
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na září 2017
Akce:
6. 9. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory

První lekce trénování paměti pro seniory. Vstup pouze na permanentku. 
7. 9. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera. 

7. 9. v 17.00 Vernisáž výstavy Obrazy
V literární kavárně knihovny s komentovanou prohlídkou.

11. 9.  9.00 Zápis do Univerzity 3. věku, pobočka Univerzity Palackého v Olomouci
Od 9.30 bonusová přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské Santini – Peklem duše 
k světlu světa. Vstup pro studenty U3V zdarma, ostatní 30 Kč.

12. 9. v 17.00 Večery o vztazích: Co brání tomu udržet si stálý vztah
Beseda s Martinem Žůrkem, B.Th., otcem dvou dětí a křesťanským 
kazatelem, který dříve působil i na Vyškovsku. Beseda je vhodná i pro ty, 
kteří partnera teprve hledají. Vstup zdarma. Pro děti bude připraven hrací 
koutek v zadní části sálu. Pořádá CASD Vyškov.

13. 9. v 16.30 Paul Cézanne
O francouzském malíři, zvaném „otec moderního umění“, přednáší         
Mgr. Sylva Cidlinská. Vstupné 20 Kč.

14. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
První lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

18. 9. v 16.30 Fotografující poutník - život, hory, příroda a historie
Přednášku cestovatele Jiřího Hona uvádí Alois Kleveta.

19. 9. v 16.30 Pomáhám, ale kdo pomůže mně?
Společně probereme úskalí, která péče o blízkého přináší. Vzájemně si 
vyměníme nasbírané zkušenosti a pokusíme se poradit, jak na stresové 
situace. Pořádá Charita Vyškov.

20. 9. v 9.00 Hrátky s pamětí pro seniory
Další lekce trénování paměti pro seniory. Vstup pouze na permanentku. 

21. 9. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Druhá lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

26. 9. v 16.30 Literární čaj s Giovanni Boccacciem
Přednáška doc. Mgr. Jiřího Špičky, Ph.D. o italském renesančním básníkovi 
a novelistovi. Ve spolupráci s Klubem přátel KKD. Vstup pro členy Klubu 
zdarma, ostatní 50 Kč.



27. 9. v 9.00 Zahájení zimního semestru Virtuální univerzity 3. věku
Přijďte se zdarma podívat na první dvě přednášky na téma České dějiny a 
jejich souvislosti a Lidské zdraví. Až po jejich skončení se můžete 
rozhodnout, zda budete s námi dále studovat. Více informací na www.e-
senior.cz nebo na adlerova@kkdvyskov.cz.  

Dětské oddělení a T-klub:
4. 9. od 10.00 Hurá do knihovny!

První školní den nejen s knihami.
6. 9. od 10.00 S kočárkem do knihovny

Pravidelná akce pro rodiče na rodičovské dovolené v Dětském oddělení. 
Maminky a tatínkové besedují, s dětmi si hrají a čtou knihovnice. 

11. 9. od 16.30 Hrátky s Večerníčkem
Pravidelná akce pro předškolní děti a jejich (pra)rodiče v Dětském oddělení.

15. 9. od 14.00 Máš pod čepicí?
Po prázdninách se vrací hravá akce věnovaná rozvoji mozku a paměti. Opět 
se můžete těšit na řadu logických her a cvičení, sudoku, bludiště, zápalkové 
hlavolamy. Od 11 let v T-klubu.

20. 9. od 15.00 Kutikulín – háčkování
Zaujaly vás háčkované chobotničky a chcete si háčkování (nejen) zvířátek 
vyzkoušet? Přijďte k nám! Nutná alespoň základní znalost techniky!
Od 8 let.

29. 9. od 14.30 Čtenářský klub: Doctor Who
První setkání nejen milovníků knih, vášnivých čtenářek a nadšených 
knihomolů v novém školním roce. Přijďte si popovídat o svých oblíbených 
knihách, autorech a žánrech. Těšte se na Doctora Who! Od 10 let.

Každou středu 13:00-18:00 Klub deskových her bez rozdílu věku.

Výstavy:
8. 9. – 20. 12. Obrazy

Výstava obrazů Zdeňky Trnečkové, Jany Jančaříkové, Štěpánky Servusové     
a Martina Zoubala v prostorách KKD. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 7. 9. 2017 
v 17.00 hod. v Literární kavárně knihovny.

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