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Zažijte knihovnu jinak! 
SKIP ČR, Knihovna Karla Dvořáčka pořádá pod záštitou Města Vyškova 

Knihovnický happening na Masarykově náměstí 
Pátek 2. října 15.00 – 17.00 hod. 

V Literární region tour se vám představí 
více než 10 knihoven z celé České republiky. 

Přijďte, bavte se, soutěžte, vyhrajte hodnotné ceny! 
V případě nepříznivého počasí se koná v Besedním domě. 

 

Z organizačních důvodů bude knihovna 2. 10. 2015 otevřena pouze do 14.00 hod. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou na náměstí. 

 

Týden knihoven 2015 v KKD Vyškov: Sneseme vám modré z nebe! 
 

Pondělí 5. 10. – sobota 10. 10. 2015 
Studenti do knihovny! 
Registrace nových čtenářů – studentů za snížený roční poplatek 50 Kč  
 

Pondělí 5. 10. – pátek 9. 10. 2015 
Zažijte knihovnu jinak – voňavě  
Kavárnička U voňavého krámku v K-klubu denně 14.00 – 18.00 hod. 
Přijďte ochutnat vynikající kávu a lahodné zákusky. 
Relaxujte při knížkách či povídání. 

 

Pondělí 5. 10. v 9 – 18 hod.  
Jíme jinak: zdravě, regionálně a bez předsudků  
Své lahodné výrobky z kozího mléka vám nabídne Podnikatelka roku okresu Vyškov 
Zuzana Moučková z Drysic. Můžete ochutnat i nakoupit. 
Pořádáme v rámci Dnů zdraví 2015. 
 

Pondělí 5. října 
15.00  Dětské odd.: Co nového ke čtení 
  Seznámení (nejen) s knižními novinkami pro děti. 
17.00  Literární čaj o páté s Václavem Žmolíkem 

Setkání s populárním novinářem, publicistou, rozhlasovým  
a televizním moderátorem. Vstupné členové Klubu 
zdarma, ostatní 50 Kč. 



Úterý 6. října 
14.00  Dětské odd: Staré knihy nepatří do sběru 
  Výtvarný workshop, ve kterém ze starých knih vyrobíte nové dekorace. 
16.30  Akademie volného času: PC kurz I 

Základy ukládání a zpracování fotografií na PC. Vstupné 50 Kč 
18.00  Jamboree Japan 2015 
  Beseda s účastníky světového skautského setkání v Japonsku. 
 

Středa 7. října 
9 – 17  Maxibazar knih v parčíku před knihovnou 

Množství knih nevídané, obsluha vzorná, ceny mírné. 
V případě nepříznivého počasí se koná v Malém sále KKD. 

9.30  Univerzita 3. věku: Hrátky s pamětí pro seniory 
Druhá lekce v novém školním roce. Vstup na permanentku nebo jednorázové 
vstupné 50 Kč. V rámci Týdnů vzdělávání dospělých nabízíme pro nové 
potencionální účastníky kurzu (pouze) v tento den účast zdarma. 

10.00  Dětské odd.: S kočárkem do knihovny 
 PharmDr. Rostislava Helešicová: Homeopatie. 
Pořádáme v rámci Dnů zdraví 2015 a Týdnů vzdělávání dospělých 2015. 

 16.30  Den otevřených dveří 
   Prohlídka knihovny s výkladem. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
   nahlédnout do neveřejných prostor knihovny! 

 

Čtvrtek 8. října 
13.00  Dětské odd.: Mezi námi strašidly 
  Hravé odpoledne pro děti. 
16.30  Akademie volného času: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 

Druhá lekce v novém školním roce. Vstup na permanentku nebo jednorázové 
vstupné 50 Kč. V rámci Týdnů vzdělávání dospělých nabízíme pro nové 
potencionální účastníky kurzu (pouze) v tento den účast zdarma. 

 

Sobota 10. října 
9 – 13  Nordic walking workshop aneb Hýbejme se! 

Uvažujete o tom, že se budete více hýbat a líbí se Vám nordic walking? Koupili 
jste si hole na nordic walking a ony se Vám stále pletou pod nohy? Přihlaste se 
na praktický workshop! Od 9 do 10 hod. proběhne v sále KKD teoretická 
přednáška o historii NW, rozdílu mezi NW a turistickou chůzí, jak vybrat správné 
hole, zdravotní přínosy. V 10 hod. se vydáme na „lektorovanou“ procházku ke 
Kačáku. Předpokládaný konec akce ve 13.00 hod. Nemusíte mít své hole, 
lektorka je zapůjčí! Cena workshopu 200 Kč. Přihlášky a platby v referenčním 
odd., přízemí KKD. Pořádáme v rámci Dnů zdraví 2015. 

 

Od 9. 10. do 18. 12. 2015 každý pátek otevřeno do 19.00 hod.! 
 

Bavte se, vzdělávejte a čtěte s námi! 
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Program na říjen 2015 
Akce:  
1. 10. v 16.30 Pojďme si zazpívat… s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského 

a za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera. 
2. – 10. 10. Týden knihoven 2015 – samostatný program  
12. 10.  Dny zdraví s CenPreMed 
10.00–16.00 Měření na kardiovasculárním oscilometru QTHP, osobní konzultace výsledků 

měření a stavu cév, terapie na židli Hanák včetně informace o moderním 
obouvání, konzultace individuálních zdravotních problémů. 

16.30   Rakovina a mamo vyšetření, co je třeba vědět a dělat – přednáška  
Pořádáme v rámci Dnů zdraví 2015 a Týdnů vzdělávání dospělých 2015 

13. 10. v 16.30 Akademie volného času: Astronomické přednášky – Pluto odhalilo svoji tvář 
O překvapivých zjištěních, které přinesla sonda New Horizons letos v létě, 
přednáší RNDr. Petr Hájek. Vstupné 40 Kč. 

15. 10. v 16. 30 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 
   Druhý díl cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné  

vědy historické pro veřejnost. Vstupné 50 Kč. 
16. 10. v 16.00 Úkoly životního podvečera 

Máte obavy ze stáří a závěru života? Zajímá Vás, jak jej prožít smysluplně a podle 
svých představ? Přijďte na přednášku Mgr. Martiny Kalábové, kterou pořádá 
Diakonie ČCE. Akce je doplňkovým programem projektu podpořeného 
z Programu švýcarsko-české spolupráce. Vstup zdarma. 
Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

17. 10. v 8.30 Doprovázení vážně nemocného – teoretická část 
Pečujete o své blízké? Diakonie ČCE Vás zve na kurzy určené laickým pečujícím, 
starajícím se zejména o seniory. Seznámíte se zde se základy péče o 
nevyléčitelně nemocného i se zásadami komunikace s ním, získáte potřebné 
rady, informace, osvojíte si ošetřovatelské techniky, vyměníte zkušenosti 
s dalšími pečujícími, připravíte se na situace, které mohou nastat.  
Kurzy jsou součástí projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a 
nemocné v závěru života podpořeného z Programu implementace švýcarsko-
české spolupráce. Vstup zdarma. 
Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

20. 10. v 13.30 Cestopisná přednáška o USA pro seniory - pořádá Klub důchodců Vyškov. Vstup 
zdarma. Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

20. 10. v 18.00 Literárně-hudební večer ve Světě klavírů 
Zažijte příjemný souzvuk hudby a mluveného slova mezi historickými hudebními 
nástroji a novými knihami. Pořadem provází Zdeňka Adlerová a Jiří Berčík. Koná 
se ve Světě klavírů, Žižkova 13, Vyškov, www.svetklaviru.cz. Vstupné 100 Kč. Počet 
míst omezen. Svou účast potvrďte na e-mailu svetklaviru@centrum.cz nebo na 
tel. 777 007 153. 

http://www.svetklaviru.cz/
mailto:svetklaviru@centrum.cz


23. 10. v 15.30 Doprovázení vážně nemocného – praktická část 
Druhý díl projektu Diakonie ČCE. Vstup zdarma. 
Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

24. 10. v 8.30 Pomáhající profese u lůžka umírajícího 
Diakonie ČCE Vás zve na kurz Pomáhající profese o lůžka umírajícího. Rozšíříte si 
znalosti o tom, jak citlivě pomoci pacientům i jejich rodinám v závěru života, jak 
zvládat kritické situace, které nastávají.    
Kurz je doplňkovým programem projektu Podpora laické péče o geriatricky 
nemocné a nemocné v závěru života podpořeného z Programu implementace 
švýcarsko-české spolupráce. Vstup zdarma. 
Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

29. 10. v 16.30 Vyškov 1934 až 1936 ve filmech JUDr. Jana Hona 
Filmy z 24 politických, kulturních a sportovních akcí ve Vyškově, v Pístovicích, 
Račicích a v Rousínově se svolením potomků JUDr. Jana Hona, vyškovského 
starosty z let 1935 až 1941, uvede Alois Kleveta. 
Pořádáme v rámci Týdnů vzdělávání dospělých. 

 
Dětské oddělení: 
12. 10. 16.30  Hrátky s Večerníčkem 
 
Prázdniny v dětském oddělení a T-klubu: 
29. – 30. 10.  Prázdninová sběratelská burza pro děti a mládež 

Na burze můžete měnit nebo doplnit vaši sbírku o další exempláře (např. 
kartičky, samolepky, kalendáříky, ubrousky, figurky z vajíček, známky a další). 
Ve stejném čase si můžete zahrát hry na XBoxu nebo deskové hry. 

 
Výstavy: 
1. – 27. 10.  Z našich ateliérů: akademická malířka Eva Mužíková 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
1. – 27. 10. Dekorační keramika 
 Výstava keramiky Hany Demelové a Ludmily Vlčkové z Nového Jičína ve 

Velkém sále KKD. 
1. – 27. 10. Sokol Vyškov ve fotografii 
 Výstava ve 2. podlaží knihovny. Ve spolupráci s národní kulturní památkou Kuks. 
12. – 23. 10. Od alchymie k lékárenství 
 Výstava v Malém sále KKD.  

Ve dnech 13., 15., 20. a 22. 10. v 17.00 hod. komentované prohlídky. 
29. 10. – 22. 12. Z našich ateliérů: Ilda Pitrová 
 MIXTUM COMPOSITUM, volné sdružení profesionálních výtvarníků při Unii 

výtvarných umělců v Brně. Výstava v prostorách knihovny. 
 
Významné ženy Vyškovska – výstava o životě a díle 
12. – 23. 10. 2015  Galerie TIC, Masarykovo nám., Vyškov 


