
 

Program KKD Vyškov  

Květen 2014 
 

 

Program: 
 

5. 5. v 16.30  Příběhy léků 

Debata s autorem stejnojmenné knihy Tomášem Cikrtem, bývalým mluvčím 

ministerstva zdravotnictví. Pořádá Státní ústav pro kontrolu léčiv ve 

spolupráci s KKD Vyškov. 

6. 5. v 15.00  Dva světy: svět obrazů a svět písma 

   Vernisáž výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov, sídl. Osvobození 55. 

6. 5. v 16.30  Hrátky s pamětí aneb Hurá do Evropy 

Kurz trénování dlouhodobé paměti sémantické pro zájemce od 10 do 100 let. 

Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby 

s sebou. 

7. 5. v 10.00  S kočárkem do knihovny 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené. Na téma 

Domácí vzdělávání – rok poté beseduje Aleš Doleček. S dětmi si hrají a 

čtou knihovnice. 

10. 5. v 9 – 11  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  

13. 5. v 16.30  Co řeší současná rodina? 

Beseda v K-klubu s psycholožkami Poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy ve Vyškově v rámci národního Týdne pro rodinu.  

14. 5.     Noc literatury 

18.00 – 23.00 Mezinárodní čtenářský happening spojující zajímavé texty, neobvyklá místa 

a originální prezentaci. Zahájení na vyškovském zámku, pokračování 

v obřadní síni města Vyškova a vyvrcholení v KKD Vyškov za účasti herce 

Městského divadla v Brně Zdeňka Junáka. Podrobný program samostatně. 

15. 5. v 9.00  A3V: Neurofeedback 

Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede PaedDr. Daniela 

Vaškebová z ABBIA clinic v Brně. Vstup na permanentku nebo jednorázové 

vstupné 40 Kč. 

15. 5. v 16.30        Vznik zahraničních legií a jejich podíl na vytváření samostatného  

   československého státu. 

                              Přednáška z cyklu akcí k 100. výročí od zahájení 1. světové války. Přednáší                  

mediálně známý vojenský historik PhDr.  Eduard Stehlík.  Moderuje Dr. 

Ivan Pokorný 

19. 5. v 16.30 Podnikání a víra – Radim Passer 

Beseda s jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v České republice. Pořádá 

občanské sdružení Život a zdraví www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné. 

 

 

http://www.ferovasnidane.cz/


21. 5. v 17.00 Literární čaj o páté 

Setkání s českou spisovatelkou, novinářkou, propagátorkou vědy a 

kritického myšlení Věrou Noskovou. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 

40 Kč. 

27. 5. v 16.30 Hrátky s pamětí 

Závěrečná lekce trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na 

permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. 

 

Akce Pojďme si zazpívat se v květnu nekoná! 

 

 

Výstavy: 
7. – 31. 5. Dva světy: svět obrazů a svět písma 

  Výstava výtvarných prací žáků MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov, Osvobození 55. 
 

 

Dětské oddělení: 

12.5. 14.00 hod. 

          Čteme pejskovi 

          Přines si, vyhledej v knihovně svoji oblíbenou knihu a přečti z ní ukázku. 

 

15.5. 15.00 hod. 

           Vyhlášení fotografické soutěže  

           Vyfoť svého plyšáka na výletě. 

 

30.5.  14.00 hod. 

 Pohádkové odpoledne pro děti 

 Hry a soutěže zaměřené na témata z pohádek. 

    

Kroužek zábavné logiky pro děti. Každou středu 13.30 –15 hod. v T-klubu. 

Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. Každou středu 15–18 hod. v T-klubu. 

 

T – klub 
15. 5. v 16.00 Harry Potter: Setkání v Bradavicích 

Setkání fanoušků knižního a filmového ztvárnění kouzelnického světa 

J. K. Rowlingové. Těšit se můžete na soutěž v míchání lektvarů, hry s 

tématikou Harryho Pottera a soutěžní kviz o ceny. 

 

 

Připravujeme na červen 2014 

 

4. 6. Mezigenerační projekt: S knihovnou na hrady a zámky 

6. 6. Vernisáž výstavy ke 150. výročí založení spolku Haná 

9. 6. Vědecká kavárnička: Možnosti a budoucnost 3D tisku a 3D scanování. 

12. 6. Seminář Akademie 3. věku: Církevní řády na území ČR 


