
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na květen 2018
Akce:
Čt 3. 5. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

St 9. 5. v 18.30 Noc literatury 2018
Knihovna Karla Dvořáčka se po čtvrté připojí k mezinárodní akci Noc literatury, 
kterou organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských 
kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních 
velvyslanectví. Koná se v ZOO Parku Vyškov. Úryvky z knih budou číst členové 
divadelního spolku Thalia. Vstup zdarma. Aktuální informace sledujte na našich 
internetových stránkách!

Čt 10. 5. v 16.30 Po stopách osobností Vyškova
Přednáška Mgr. Pavlíny Dobyškové  o významných  osobnostech  z řad umělců, 
vědců, politiků, spisovatelů, hudebníků, které se narodily nebo žily  ve Vyškově (J. 
Šoupal, H. Bochořáková, M. Dorazilová, F. Obzina atd.)

So 12. 5. v 9.00 Férová snídaně
Tradiční piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. 
Připravte si snídani z lokálních a fairtradových surovin a přijďte s námi společně 
posnídat do parčíku před knihovnou. V případě nepříznivého počasí se koná 
v knihovně. Více na www.ferovasnidane.cz

Út 15. 5. v 16.30 Přednáška ke 100. výročí vzniku ČSR
Z cyklu „Mužové 28. října – Jiří Stříbrný“. Přednášející: PhDr. Libor Vykoupil, 
Ph.D., FF MU Brno. Pořad uvádí Dr. Ivan Pokorný.

Čt 17. 5. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na perm., nebo  vstupné 50 Kč. 

Út 22. 5. v 16.30 Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova
Připomeneme si literáty, hudebníky a výtvarníky spojené s Vyškovem. Zastávky u 
domů a  míst, spjatých s těmito osobnostmi, budou spojeny
s krátkým výkladem o jejich životě a díle. Provází Mgr. Pavlína Dobyšková.
Sraz zájemců je v 16.30 h. před budovou KKD.

Po 28. 5. v 16.30 Literární čaj s Hostem
Beseda s redaktorkou a grafičkou brněnského nakladatelství Host
Olgou Trávníčkovou a Lucií Zajíčkovou o cestě knihy od autora ke čtenáři.

St 30. 5. v 16.30 Kakaový rituál – otevřená závěrečná lekce Hrátek s pamětí
Dlouhodobý stres vede k řadě onemocnění. Stresový hormon kortizol doslova 
zabíjí mozkové neurony. Nevíte, jak se stresu bránit? Přijďte se uvolnit na kakaový 
rituál, který povede Tereza Hausmanová.
Čeká vás: Představení 100% raw kakaa z Kostariky, příprava nápoje a jeho 
vychutnání, meditace – dechová cvičení, vizualizace, chi kung, jemná jóga, 
závěrečná relaxace. Cena devadesátiminutové lekce 350 Kč. Další informace, 
přihlášky a platby ve studovně KKD od 14. 5. 2018. Počet míst omezen!



Dětské oddělení:
So  5. 5. v 9.00 S kočárkem do knihovny
St  9. 5. v 10.00 Raníček
                                Literární hrátky pro děti od tří let a jejich doprovod.
Po 14. 5. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem
                                  Literární hrátky pro děti od tří let a jejich doprovod.
Pá 18. 5. v 9.30 S kočárkem do knihovny

Bazárek oděvů a hraček v sále KKD.
St 23. 5. ve 14.00   Kutikulín
                                  Klub ručních prací pro všechny šikulky od 8 let.          

T-klub:
Čt 10. 5. ve 14.00 Jak psát scénáře… 

Dozvíte se, jak scénář vypadá, na co si při psaní dát pozor a kde všude
ho lze využít. Od 11 let.

Út 15. 5. ve 14.00 Máš pod čepicí?
Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity! Těšit se můžete na řadu
logických cvičení. Od 11 let.

Čt 24. 5. ve 14.00 Blogy a cestování 
Zajímá vás cestování? Rádi byste vyrazili na stáž? Nebo byste jen chtěli
psát blog? O svých zkušenostech vypráví Veronika Gregušová. Od 11 let.

Út 29. 5. ve 14.00 Čtenářský klub: Píseň ledu a ohně (Hra o trůny)
Setkání nejen milovníků knih, vášnivých čtenářek a nadšených knihomolů. 
Přijďte si popovídat o svých oblíbených knihách, autorech a žánrech.
Čeká na vás svět George R. R. Martina a jeho ságy. Od 11 let.

Každou středu v 13.00-18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

Výstavy:
17. 4. – 29. 6. Richard Pachman – Světlo

Výstava olejomaleb v prostorách knihovny.
2. 5. – 20. 7. Syn pouště: Cestovatel a fotograf Alois Musil

Výstava unikátních fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a 
spisovatele prof. ThDr. Alois Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. století 
v prostorách knihovny.

7. – 18. 5. Po stopách  osobností Vyškovska III
Výstava v TIC, Masarykovo nám., Vyškov.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.
Sledujte nás na www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov

a www.instagram.com/knihovnavyskov

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov
http://www.instagram.com/knihovnavyskov

