
 

Program KKD Vyškov 

Březen – měsíc čtenářů 
 

 

Akce: 
 

2. 3. v 16.30  Alois Musil – Ze světa islámu 
Po 75 letech od napsání vychází významné dílo našeho rodáka. Knihu za účasti 
spolueditorů představí dr. Pavel Žďárský. 

4. 3. v 16.30  AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 
   Zahájení třídílného cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné vědy 
   historické. Vstupné 50 Kč. 
5. 3. v 16.30  Pojďme si zazpívat… 

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

5. 3. v 17.00 Z našich ateliérů – Eva Hudcová 
   Vernisáž výstavy v Literární kavárně.  
9. 3. v 16.30  Putování okolo Annapuren 
   Křest knihy regionálního autora Josefa Dvořáka. Kulturní program, odhalení přesahu 
   knihy, autorské čtení, autogramiáda. Prodej knihy na místě. 
11. 3. v 9.00  A3V: Hrátky s pamětí 

Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro seniory. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

11. 3. v 16.30  Guláš pro Masaryka 
   Beseda s autorkou knihy, rozhlasovou redaktorkou Milenou Štráfeldovou. 
12. 3. v 16.30  AVČ: Hrátky s pamětí 

Seminář o trénování paměti a mozkovém joggingu pro všechny bez rozdílu věku. 
Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

16. 3. v 16.30  AVČ: Hudební cyklus – Elvis Presley ve filmu 
Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí dr. Arnošt Drmola. 
Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 

18. 3. v 16.30  Paměť nejsou žádné čáry 
Přednáška Zdeňky Adlerové o trénování paměti a mozkovém joggingu v rámci 
Národního týdne trénování paměti 2015. Vstup zdarma. 

19. 3. v 9.00  A3V: Karel Čapek 125 let 
   Seminář A3V vede Mgr. Libuše Procházková. Vstup na permanentku nebo 40 Kč. 
31. 3. v 15.00  Vyškovský cedník 2014 

Slavnostní vyhodnocení literární soutěže. 
31. 3. v 17.00  Literární čaj o páté  

Setkání s populárním zahradníkem a spisovatelem Václavem Větvičkou. Vstup pro 
členy Klubu zdarma, ostatní 40 Kč. 

 
Dětské oddělení: 
4. 3. v 10.00  S kočárkem do knihovny 

Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na téma – 
Vlasová poradna (lektor – kadeřnice Jitka Povolná). S dětmi si hrají a čtou knihovnice. 
 



9. 3.  v  16.30  Hrátky s Večerníčkem – Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. 
27. 3.  v 19.00  Noc s Andersenem 

Tradiční celostátní akce – informace a přihlášky do 20. 3. v dětském oddělení. 
6. 3. – 24. 4.  Kočka – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Vyškově. 
    
T-klub 
25. 3. od 15.00  Recykliteratura 

Tvorba krátkých příběhů kombinováním fotografií a textů nalezených v knihách a 
časopisech. Podrobněji: https://www.facebook.com/recykliteratura 

Každou středu od 15.00 do 18.00 hodin Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. 
 
Výstavy: 
1. 3. – 4. 3.  Z našich ateliérů – Tomáš Vrána 

MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných 
umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 

5. 3. – 29. 4. Z našich ateliérů – Eva Hudcová 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii výtvarných 

umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
23. – 27. 3. Jarní výstava – bonsaje, dřevo, keramika 
 Tradiční velikonoční výstava v novém hávu: Jaroslav Navrátil – bonsaje, Otakar Jakubčík 

– dřevořezby a Tomáš Vrána – keramika. V době otevření knihovny ve společenském 
sále. Poslední den pouze do 16 hodin! 

  
 

 

Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá a poskytuje také: 

 aktivizační programy – trénink paměti 
a kroužek zábavné logiky 

 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež v dětském oddělení a T-klubu 

 internet pro veřejnost 

 služby a integrační programy 
pro handicapované spoluobčany 

 rozvoz knih imobilním čtenářům 

 on-line katalog – rezervace, prodlužování výpůjční doby, služba SDI (informace 
o novinkách dle zadaných kritérií) 
z pohodlí domova 

 vypracování rešerší, bibliografické 
a faktografické informace  

 meziknihovní výpůjční službu (chci si půjčit knihu z jiné knihovny) 

 bezbariérový přístup do všech prostor 

 Wi-Fi 

 půjčování deštníků, brýlí, tašek 

Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách v našem fondu?  

Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/Knihovna Vyskov nebo nám poskytněte svou e-
mailovou adresu, na kterou Vám budeme informace pravidelně posílat. 

https://www.facebook.com/recykliteratura

