
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na leden 2018
Akce:
Čt 4. 1. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

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

Po 8. 1. v 16.30 Valná hromada spolku Klub přátel KKD
Rekapitulace činnosti a finančního hospodaření Klubu v roce 2017, plány na 
rok 2018. Zveme také nové členy!

St 10. 1. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti. Vstup pouze na permanentku.

St 10. 1. v 16.30 Kde domov můj
Vernisáž výstavy světoznámého fotografa Jindřicha Štreita s úvodní 
přednáškou autora v sále knihovny.

Čt 11. 1. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo jednorázové
vstupné 50 Kč. 

Po 15. 1. v 16.30 Literární čaj 
Beseda s novinářkou na volné noze, publicistkou, spisovatelkou a 
středoškolskou pedagožkou Marií Formáčkovou. Ve spolupráci s Klubem 
přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč. 

Út 23. 1. v 16.30 Hledají se andělé
Setkání dobrovolníků a vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti. Ve 
spolupráci s humanitární organizací ADRA, Dobrovolnické centrum Vyškov.

St 24. 1. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti. Vstup pouze na permanentku.

Čt 25. 1. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti v PC učebně. Vstup na permanentku, nebo 
jednorázové vstupné 50 Kč. 

Út 30. 1. v 16.30 Firemní kultura – tvář Vaší firmy
Jak může firemní kultura ovlivnit průběh zakázek, loajalitu klientů, 
spokojenost zaměstnanců a zisk? Současné konkurenční prostředí již v 
mnohých odvětvích maže rozdíly. Firmy nabízejí srovnatelné produkty za 
srovnatelné ceny. Pozitivní firemní kultura je cesta, jak se významně od 
ostatních odlišit. 
Přednášku Daniela Šmída pořádá Okresní hospodářská komora Vyškov.
Členové komory a jejích klubů 200 Kč, ostatní 500 Kč.
Přihlášky na www.ohkvyskov.cz

http://www.ohkvyskov.cz/


Dětské oddělení:
St 3. 1. v 10.00 S kočárkem do knihovny

Tradiční pořad pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené.
S dětmi si hrají a čtou knihovnice.

Po 8. 1. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem
Hravý podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod.

St 17. 1. v 10.00 Raníček
Předčítání pohádek, hraní a tvoření pro děti od 3 let 

St 24. 1. v 14.00 Kutikulín
Klub ručních prací pro všechny šikulky od 8 let.
Výroba ponožkových sněhuláků.

St. 31. 1. v 14.00 Nové příběhy v knihovně
Představení nových knih, pro děti od 9 let

Pátek  2. 2. 9.00 až 17.00 Prázdniny v knihovně (program bude upřesněn v průběhu ledna)

T-klub:
Út 9. 1. v 14.00 Máš pod čepicí? 

Přijďte si po Vánocích rozhýbat svoje mozkové závity!
Těšit se můžete na řadu logických cvičení sudoku, bludiště,
hrátky se zápalkami apod. Od 11 let.

Út. 23. 1. v 14.30   Workshop: Nezabloudíš!
                                  Baví vás čtení a literatura? Přijďte na setkání nejen milovníků knih,     
                                  vášnivých čtenářek a nadšených knihomolů. Vyzkoušíte si vyhledat své 
                                  oblíbené knihy a autory nejen v katalogu knihovny. Od 11 let.

Každou středu v 15.00 – 18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

Výstavy:
4. – 31. 1. Po stopách osobností Vyškovska II

Představení 20 významných osobností z řad hudebníků,  spisovatelů,
vědců, sportovců, politiků a míst spojených s jejich životy.
Výstava ve 2. podlaží knihovny.

11. 1. – 26. 3. Kde domov můj
Výstava fotografií Jindřicha Štreita v prostorách knihovny.

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

