
Program KKD Vyškov na květen 2013 
 
Program 

2. 5. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního doprovodu Ing. Jana 

Holzera. 

7. 5. v 15.00 Mamma mia 

  Vystoupení žáků MŠ, ZŠ a PrŠ, Vyškov, sídl. Osvobození 55 ke Dni matek. 

11. 5. 9–11 h Férová snídaně 

Tradiční happening před knihovnou na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Připravte 

snídani z fair trade a regionálních surovin a přijďte do parčíku před knihovnu. V případě 

nepříznivého počasí se koná v hale KKD. Více informací na www.ferovasnidane.cz  

15. 5. 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. 

16. 5. v 9.00 A3V: Budoucnost už není, co bývala 

Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede vysokoškolský pedagog a ekolog doc. 

RNDr. Pavel Nováček, CSc. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 

16. 5. v 16.30  Jan Řezi: Recitál 

Autorský koncert vyškovského básníka, písničkáře a knihovníka Jana Řeziho. 

20. 5. v 16.00 Klub zdraví: Uzdravení skrze podobenství aneb O příbězích, které uzdravují lidské nitro 

Přednáší MgA. Martin Lindtner. Součástí přednášky je také ochutnávka zdravého jídla. Pořádá 

o. s. Život a zdraví, www.zivotazdravi.cz. 

27. 5. v 17.00 Literární čaj o páté – Máchovské nokturno 

Alfréd Strejček a Štěpán Rak v májově laděném dramatu. Setkání s knížetem české poezie 

Karlem Hynkem Máchou, prostřednictvím autobiografického milostného příběhu, vyprávěného 

v původním jazyku doby národního obrození. Pořádá Klub přátel KKD, o.s. Vstup pro členy 

Klubu zdarma, ostatní 40 Kč.  

29. 5. v 16.00 Hrátky s pamětí 

Závěrečná lekce permanentního kurzu trénování paměti pro zájemce od 10 let. 

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

 

Dětské oddělení  

 

Babičko, čti mi! Každé pondělí od 14 hod. 

6. 5. Květen v pranostikách, básničky a hádanky na květen. Čteme si o květnových tradicích.  

Výroba jarních dekorací. 

13. 5. Čtení pejskovi. Děti předčítají pejskovi z různých knih. 

20. 5. Četba ukázek z nových knih. Literární hrátky. 

27. 5. Cestovatelské povídání a čtení o zajímavých místech naší republiky. Chystáme se na prázdniny. 

 

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

 

Výstavy 

2. 5. – 12. 6. Jak jsem potkal hory 

  Výstava fotografií Jiřího Kapounka v prostorách knihovny. 

13. – 17. 5. Mosty mezi námi 

Výstava výtvarných prací z projektu Mosty mezi námi – pobytové setkání výtvarných oborů 

ZUŠ Vyškov a ZUŠ Ferka Špániho Žilina. Ve 2. podlaží knihovny. 

 

 
 

 

 

http://www.ferovasnidane.cz/
http://www.zivotazdravi.cz/

