Nádražní 4, 682 01, Vyškov
www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel.: 517 324 541

Program 1.5.2022 - 31.5.2022
Velký sál
Út, 3.5. 16:30 - 18:00

Literární čaj s Pavlou Horákovou
Beseda s českou spisovatelkou a překladatelkou, držitelkou ocenění
Magnesia Litera 2019 za prózu Pavlou Horákovou. Ve spolupráci
s Klubem přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 30 Kč.

St, 4.5. 9:15 - 11:00

Hrátky s pamětí
Pravidelná lekce mozkového joggingu pro seniory. Vstup na
permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč. Brýle a psací potřeby
s sebou.

St, 4.5. 16:30 - 18:00

Válka na Ukrajině
Cílem přednášky prof. Jana Holzera je popis a analýza historických,
geopolitických, bezpečnostních a vnitropolitických souvislostí
současného válečného konﬂiktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací.

Čt, 5.5. 16:30 - 18:00

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

Út, 10.5. 16:30 - 18:00

Kiitos, Suomi!
Cestopisná přednáška Zdeňky Adlerové o Finsku. V rámci projektu
Literární obrazy Země tisíců jezer.

Pá, 13.5. 16:30 - 18:00

Život je cesta
„Vrátil jsem se zpět, abych mohl pomáhat druhým,“ říká Richard
Štěpánek, autor knihy Vzdát můžeš zítra, který svým životním
příběhem motivoval mnohé nejen ke sportovním, ale i životním
výkonům. Přednáška s autorským čtením je ukázkou úseku životní cesty
člověka, který se po těžké havárii vrátil zpět do běžného života. I s
jednou rukou se rozhodl posunout jej z běžného života na život
smysluplný.
Ve spolupráci s Centrem pro rodinu, Vyškov.

Po, 16.5. 16:30 - 19:30

Literární obrazy Země tisíců jezer: Výtvarný workshop
+ komentovaná prohlídka
Tvorba zinů, vede malířka Barbora Kachlíková. ZDARMA. Počet míst
omezen, nutné přihlášky předem. v 18.30 h. navazuje komentovaná
prohlídka výstavy FIN ENTRY.

Út, 17.5. 16:30 - 18:00

Večery pod lampou: Via vitae Comenius

Hudební pořad ke 430. výročí narození J. A. Komenského. Kombinace
netradičních hudebních nástrojů a jejich hudebního propojení. Jindřich
Macek – loutna, Jitka Baštová – akordeon. Ve spolupráci
s Klubem přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.

St, 18.5. 9:15 - 11:00

Hrátky s pamětí ZRUŠENO
Závěrečná lekce mozkového joggingu pro seniory. Vstup na
permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč. Brýle a psací potřeby s
sebou.

Čt, 19.5. 16:30 - 18:00

Alvar Aalto
Přednáška Mgr. Jana-Marka Šíka, Ph.D. o slavném ﬁnském
architektovi. V rámci projektu Literární obrazy Země tisíců jezer. Ve
spolupráci se Skandinávským domem.

Po, 23.5. 18:00 - 19:30

Canarias origin: Tradiční lidová kultura a ústní
slovesnost Kanárských ostrovů
Poznejte nevšední kouzlo lidové kultury Kanárských ostrovů. Přednáší
Monika Srncová, rodačka z Novojičínska, žijící v Tenerife. Vstupné 30 Kč.

St, 25.5. 16:30 - 18:00

Setkání zastupitelů Města Vyškova s občany
O dalším rozvoji Vyškova můžete diskutovat s RNDr. Petrem Hájkem,
Mgr. Miloslavem Brtníčkem
a Mgr. Pavlem Pospíšilem.

Pá, 27.5. 17:00 - 18:00

Májový koncert BabyBandy
nejen pro děti a jejich rodiče. Vstupné dobrovolné. 100 % výtěžku
bude věnováno pro potřeby dětí z Ukrajiny.

Po, 30.5. 16:30 - 18:00

Návraty volyňských Čechů
Putování českých emigrantů do Ruska v 19. a 20. století a návraty jejich
potomků do vlasti ve 20. a 21. století. Přednáška Mgr. Dagmar
Martinkové o historii i žhavé současnosti této části Ukrajiny.

Dětské oddělení
Pá, 6.5. 9:30 - 11:30

S kočárkem do knihovny

St, 18.5. 16:30 - 18:00

Hrátky s Večerníčkem
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Výtvarné
činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.

Pá, 20.5. 9:30 - 11:30

S kočárkem do knihovny

T-klub
St, 4.5. 13:00 - 16:00

Deskovky!
Hraní deskových her pro zájemce bez rozdílu věku.

St, 11.5. 13:00 - 16:00

Deskovky!
Hraní deskových her pro zájemce bez rozdílu věku.

Út, 17.5. 16:00 - 17:30

Setkání s aromaterapií
Jaro v plném proudu a s ním i vůně kolem nás! Na tematické přednášce
o aromaterapii s Martinou Němcovou se můžete těšit na povídání o
aromaterapii a dozvíte se, proč používat éterické oleje, co jsou květinové
vody a proč se neobejdeme bez levandule. Od 11 let.

St, 18.5. 13:00 - 16:00

Deskovky!
Hraní deskových her pro zájemce bez rozdílu věku.

St, 25.5. 13:00 - 16:00

Deskovky!
Hraní deskových her pro zájemce bez rozdílu věku.

Pá, 27.5. 13:00 - 16:00

Světový den her
Věděli jste, že i hry mají svůj den? Přijďte si zahrát naše deskové i stolní
společenské hry či prohlédnout (a vyzkoušet) lekotéku. Ve spolupráci s
dětským oddělením. Bez rozdílu věku.

Mimo knihovnu
Čt, 12.5. 16:30 - 18:00

Prvorepublikovým Vyškovem
Kulturně-literární vycházka s Mgr. Pavlínou Dobyškovou tentokrát
povede ulicemi 9. května,
II. odboje, Sv. Čecha, Nerudovou a Brněnskou. Sraz před knihovnou.

So, 14.5. 9:00 - 11:00

Férová snídaně
Jednoduše a zároveň příjemně oslavíme Světový den pro fair trade a
dáme najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné
spotřeby vůbec. Připravte si jídlo z férových a lokálních surovin a přijďte
společně posnídat. Káva a čaj na místě zdarma. V parčíku před
knihovnou. V případě nepříznivého počasí v knihovně.

St, 25.5. 9:00 - 17:00

Velký knižní bazar před knihovnou
Velký výběr, obsluha vzorná, ceny mírné. V případě nepříznivého počasí
uvnitř knihovny. Nenechte si ujít příležitost zásobit se čtením na
dovolenou!

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

