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Program na květen 2019
Čt 2. 5. v 16.30 Pojďme si zazpívat 

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

Po 6. 5. v 10.00 Angličtina pro seniory I 
Další lekce kurzů, dále zpravidla každé pondělí. Informace ve studovně.

Po 6. 5. v 16.00  Literární čaj s Alenou Mornštajnovou
Beseda s nejpopulárnější českou autorkou knih pro dospělé i děti. 
Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma, ostatní 30 Kč.
POZOR! Začátek výjimečně v 16.00 h!

So 11. 5. Férová snídaně 
09.00-11.00  Tradiční happening před knihovnou na podporu fair trade a odpovědné 

spotřeby. Připravte snídani z fair trade a regionálních surovin a přijďte 
do parčíku před knihovnou. V případě nepříznivého počasí se koná v hale KKD. 
Více informací na www.fairtrade-cesko.cz. 

Po 13. 5. Dobroděj na kole
13.30-15.00 Zastávka účastníků 3. ročníku cyklotour Kyjov-Louny před budovou knihovny, 

spojená s besedou na téma "Život se zrakovým postižením" a možností 
vyzkoušet  v interaktivním stánku, jaké to je nevidět.

Út 14. 5. v 16.30 Literární procházka Vyškovem III
Vycházka povede ulicemi Nádražní, Dobrovského, Sokolskou, přes náměstí Čs. 
armády, ulicí Hřbitovní na Brněnskou. Připomeneme si režiséra K. Kachyňu, 
starostu Vyškova J. Hona, zakladatele zookoutku Z. Sokolíčka, starostu Vídně A. 
Zelinku, rodinu Skutezkých a mnohé další. 
Provází Mgr. Pavlína Dobyšková. Sraz zájemců před budovou KKD.

Čt 16. 5. v 16.30 Stres a jak na něj pomocí mindfulness 
Praktický workshop se zaměřením na základní techniky všímavosti 
(mindfulness), které vám pomohou cítit se lépe, snížit stres a být ve větší 
duševní pohodě. Během workshopu si společně připravíme a vypijeme léčivé 
bio a nepražené kakao z Kostariky, které zlepšuje koncentraci a příznivě působí 
na tělo i mysl při meditaci. 
Podrobný program workshopu na www.kkdvyskov.cz. 
Cena devadesátiminutové lekce 350 Kč. Přihlášky pouze současně s platbou ve 
studovně KKD od 29. 4. 2019. Počet míst omezen!

Út 21. 5. v 16.30 Večery pod lampou – Knihy Bohumila Hrabala ve filmu   
Jak se povedlo osmi režisérům převést do filmové podoby osobité dílo 
Bohumila Hrabala? Neztratili se Hrabalovi "pábitelé" ve filmových přepisech? 
Dovíte se na akci Klubu přátel KKD. Vstup zdarma.

Po 27. 5. v 16.30 100 let Junáka ve Vyškově
Beseda nad novou knihou Skautů Vyškov plná fůra, promítání 
i nepublikovaných fotografií a filmů z historie vyškovského skautingu. Prodej 
publikace s bohatou fotografickou přílohou.

http://www.fairtrade-cesko.cz/
http://www.kkdvyskov.cz/


Pá 31. 5. ZUŠ Open
9.00-18.00 Třetí ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném 

prostoru. Bohatý program pro širokou veřejnost napříč generacemi. Hudba, 
tanec, divadlo, výstavy. 
Pořádá ZUŠ Vyškov ve spolupráci s KKD Vyškov v prostorách školy i knihovny.

Dětské oddělení:
Po 6. 5. v 16.30 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  10. 5. v 9.30 S kočárkem do knihovny. Téma: Evropský týden nošení dětí            
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené ve Velkém sále.

Pá  17. 5. v 9.30 S kočárkem do knihovny. Téma: projekt CZECH ZERO WASTE            
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené ve Velkém sále.

St  22. 5.  v 9.30 Raníček
Aktivizační program pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Výtvarné 
činnosti spojené se čtením, poslechem a pohybem.

St 29. 5. Kutikulín
od 14.00 Výtvarné odpoledne pro děti od 6 let. 
   

T-klub:
Út 14. 5. Máš pod čepicí? 
14.00-16.00 Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity! Těšit se můžete na řadu logických 

cvičení. Od 11 let.
Út 21. 5. Čtenářský klub: Příběhy nejen pro zamilované
14.00-16.00 Máj lásky čas! A nejen lásky… Přijďte si popovídat o svých oblíbených knihách a 

žánrech. Možná najdete i nového přítele. Od 11 let.

Každou středu v 13.00-18.00 h. Klub deskových her bez rozdílu věku.
Každý pátek v 13.00-16.00 h. XBOX Games od 9 let.

Výstavy:
2. 5. – 10. 5. Spřízněni volbou

Podkarpatské a rusínské inspirace a výzvy v české literatuře
Výstava NK ČR – Slovanské knihovny a Společnosti přátel Podkarpatské Rusi ve 
2. podlaží knihovny.

3. 5. – 30. 6. Toulky krajinou
Výstava obrazů Ladislava Rolného v prostorách knihovny.

 

 Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.


