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Pořady 
 
5. 9. v 10.00 S kočárkem do knihovny: Děti na kolečkách…malých, 

velkých, dvou, třech, čtyřech 
Tradiční setkání maminek na MD, tentokrát s ing. Karlem 
Slezákem. Probereme odrážedla, kola, sedačky, vozíky, 
tažná zařízení a veškeré potřebné  vybavení, základní 
údržbu kola, cykloturistiku s dětmi - krátké výlety i  
několikadenní putování. S dětmi si hrají, čtou a dovádějí 
knihovnice. 
 

6. 9. v 16.30  Pojďme si zazpívat…  
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a 
za hudebního doprovodu Ing. Jana Holzera. 

 
7. 9. v 9.00 A3V: Indonésie – kráska na rovníku (Jáva, Bali) 

Cestopisný seminář uvádí Jaroslav Stohl. 
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 
 

10. 9. v 16.00 Psychologie všedního dne V – Myšlení: rozum a prožívání 
Struktura myšlení: racionalita a emotivita. Informační 
zdroje: paměť a fantazie. Mentální operace v představách. 
Pohnutkové zdroje: vůle a motivace. Kritické myšlení: 
absence zdravého rozumu není totéž co absence kritické 
orientace myšlení. Chápání hodnot a rozhodování. 
Lektor: Miroslav Bláha.  
Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 
 

11. 9. v 14.00 Bezpečné bydlení  
aneb Co dělat, aby k nám hasiči nemuseli 
Přednáška mjr. Bc. Bohumíra Chrastiny, vedoucího ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení Vyškov. 
Pořádá Senior Point ve spolupráci s HZS Jm kraje. 

http://www.kkdvyskov.cz/


12. 9. Hrátky s pamětí 
9.00 a 16.00 Permanentní kurz trénování paměti pro pokročilé. Od 9 hod. 

pro seniory, od 16 hod. pro zájemce od 10 let. Vstup na 
permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací 
potřeby s sebou. 

 

13. 9. v 16.00 Trénink paměti pro začátečníky I 
První lekce trénování paměti pro zájemce od 10 do 110 let. 
Vstup pouze na permanentku. Psací potřeby s sebou. 
 

17. 9. v 16.00 Klub zdraví: O hubnutí trochu jinak aneb Bez jojo efektu 
Přednáší Mgr. Marta Höferová. Součástí akce je ochutnávka 
zdravého jídla. Ve spolupráci s o. s. Život a zdraví. 
 

18. 9. v 16.30 Prezidenti Československa VI – Ludvík Svoboda 

Šestá část z cyklu přednášek dr. Arnošta Drmoly o rodinách 
čs. prezidentů. 
 

20. 9. v 9.00 A3V: Éčka v potravinách 
Seminář vede Martin Studynka. 
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 
 

25. 9. v 16.00 Den krásy s Mary Kay 

Profesionální nezávislá kosmetická poradkyně vám ukáže 
nejnovější trendy v líčení, jak správně pečovat o svou pleť 
a tělo a jak kombinovat barvy.  
 

26. 9. Hrátky s pamětí 
9.00 a 16.00 Permanentní kurz trénování paměti pro pokročilé. Od 9 hod. 

pro seniory, od 16 hod. pro zájemce od 10 let. Vstup na 
permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.  

 

27. 9. v 16.00 Trénink paměti pro začátečníky II 
Druhá lekce trénování paměti pro zájemce od 10 do 110 let. 
Vstup pouze na permanentku. Psací potřeby s sebou. 

 

Výstavy 
 
1. 9. – 30. 9. Obrazy a dřevěné figurky 
   Výstava děl Dagmar Dorovské v 1. a 2. podlaží knihovny  



Připravujeme na říjen 
Odpoledne s Mensou ČR 
Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe 
Literární čaj o páté se spisovatelkou Lenkou Procházkovou 
Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem 
Seminář o grafoterapii 
Zahájení půjčování e-čteček 
 
 

Pro zájemce od 10 do 110 let nabízíme: 
 
Trénink paměti pro začátečníky  
Září – říjen 2012, 4 lekce, 16 – 18 hod. Omezený počet míst: 20 
Cena kurzu v rámci Věrnostního programu 150 Kč. Ostatní 250 Kč. 
Možnost dokoupit permanentku na trénink pro pokročilé za sníženou cenu. 
Nelze jednorázově. 
 
Trénink paměti pro pokročilé 
Zpravidla každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v 9 - 11 hod.  
a v 16 - 18 hod.  
Cena: Nepřenosná permanentka v rámci Věrnostního programu na 16 lekcí 
400 Kč. Ostatní 500 Kč 
Nepřenosná permanentka v rámci Věrnostního programu na 8 lekcí 200 Kč. 
Ostatní 300 Kč.  
Jednorázové vstupné 40 Kč. 
 
Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe 
Šestidílný cyklus, jednou měsíčně, vždy v úterý 16 – 18 hod.,  
první lekce 2. října 2012 
Cena: Permanentka v rámci Věrnostního programu 250 Kč.  
Ostatní 300 Kč. 
 
Přihlášky a platby na všechny uvedené akce  
přijímáme ve 2. podlaží knihovny. 
 
Kurz Počítač Přítel Pomocník pro pokročilé zájemce v produktivním věku je 
již zcela naplněn. V případě zájmu veřejnosti uspořádáme v lednu – únoru 
2013 kurz PPP pro začátečníky  (8 lekcí).  
Předběžné přihlášky přijímáme do konce listopadu 2012. 
 

 



 
Knihovnu Karla Dvořáčka podporují: 

 
 

        
 
 

Hrátky s pamětí 
 

 

 
 

 
Vyluštěnou tajenku pošlete na adresu adlerova@kkdvyskov.cz,  
nebo s kontaktem odevzdejte na pokladně v KKD v hale služeb.  
Uzávěrka 18. září 2012. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce knihy . 
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