
Čti, žij zdravě! 
1. – 7. 10. 2012 

 
Pondělí 1. 10. v 13 – 17.30 hod. Odpoledne s Mensou ČR 
Podrobný program samostatně. 
 

Úterý 2. 10. v 9 – 12 a 14 – 16 hod. Kdo hledá, najde, rezervuje, prodlouží … 
Seznámení s on-line funkcemi knižního katalogu – ve 2. podlaží knihovny. 
 

Úterý 2. 10. v 16.00 hod. Muzikoterapie s PhDr. Petrem Krohe 
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné v rámci Věrnostního programu 50 Kč, 
ostatní 70 Kč. 
 

Úterý 2. 10. v 16.30 hod. Literárně-kulturní procházka Vyškovem 
Ředitel KKD dr. Vladislav Raška vás provede středem města po stopách vyškovských 
literátů a umělců. Následuje komentovaná prohlídka výstavy Literáti Vyškovska. 
 

Středa 3. 10. v 16.00 hod. Den otevřených dveří 
Prohlídka knihovních prostor veřejnosti jindy nepřístupných. 
 

Středa 3. 10. v 17.00 hod. Literární čaj o páté  
Setkání se spisovatelkou Lenkou Procházkovou. Pořádá Klub přátel KKD, o.s. Vstupné 30 Kč, 
členové Klubu zdarma. 
 

Čtvrtek 4. 10. v 15 - 17 hod. Kdo hledá, najde, rezervuje, prodlouží … 
Seznámení s on-line funkcemi knižního katalogu – ve 2. podlaží knihovny. 
 

Čtvrtek 4. 10. v 15.30 - 18 hod. Jak číst e-čtečky 
Seznámení s elektronickými čtečkami Kindle, Pocket Book a Jinke Hanlin a s podmínkami 
jejich výpůjčky. Koná se v referenčním oddělení. 
 

Čtvrtek 4. 10. v 16 hod. Trénink paměti pro začátečníky 
Třetí lekce mozkového joggingu pro začátečníky. Vstup na permanentku. 
 

Čtvrtek 4. 10. v 16.30 hod. Pojďme si zazpívat … 
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 
Ing. Jana Holzera. 
 

Pátek 5. 10. v 9.15 hod. Akademie 3. věku – cestopisy: Ázerbájdžán 
Přednáší Jiří Sladký. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 
 
 
 



 

Dětské oddělení 
 

Pondělí 1. 10. ve 14.00 hod. Babičko, čti mi    
Beseda k výročí úmrtí spisovatele a režiséra Miloše Macourka s ukázkami tvorby. 
 

Úterý 2. 10. ve 14.00 hod. Kdo hledá, najde  
Seznámení s knihovním katalogem. 
 

Středa 3. 10. v 10.00 hod. Nebezpečné výrobky pro děti – hračky, dětské potřeby, potraviny 
S maminkami beseduje Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Jm kraje 
a členka Úřadu vlády pro regiony a neziskový sektor; s dětmi dovádí knihovnice. 
 

Čtvrtek 4. 10. ve 14.00 hod. Kdo hledá, najde  
Seznámení s knihovním katalogem. 
 

Pátek 5. 10. ve 14 hod. Drátování pro kluky i holčičky 
Výroba záložek do knih, výroba písmen z abecedy. 
 

 
 
 

 
Denně 15.30 – 17.30 hod. prezentace prodejny zdravé výživy Harmonie v přízemí KKD 

 

Pondělí 1. 10. Představení a prodej produktů zdravé výživy, čajů, kávy a dárků  
Ochutnávka: pomazánky z květů a koření Dobrá nálada (Sonnentor) 
 

Úterý 2. 10. Představení a prodej produktů zdravé výživy, čajů, kávy a dárků 
Ochutnávka: špaldové tyčinky s Chia semínky (Přírodní pekárna) 
 

Středa 3. 10. Představení a prodej produktů zdravé výživy, čajů, kávy a dárků 
Ochutnávka: kváskové pečivo (Přírodní pekárna) 
 

Čtvrtek 4. 10. Představení a prodej produktů zdravé výživy, čajů, kávy a dárků 
Ochutnávka: produkty Biopekárny (Zemanka) 
 

Pátek 5. 10. Představení a prodej produktů zdravé výživy, čajů, kávy a dárků 
Ochutnávka: Zdravé pochoutky (Damodara) 
 

V 16.00 hod. na téma Překyselení organismu přednáší výživová poradkyně Lenka Špičáková 
 

Harmonie, zdravá výživa a dárkové předměty, Dukelská 8, Vyškov, www.bio-harmonie.cz 
 

 
1. – 5. 10. 2012 zdravé „literární menu“ v restauraci RUGBY 

 

Stylová restaurace s příjemným prostředím i obsluhou se 
nachází nedaleko centra města v areálu ragbyového hřiště. 

Nabízí konání společenských akcí (svatby, promoce, životní jubilea) ve stavebně oddělených 
kuřáckých a nekuřáckých prostorech. 

 
Restaurace RUGBY, Purkyňova 419,  Vyškov, www.restauracerugby.cz 



Odpoledne s Mensou ČR 
 

V pondělí 1. 10. 2012 proběhne v rámci Týdne knihoven 
s tématem "Čti, žij zdravě" v Knihovně Karla Dvořáčka 
ve Vyškově odpoledne s Mensou ČR.  
 
V jeho rámci se můžete zúčastnit testování IQ vstupním 
testem do Mensy ČR nebo besedy o vlivu literatury a čtení 
na vývoj mozku a o aktivitách Mensy.  
 
V menší míře bude možno zakoupit literaturu zabývající se 
nadanými dětmi a publikace obsahující testy, kvizy 
a tvorbu členů Mensy. 

 
Na testování je třeba se předem přihlásit, abychom Vám rezervovali místo. 
Děti do 15 let musí mít písemný souhlas rodičů s testováním. 
Obojí naleznete na webu Mensy v sekci testování. 
 
Testy budou probíhat v 13.00, 14.00 a v 15.15 hod. 
Beseda začne v 16.30 hod. 
 
Na testování si s sebou přineste:  
Občanský průkaz (studenti studijní průkaz, ISIC), propisku, děti souhlas rodičů s testem.  
 
Cena: 
Dospělí 290,- 
Studenti 190,- (po předložení průkazu) 
 
Podrobné informace o testování a přihlášky na www.mensa.cz/testovani-iq 
nebo na kontaktech: dana.havlova@mensa.cz, tel: 607 886 874. 
 
Výsledky testu jsou mezinárodně platné a zcela důvěrné. Každému, kdo dosáhne v testu 
výsledku IQ 130 a vyšší (odpovídá 2% populace) bude nabídnuto členství v Mense ČR. 
 
 
 
 
 
 
 

www.logickaolympiada.cz 
 

Odvaž se používat vlastní rozum...   Emmanuel Kant 
 
 


