
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na říjen 2017
2. – 9. října Týden knihoven

Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou

Po 2. 10. v 16.30 Pěkně podle abecedy
Křest knihy básniček pro nejmenší regionálního autora Zdeňka Železného
v Dětském oddělení.

Út 3. 10. v 16.30 Poradna pro dospěláky aneb Knihy (nejen) pro miminka
Představení literatury pro děti 0 – 6 let v Dětském oddělení.

St 4. 10. v 9 – 17 Bazar knih
Prodej vyřazených knih, zejména dětských, před knihovnou. V případě 
nepříznivého počasí se koná v Hale služeb.

St 4. 10. v 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. 

St 4. 10. v 16.30 Den otevřených dveří
Komentovaná prohlídka knihovny včetně veřejnosti nepřístupných prostor

Čt 5. 10. v 16.30 Pojďme si zazpívat aneb Zpívá celá rodina
Členové Pěveckého sboru Antonína Tučapského v čele s Ing. Janem Holzerem 
připravili repertoár pro všechny generace.

Pá 6. 10. 14 – 16 Máš pod čepicí?
Přijďte si rozhýbat mozkové závity! Těšit se můžete na řadu logických cvičení, 
sudoku, bludiště, hrátky se zápalkami apod. Od 11 let v T-klubu.

Pá 6. 10. v 18.00 Do ruského města duchů, na Špicberky
Beseda s Ondřejem Šperkou o putování do města duchů Pyramiden. 

Po 9. 10. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem
Pravidelná akce pro předškolní děti a jejich (pra)rodiče v Dětském oddělení.

Akce:
Út 10. 10. v 16.30 Kosmické oko do vesmíru a jeho úspěchy

S vývojem kosmického dalekohledu NASA s názvem HST – Hubbleův kosmický 
dalekohled, s jeho nezdary i úspěchy v odhalování nejvzdálenějších oblastí našeho 
vesmíru vás seznámí RNDr. Petr Hájek.

Čt 12. 10. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

Po 16. 10. v 16.30 Šamanka z Dolních Věstonic
Rekonstrukci podoby Šamanky z doby lovců mamutů představí její autoři: 
antropolog Mgr. Eva Vaníčková, sochař MgA. Ondřej Bílek a doc. MUDr. Jiří 
Ramba, DrSc. Pořad moderuje Dr. Ivan Pokorný. 



Út 17. 10. 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.

St 18. 10. v 16.30 Večery pod lampou
Filmová zpracování literárních děl. Účinkují Mgr. Libuše Procházková a Zdeňka 
Adlerová. Ve spolupráci s Klubem přátel KKD. 

Út 24. 10. v 16.30 Literární čaj o půl páté
Beseda s finským bohemistou Eero Balkem o cestě české literatury až za severní 
polární kruh. Ve spolupráci s Klubem přátel KKD. Vstup pro členy Klubu zdarma, 
ostatní 50 Kč.

Čt 26. 10. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku, nebo 50 Kč.

Po 30. 10. v 16.30 Kdo nezná svou historii, nemá budoucnost
Beseda s populárním českým autorem historických románů Františkem Niedlem. 
Akce je financována z účelového příspěvku na projekt Historická výročí roku 2017.

Út 31. 10. v 16.30 Na konci sezóny aneb Odcházení (starého knihovníka)
Nahodilá a zcela neuspořádaná koláž textů, písní a hudby, jak utkvěla v paměti 
bývalému řediteli knihovny – jakýsi řád tomu však dává vystoupení jeho kolegů a 
přátel.

Dětské oddělení a T-klub:
Pá 13. 10. v 10.00 Připrav se, maminko, než přijde miminko

Na seminář zabývající se problematikou kojení a jak se na toto nejkrásnější
období mateřství dobře připravit vás zve laktační poradkyně Lenka Samcová. 
Informace o obsahu, kurzovném a přihlášky na e-mailu pořadatelky a lektorky 
Lebosa00@seznam.cz. Počet míst omezen!

St 18. 10. v 15.00 Kutikulín: Draci v knihovně
Podzim je už v plném proudu. Přijďte si vytvořit dekorační i létající draky. Pro 
registrované čtenáře zdarma, ostatní 20 Kč. Od 8 let.

Pá 20. 10. od 14.30 Čtenářský klub
Zveme vás na setkání Čtenářského klubu. Zajímá vás literatura? Chcete vědět, jak 
funguje knihovna? Chtěli byste se stát její součástí? Přijďte do T-klubu, dovíte se 
více! Od 11 do 15 let. 

Čt 26. a Pá 27. 10. Prázdniny v knihovně: Podzimní dekorace
Chcete si vytvořit dekorace v podobě luceren, věnců či girland s podzimní 
tématikou? Pro registrované čtenáře zdarma, ostatní 20 Kč.

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

Výstavy:
1. 10. – 20. 12. Obrazy

Výstava obrazů Zdeňky Trnečkové, Jany Jančaříkové, Štěpánky Servusové
a Martina Zoubala v prostorách KKD. 

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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