
Program KKD Vyškov na červen 2013 
 

Program 
3. 6. v 16.00  Dětství v proměnách času 

Oslava Dne dětí, výstava a beseda. Pořádáme v rámci Projektu Prima táta, super máma. 

5. 6. v 10.00  S kočárkem do knihovny: Mýty a fakta o výživě – štíhlá do plavek 
Tradiční beseda s maminkami na RD, tentokrát s výživovou poradkyní Mgr. Zdeňkou 

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

10. 6. v 16.30 Christianizace střední Evropy, byzantská mise Konstantina a Metoděje 

na Velké Moravě 
Závěrečná přednáška k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu 

významného  moravského archeologa doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., vedoucího 

archeologického výzkumu ve Starém Městě. Moderuje dr. Ivan Pokorný. 

13. 6. v 9.00          Cyrilometodějské jubileum – 1150. výročí jejich příchodu na Moravu 
Seminář v rámci Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede prof. PhDr. Miloslav 

Pojsl, UP Olomouc. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.  

17. 6. v 16.00        Klub zdraví: Jak hospodařit s penězi aneb 

Finanční gramotnost pro každého 
O tom, jak a kde šetřit v dnešní době a jak být sám sobě hospodářem přednáší  

Ing. Aleš Doleček. Součástí akce je ochutnávka zdravého jídla. 

Pořádáme ve spolupráci s o. s. Život a zdraví www.zivotazdravi.cz. 

27. 6. v 9.00          Slavnostní ukončení 8. ročníku Akademie 3. věku  

Hosté: operní pěvkyně Viera Gulászi–Maňásková a MgA. Pavel Maňásek, ředitel 

konzervatoře Brno. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.  

 

Pojďme si zazpívat… se v červnu nekoná. 

 

Výstavy 
1. 6. – 12. 6.  Jak jsem potkal hory 
   Výstava fotografií Jiřího Kapounka v prostorách knihovny. 

13. 6. – 4. 9.  Operační sál 
   Výstava fotografií Jany Raškové v prostorách knihovny. 

4. – 30. 6.   Dětství v proměnách času 

                        Výstava hraček a školních potřeb v sále knihovny. 

 

 

Dětské oddělení KKD Vyškov bude z důvodu malování a budování nové místnosti pro 

„náctileté“  od 15. 7. do 11. 8. uzavřeno. Z tohoto důvodu prosíme všechny naše čtenáře, 

aby si v období 1. 6. – 12. 7. 2013 vypůjčili co nejvíce dětských knih. Všechny knihy 

vypůjčené v těchto dnech – včetně beletrie a naučné literatury pro dospělé – můžete vrátit 

nejpozději 26. 8. 2013. 

 

Děkujeme všem za pomoc. 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.zivotazdravi.cz/

