
Knihovna Karla Dvořáčka 
Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel. 517 324 541 

 

Program na listopad 2015 
 

Akce: 
3. 11. v 18.00 Literární podvečer k 70. výročí úmrtí Karla Dvořáčka 

za účasti rodinných příslušníků a dalších hostů a uvedením nového sborníku Jen 
tato jizva zůstala... Srdečně zveme všechny přátele knihovny. Vstup volný. 

3. 11. v 16.30 Akademie volného času: PC kurz II 
   Psaní a vytváření dokumentu v textovém editoru WORD.  Vstupné 50 Kč 
   splatné před zahájením kurzu. Přijďte prosím včas! 
4. 11. v 9.30  Hrátky s pamětí pro seniory 

Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 
50 Kč.  

5. 11. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 
doprovodu Ing. Jana Holzera. 

9. 11. v 17.00 Den poezie 2015: Do proudu poezie 
Zpěvy staré Číny, verše Vladimíra Holana, písně Voskovce a Wericha v 
jedinečném večeru, který pořádáme v rámci 17. ročníku festivalu Den poezie. 
Pořadem provází Jan Řezi a Dalimil Ševčík. 

12. 11. v 16.30 Akademie volného času: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo jednorázové 
vstupné 50 Kč.  

18. 11. v 17.00 Literární čaj o páté – Milovníci knížek 
Na téma Česká historická próza přednáší Mgr. Libuše Procházková. Vezměte 
s sebou svou oblíbenou českou historickou knihu.  

19. 11. v 16. 30 AVČ: Rodokmeny, matriky a staré texty 
   Třetí díl cyklu přednášek na téma genealogie, archiv a pomocné  

vědy historické pro veřejnost. Vstupné 50 Kč. 
20. 11. v 16.30 Ekologie, včelí pastva a léčivé rostliny 

Přednáší uznávaná odbornice na léčivé rostliny, keře a stromy Ing. Miroslava 
Novotná. Pořádáme ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z. s., ZO Vyškov. 

24. 11. v 16.30 Akademie volného času: Astronomické přednášky – Ohrožují asteroidy Zemi? 
O kosmickém výzkumu meziplanetární hmoty přednáší RNDr. Petr Hájek. 
Vstupné 20 Kč.  

24. 11. 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


 
Dětské oddělení: 
4. 11. v 10.00 S kočárkem do knihovny: Jaké knihy pod stromeček?   

Tipy na knižní dárky pro děti i dospělé. Pořádá KKD Vyškov ve spolupráci 
s MC Radost Vyškov. 

9. 11. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem 
Zábavný podvečer pro předškolní děti a jejich doprovod. 

26. 11. v 13.00 Výroba adventních dekorací z papíru 
   Pro děti od 7 let. 

28. 11. 9–14 Den pro dětskou knihu aneb Slavíme padesátiny Večerníčka 
Bohatý program pro děti i dospělé. Bavte se, soutěžte, vyhrajte! 
Prodej knih a hraček za výhodné ceny. 

T-klub 
Každou středu  
13.30–15.00 Kroužek zábavné logiky pro děti z 2. – 5. třídy ZŠ 
15.00–18.00  Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. 
 
Výstavy: 
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. 
3.–30. 11. Piafa – výstava z činnosti sdružení ve 2. podlaží. 
2.-27. 11. Dřevěné hračky, hry a hlavolamy 
 Výstava regionální firmy M.I.K. v sále KKD.  
 

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace. 
 

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

 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 zdarma 

 půjčování e-čteček, 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. 


