
Knihovna Karla Dvořáčka 
Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

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

 

 

Program na leden 2016 
 

Akce: 
5. 1. v 16.30  Akademie volného času: PC kurz III 

Práce s e-mailem. Vstupné splatné před zahájením kurzu 50 Kč. 
Přijďte prosím včas! Koná se v PC učebně ve 2. podlaží. 

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

7. 1. 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. 

7. 1. v 16.30  Pojďme si zazpívat…  
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 
doprovodu Ing. Jana Holzera. Vstup zdarma. 

8. 1. v 18.00  Knihovna fotografii – fotografie knihovně 2016 
   Jaromír Flössler a Alexandr Kolovratník – Magické Dolomity 
 Vernisáž výstavy fotografií. Kulturní program. 
12. 1 v 16.30 Akademie volného času: Cestopis II – Zemí Shakespearea 

O Anglii přednáší Zdeňka Adlerová. Vstupné 20 Kč 
14. 1. v 16.30 Vyrovnání se s krizovými situacemi 

Přednáška Charity Vyškov. Vstup zdarma. 
19. 1. v 17.00 Literární čaj o páté s Ivem Odehnalem 

Setkání s brněnským spisovatelem a básníkem. Ve spolupráci s Klubem 
přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.  

21. 1. v 16.30 Život v ústavní péči, nebo doma? Přednáška Charity Vyškov. Vstup zdarma. 
26. 1. v 16.30 Milan Rastislav Štefánik 

Astronom, diplomat a voják, který byl před sto roky jedním ze zakladatelů 
Národní rady československé. Významně přispěl ke vzniku legionářských 
oddílů ve Francii, Rusku, Rumunsku, Itálii a také v USA. Vzpomínku 
doprovázenou videodokumentem z vernisáže výstavy o M. R. Štefánikovi 
uvede Alois Kleveta. Vstup zdarma. 

28. 1. v 16.30 Domácí péče o nevyléčitelné, nemocné a umírající 
   Přednáška Charity Vyškov. Vstup zdarma. 
28. 1. v 18.00 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 

Zažijte příjemný souzvuk hudby a mluveného slova mezi historickými 
hudebními nástroji a novými knihami. Pořadem provází Zdeňka Adlerová a 
Jiří Berčík. Koná se ve Světě klavírů, Žižkova 13, Vyškov. Počet míst omezen. 
Svou účast potvrďte na svetklaviru@centrum.cz nebo na tel. 777 007 153. 
Vstupné 100 Kč. 

mailto:svetklaviru@centrum.cz


Dětské oddělení: 
11. 1. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem 

Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod. 
28. 1. ve 13.00 Po škole o škole 
   Zábavné odpoledne pro školáky na ukončení 1. pololetí. 
29. 1. 9.00-18.00 Legománie 
   Tvoření z lega podle knih i vlastní fantazie. 
 
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: 
4. 1. – 29. 2. Knihovna fotografii – fotografie knihově 2016 
   Jaromír Flössler a Alexandr Kolovratník – Magické Dolomity 
 Výstava fotografií v prostorách knihovny. 
4. – 30. 1. Ženy Vyškovska 
 Výstava ve 2. podlaží knihovny. 

 

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace. 
 

Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka nabízí: 

 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 (v parčíku před knihovnou nonstop!); 

 půjčování e-čteček, deštníků, brýlí a 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 
poskytnete-li nám svůj e-mail – budeme Vás pravidelně informovat. 


