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

Program 1.12.2022 - 31.12.2022
Velký sál
Út, 6.12. 16:30 - 18:00

Vyškovsko má talent: Tomiš Zedník
Beseda s vyškovským uměleckým řezbářem a sochařem Tomišem
Zedníkem.

St, 7.12. 16:30 - 18:00

Literární čaj s Dankou Šárkovou
Beseda s autorkou literatury pro děti, společenských románů a knih s
krkonošskou tématikou Dankou Šárkovou. Ve spolupráci s Klubem přátel
KKD.
Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.

Čt, 8.12. 9:30 - 11:00

Akademie 3. věku: Největší stromy světa
Stromy jsou základním bohatstvím Země, bez nich by nebyl možný život.
Tak jako lidé dorůstají různých rozměrů a stáří. A především mohutné či
jinak významné stromy byly vždy člověkem obdivovány a uctívány.
Mohutné stromy se staly námětem uměleckých děl – obrazů, poezie i
prózy. Lidé je vyhledávají nejen pro jejich mohutnost, krásu a estetiku,
ale i jako zdroj genetického materiálu pro budoucí generace.
Přednášející představí největší a zajímavé stromy z různých oblastí.
Přednáší doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Mendelova univerzita, Brno.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50 Kč. Celý program
A3V na https://www.kkdvyskov.cz/kurzy-a-vzdelavani.

St, 21.12. 16:30 - 18:00

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

Dětské oddělení
Pá, 2.12. 14:00 - 17:30

Čertovské kejkle
Čtení o čertech, vyrábění čertovských záložek.

St, 14.12. 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.

T-klub
Út, 6.12. 16:00 - 17:30

Knižní kvíz

Milujete knihy? Baví Vás ﬁlmy, hudba…? Ověřte si svůj přehled v naší
(nejen) týmové soutěži. V případě zájmu se prosím přihlaste v T-klubu
nejpozději den před konáním akce. Od 11 let.

Čt, 15.12. 13:00 - 17:30

Mezinárodní den čaje
Tak jako káva má i čaj svůj den! Těšit se můžete na zajímavosti nejen o
samotném nápoji, ale také na deskové hry, kreativní workshop, soutěžní
kvíz a mnoho dalšího. Bez rozdílu věku.

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

