
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na duben 2017
Akce:
4. 4. v 16.00 Půjčování e-knih v on-line katalogu

Nechcete čekat v rezervační frontě na tištěnou knihu? Chcete si ji přečíst co 
nejdříve? Nevíte, jak na to? Poradíme vám. Koná se v PC učebně. Vstup 
zdarma.

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

7. 4. v 16.30 Radim Kejík: Himálaj a tisíc kouzel Indie
Během cestovatelské přednášky si budete moci poslechnout, jaké to je žít 
v budhistickém klášteře, překonat část pohoří Himálaj, cestovat 
přeplněným indickým vlakem, či si vyzkoušet plavbu na lodi po posvátné 
řece Ganze. Vstup zdarma.

11. 4. v 16.30 Paul Gauguin
Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské o vůdčí osobnosti postimpresionismu. Vstup 
zdarma.

12. 4. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč. 

13. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

18. 4. v 16.30 Večery pod lampou
Klub přátel KKD vás zve na třetí z Večerů pod lampou. Tentokrát uvedeme 
komponovaný hudebně literární pořad, který představí spisovatele a 
překladatele Josefa Škvoreckého. Provedeme vás literárním dílem autora 
od první knihy Zbabělci až po detektivní příběhy. Náchodský rodák byl od 
svého mládí velkým milovníkem džezové hudby, logicky tedy právě tato 
hudba doprovodí povídání o spisovateli, čtení z jeho knih a promítání 
ukázek ze zfilmovaných děl. Vstup zdarma.

19. 4. v 16.30 Dočkáme se kolonizace Marsu?
RNDr. Petr Hájek vás ve své přednášce seznámí s aktivitami kolem 
historického průzkumu planety Mars pomocí kosmických sond a aktuálními 
snahami o let člověka na planetu Mars (projekt MarsOne a SpaceX).
Vstup zdarma

20. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

24. 4. v 16.30 Literární čaj s Danielou Fischerovou



Beseda s českou spisovatelkou, dramatičkou, publicistkou a autorkou knih 
pro všechny generace. Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma, ostatní
50 Kč. Pozor! Změna času začátku akce!

25. 4. v 17.00 Večery o vztazích: Taky se hádáte?
O tomto tématu si budeme humorně, odborně, ale i na základě zkušeností 
ze života i praxe povídat se vztahovým poradcem, lektorem a pastorem 
B. Th. Janem Dymáčkem.

26. 4. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

26. 4. v 16.30 William Shakespeare – Sonety
V pořadu vystoupí prof. dr. Martin Hilský a skladatel Daniel Dobiáš. 
Programem provázejí Ivan Pokorný a Karel Floryk. Ve spolupráci s Nadací Tři 
brány. Vstupné 20 Kč.

Dětské oddělení:
5. 4. v 10.00  S kočárkem do knihovny
10. 4. v 16.30  Hrátky s Večerníčkem
13. 4. ve 13.00  Velikonoční dílna

Výroba dekorací např. kuřátek z vnitřků Kinder vajíček.
19. 4. v 15.00  Kutikulín – šijeme ponožkové pejsky
28. 4. ve 13.00  Čarodějnický rej pro mladé čarodějnice a čaroděje od 7 do 11 let. 

T-klub:
6. 4. v 15.30 IQ Roma Servis, setkání maminek
13. 4. v 13.00 Výtvarná velikonoční dílna, kde si zájemci vytvoří dekorace jarní

a velikonoční dekorace. Od 11 let. 
18. 4. v 16.00 Setkání s vizážistkou. Chcete se naučit správné péči o svou pleť a jak vždy 

vypadat upraveně? Profesionální vizážistky, které působí na prestižních 
akcích a spolupracují s Českou televizí i známými fotografy, vás tomu naučí 
a odhalí vaši dosud skrytou krásu. Vstupné 50 Kč.

20. 4. v 15.30 IQ Roma Servis, setkání maminek
28. 4. v 13.00 Čarodějnický rej v T-Klubu. Návštěvníci se mohou těšit na čarování,

kouzelné lektvary a kameny, vyzkoušíme si i hádání z rukou.
Možná přijde i kartářka… Od 11 let.

Každou středu 13:00-18:00 Klub deskových her bez rozdílu věku.

Výstavy:
1. 2. – 19. 4. Hravý architekt

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v dětském odd.
30. 3. – 28. 6. Pocity

Výstava obrazů Soni Holíkové v prostorách KKD.

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

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

