
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na listopad 2016
Akce:
1. 11. v 16.30 Jan Vodňanský – Daniel Dobiáš: Jak vylízat se z civilizace

Jan Vodňanský (básně, povídky, improvizovaný komentář, zpěv), Daniel Dobiáš 
(hudební doprovod a zpěv). Na pořad k 120. výročí vzniku první veřejné knihovny 
přispělo Město Vyškov a Jihomoravský kraj.

2. 11. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti pro seniory. Vstup na perm., nebo vstupné 50 Kč. 

3. 11. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na perm., nebo vstupné 50 Kč.

3. 11. v 16.30 Pojďme si zazpívat…
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

7. 11. Den pro dobrovolníka
9.00–18.00 Prezentace vyškovských organizací, které zajišťují dobrovolnickou činnost: ADRA, 

Diogenes, Charita, IQ Roma servis a Piafa. Setkání s dobrovolníky, promítání 
dokumentárních filmů apod. Přijďte se seznámit, přidejte se! 

8. 11. v 16.00 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 
Další setkání pečujících, tentokrát s relaxačním cvičením. Zveme všechny, kteří 
chtějí sdílet své zkušenosti, i ty, kteří si přijdou odpočinout při relaxačním cvičení. 
Ve spolupráci s Charitou Vyškov a za finanční podpory Jihomoravského kraje.

10. 11. v 16.30 Zbláznit se může každý
Beseda s člověkem, který má vlastní zkušeností s duševní nemocí, autorské čtení 
z knihy Homo psychoticus. Pořádá sdružení PIAFA ve Vyškově

11. 11. v 11.00 Tisková konference Charity Vyškov
Charita Vyškov zve zástupce médií i širokou veřejnost k tiskové konferenci, kterou 
pořádá u příležitosti oslavy dvacetiletého výročí svého znovuobnovení.

11. 11. v 17.00 Literární čaj o páté s doc. Mgr. Jiřím Špičkou, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
představí italského básníka Francesca Petrarku jako zakladatele moderní 
evropské lyriky, humanistu a znalce latinských klasiků, jako politicky 
angažovaného intelektuála. V druhé části besedy se zmíní o své poslední knize 
s titulem Petrarca v Provence. Vstup pro členy Klubu KKD zdarma, ostatní 50 Kč.

14. 11. v 16.30 Dva mlynáři z vyškovského předměstí
O Františku Bukovském (1892–1943) a Ing. Jaromíru Součkovi (1876–1959) 
přednáší dr. Alois Kleveta.

15. 11. v 16.30 Hrátky s pamětí pro všechny bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti.
Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč.

16. 11. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti.
Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč. 

http://www.kkdvyskov.cz/


21. 11. v 16.30 Jak se dělá pinhole
Workshop – výroba pinhole z krabičky od zápalek s Anrym Lukáčem. Kurzovné 
(včetně filmu a dalšího materiálu) 250 Kč. Přihlášky a platby nejpozději do 4. 11. 
2016 ve studovně KKD. Bližší informace žádejte na: adlerova@kkdvyskov.cz.

22. 11. v 16.30 Je astronomie nejstarší vědou?
S historickými mezníky ve vývoji poznání vesmíru vás seznámí RNDr. Petr Hájek.

23. 11. v 17.00 Den poezie 2016 – Ostrovy tichého muže
Křest nové básnické sbírky Jana Řeziho Tichý muž. Knihu představí Jan Řezníček a 
Dalimil Ševčík. Knihu si zde můžete zakoupit.

26. 11. Den pro dětskou knihu
9.00–14.00 Tradiční akce s netradiční oslavou 100. narozenin spisovatele Roalda Dahla, 

autora knih Karlík a továrna na čokoládu, Čarodějnice, Obr Dobr, Fantastický pan 
Lišák aj. Vstupte s námi do těchto knih a filmů, které podle nich vznikly. Úplný 
program uveřejníme dodatečně.

28. 11. v 16.30 Slavnostní představení nové knihy o dějinách Vyškova
Program bude upřesněn. Připravuje Město Vyškov.

29. 11. v 16.30 Tradice slavkovského bojiště ve vzpomínkách pamětníků
Videoprojekce dr. Aloise Klevety. 

Dětské oddělení
2. 11. v 10.00 S kočárkem do knihovny

Beseda pro rodiče na mateřské dovolené na téma Jaké botičky pro vaše dětičky.
Svoje zkušenosti s dětskou obuví vám předá majitelka obchodu Dětská botička 
Petra Anita EL Bourkhissi. Děti vezměte s sebou!

7. 11. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem: Pohádky ovčí babičky
Zábavný podvečer pro děti od dvou do šesti a jejich doprovod.
Čtení pohádek, zpívání, malování, cvičení, hraní a tvoření.

16. 11. Kutikulín
16.00–18.00 Klub ručních prací pro všechny šikulky od 8 do 111 let.
30. 11. v 13.00 Dekorace ze starých knih

Pro velký zájem otvíráme znovu výtvarnou dílnu.
T-klub:
Každou středu v 13.00–18.00
Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.
24. 11. v 13.00–16.00
Mozkocvična: nenechte svůj mozek zahálet! Kreativní a zábavné cvičení pro děti od 9 let.

Výstavy: 
1.– 5. 11.                    Vivat volunteer aneb Život dobrovolníka

Výstava z činnosti vyškovských organizací zabývajících se dobrovolnictvím.
9. 11. – 2. 12.            120 let veřejné knihovny ve Vyškově

Výstava historických dokumentů k výročí vzniku první veřejné knihovny v našem městě.
3. 11. – 4. 1. Pinhole

Fotografie vytvořené dírkovou komorou vystavují Anry Lukáč a
Barbora a Zdeňka Adlerovy. 

21. 11. – 2. 12. Po stopách osobností Vyškovska
Kulturní místopis – výstava v Galerii TIC, Masarykovo nám. 

Změna programu vyhrazena.
Sledujte nás na www.facebook.com/KnihovnaVyskov a www.instagram.com/knihovnavyskov 
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