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517 324 541

Program na květen 2017
Akce:
2. 5. v 16.30 Snění Babky Ťapky

Autorské čtení z knihy Anny Johany Nyklové alias Babky Ťapky – odvážné
seniorky, která až v pozdním věku objevila kouzlo cestování. Autogramiáda. 
Možnost zakoupení knihy na místě. Vstupné 20 Kč.

3. 5. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

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

10. 5. v 19.00 Noc literatury aneb Dámská jízda
Babybanda – čti babybanda a vyškovské knihovnice vás zvou na veřejné 
čtení z evropské literatury v překladu a muzicírování. Koná se v učebně 
fyziky, budova Gymnázia Vyškov, Komenského 16/5, Vyškov. Vstup zdarma.

11. 5. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

13. 5. v 9.00 Férová snídaně
Tradiční piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových 
pěstitelů. Připravte si snídani z lokálních a fairtradových surovin a přijďte 
s námi společně posnídat do parčíku před knihovnou. V případě 
nepříznivého počasí se koná v knihovně. Více na www.ferovasnidane.cz

22. 5. v 16.30 Večer pod lampou ve Světě klavírů
Klub přátel KKD vás zve na čtvrtý z Večerů pod lampou. Tentokrát uvedeme 
komponovaný hudebně literární pořad na téma Hudební díla inspirovaná 
literaturou. Pouze pro členy klubu – vstupné 40 Kč. Předprodej vstupenek 
v KKD u paní Kachlíkové. Koná se ve Světě klavírů, Žižkova 13, Vyškov; 
počet míst omezen!

29. 5. v 16.30 John F. Kennedy a jeho tisíc dní v Bílém domě
Přednáška publicisty dr. Jiřího Mrvy ke 100. výročí narození JFK. V roce 1948 
uprchl do USA Josef Hajda (1925–2007), pozdější diplomat a profesor, jenž s 
JFK a Robertem Kennedym aktivně spolupracoval. Působil i přímo v Bílém 
domě. V ČR o všem podal v roce 1993 svědectví v knize interview Pro 
svobodu člověka. Vstupné 20 Kč.

30. 5. v 16.30 Literární čaj s Pavlem Toufarem
Beseda s českým spisovatelem, novinářem a propagátorem kosmonautiky. 
Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma, ostatní 50 Kč. Pozor! Změna času 
začátku akce!
 



Dětské oddělení:
3. 5. v 10.00  S kočárkem do knihovny
9. 5. v 16.30  Hrátky s Večerníčkem
17. 5. v 15.00  Kutikulín – šijeme jednoduchá zvířátka z filcu.

T-klub:
4. 5. od 14.00 Máš pod čepicí?

V T-klubu vás čekají zábavná cvičení – sudoku, kris kros, různé doplňovačky, 
přesmyčky, mandaly a mnoho dalšího.

18. 5. od 13.00 Mandaly
Povídání a hlavně tvorba spojená s vymalováváním různých vzorů mandal.

25. 5. od 14.00 20 let s Harrym Potterem
Další setkání čtenářského klubu; tentokrát si budeme povídat o knižní sérii 
J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi, jejíž 1. díl vyšel v Británii před 20 lety. 
Všechny pořady v T-klubu jsou pro zájemce od 11 let.

Každou středu 13.00-18.00 Klub deskových her bez rozdílu věku.

Výstavy:
30. 3. – 28. 6. Pocity

Výstava obrazů Soni Holíkové v prostorách knihovny.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.
Sledujte nás na www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov 
a www.instagram.com/knihovnavyskov a Youtube.

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov
http://www.instagram.com/knihovnavyskov

