
Program KKD Vyškov na duben 2013 
 

Program 

2. 4. v 16.00  Bible včera, dnes a zítra 

Slavnostní vernisáž unikátní putovní výstavy. Uvidíte na 300 různých exponátů pro 

dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích včetně češtiny, včetně dvou nejstarších Biblí 

z roku 1549 a 1556. Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie 

přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé 

exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci budou mít možnost zapojit se do 

zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. 

3. 4. v 10.00  S kočárkem do knihovny: Domácí vzdělávání dětí 

Tradiční beseda s maminkami na RD, tentokrát s Alešem Dolečkem a Monikou 

Lauterbachovou; s dětmi si hrají, čtou a dovádějí knihovnice. 

4. 4. v 16.30  Pojďme si zazpívat… 

s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu 

Ing. Jana Holzera. 

5. 4. v 9.15  A3V: Píseň v srdci 

  Třetí díl muzikoterapie s Petrou Vinšovou. Koná se v Hudebním odd. KKD. 

10. 4. v 17.00 Klub Bible 

Další z pravidelných setkávání nad Knihou Knih. 

17. 4. v 16.00 Hrátky s pamětí 

Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. 

Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou. 

18. 4. v 9.00  A3V: Nepolitické osobnosti Vyškova 

„Výjezdní“ seminář do Muzea Vyškovska. Sraz před muzeem v 8.45 hod. Vstup pro 

majitele permanentky A3V zdarma, ostatní platí vstupné dle ceníku Muzea Vyškovska. 

Permanentky s sebou!!! 

18. 4. v 16.30  Cukrovarská železnice 

Komentované promítání filmu o úzkokolejné polní dráze vyškovského cukrovaru 

moderuje dr. František Korvas, emeritní ředitel Muzea Vyškovska. Historický úvod 

vyškovského historika Mgr. Jiřího Slezáčka.  

19. 4. v 16.00 Útěk za životem 

Šedesát pět let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. Beseda 

s přímými účastníky a kulturním programem spojená s vernisáží stejnojmenné výstavy. 

22. 4. v 16.00 Makovice pro všechny generace aneb Co mi to v té hlavě chrastí  

Beseda s vydavateli luštitelského časopisu, hlavolamy, hádanky, soutěže. Koná se 

v rámci projektu Prima táta, super máma. Vstup zdarma. Akci podporují: Nadace Tři 

brány, Vyškov a Klub přátel KKD. 

24. 4. v 16.00 Hrátky s pamětí 

Permanentní kurz trénování paměti pro zájemce od 10 let. 

Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou. 

25. 4. v 16.00 Klub zdraví: Běh pro neběžce aneb Běhání netušeně snadné a strhující 

Beseda s Jaroslavem Černochem. Osobní zkušenost a praktické rady, se kterými si běh 

zamilujete. Jde o krásu a zdraví, ale také o něco víc. Součástí přednášky je také 

ochutnávka zdravého jídla. Ve spolupráci s o. s. Život a zdraví www.zivotazdravi.cz. 

29. 4. v 17.00 Literární čaj o páté 

Setkání s hercem, dramatikem, režisérem, pedagogem a spisovatelem Arnoštem 

Goldflamem. Pořádá Klub přátel KKD, o.s. Vstup pro členy Klubu zdarma, 

ostatní 40 Kč.  

30. 4. v 14.00 Knihy s ušima aneb O audioknihách a s nimi 

Beseda a poslech audioknih v Hudebním odd. Ve spolupráci s o. p. s. Tyflocentrum Brno, 

regionální pracoviště Vyškov. 

http://www.zivotazdravi.cz/


30. 4. v 16.30 Hubbleův kosmický dalekohled a klenoty noční oblohy 

Přednáška RNDr. Petra Hájka o více než dvacetileté činnosti kosmického dalekohledu, 

který byl vypuštěn na orbitální dráhu kolem Země v roce 1990. 

 

 

Dětské oddělení  

 

Večer s Andersenem 

V pátek 5. 4. 2013 od 18.30 do 22.30 hod. proběhne v Dětském oddělení Knihovny Karla Dvořáčka 

Večer s Andersenem. Tímto se připojujeme k celostátní akci Noc s Andersenem, konané na podporu 

dětského čtenářství. Zábavný večer je určen dětem od 6 let a jejich dospělému doprovodu (rodiče, 

prarodiče, tetičky a strýčkové). Tématem večera jsou strašidelné, hororové příběhy. Přihlášky k 

vyzvednutí v dětském oddělení nejpozději do 30. 3. 2013. 

 

Koná se v rámci projektu Prima táta, super máma. Vstup zdarma. Akci podporují: Nadace Tři brány, 

Vyškov a Klub přátel KKD. 

 

Babičko, čti mi! Každé pondělí od 14 hod. 

8. 4.    Čteme Endy – čteme a hrajeme si s pejskem. 

15. 4.   Seznámení s knižními novinkami, literární hrátky. 

22. 4.   Četba z knihy Michaela Endeho – Děvčátko Momo a ukradený čas a tvorba ilustrací k příběhu 

29. 4.   Čarodějnická dílna – čtení a vytváření na téma kouzla a čáry. 

 

Kroužek zábavné logiky pro děti. Každou středu od 13 do15 hod. 

 

Výstavy 

 

2. 4. – 3. 4. Nepál – tance v maskách 

  Výstava Česko-nepálské společnosti ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. 

4. – 30. 4. Než vypukne požár 

  Putovní výstava Mateřských center ČR 

5. – 30. 4. Útěk za životem 

  Výstava fotografií k výročí příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. 

3. – 11. 4. Bible včera, dnes a zítra 

Výstava v sálech je přístupná v provozních hodinách knihovny, ve čtvrtek 4. 4. 2013 

pouze do 16.30 hod. 
 

 

 
 

 
 
 


