mimo prázdnin) 
15.00 – 18.00  Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. 
 
Výstavy: 
1. – 12. 12. Z našich ateliérů: Ilda Pitrová 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
7. – 11. 12. Vánoční výstava 
 Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD. 

 
Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace. 
 

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

 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 zdarma 

 půjčování e-čteček, 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/KnihovnaVyskov nebo nám poskytněte svou 
e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme informace pravidelně posílat. 


