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Program na Březen měsíc čtenářů 2018
Akce:
Čt 1. 3. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

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

Pá 2. 3. v 17.30 Vyškov trochu jinak
Prezentace fotografií Jiřího Nallera. 

Út 6. 3. v 16.00 Klubové odpoledne
Povídání o knihách a literatuře nejen se členy Klubu přátel KKD.

St 14. 3. v 16.30 Národní týden trénování paměti
Přednáška o trénování mozku pro veřejnost. Vstup zdarma.

Út 20. 3. v 16.30 Gustav Klimt
Přednáška Mgr. Sylvy Cidlinské o slavném rakouském secesním malíři. 
Vstupné 20 Kč.

St 21. 3. v 16.30 3, 2, 1… Promítáme!
Projekce dokumentárního filmu Co se nenosí z projektu Promítej i ty. 
Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál
z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce 
podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová.
Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až
k asijským velkovýrobnám, si ověřuje, jak je taková nadprodukce 
dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá 
zdroji celé planety. Vstup zdarma.

Čt 22. 3. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na perm., nebo  vstupné 50 Kč. 

Po 26. 3. v 15.00 Vyškovský cedník 2017
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže.

Út 27. 3. v 16.30 Literární čaj 
Beseda s českou spisovatelkou a básnířkou Annou Bolavou.
Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma, ostatní 50 Kč. 

Pá 23. 3. v 19.00 Noc s Andersenem    
Baví Vás literatura? Chcete zažít knihovnu v noci? Přijďte
na 18. ročník Noci s Andersenem! Připravili jsme pro Vás
bohatý program včetně her a tematických soutěží věnovaný 
nejen literatuře pro mládež ve věku 7 - 12 let a jejich doprovod.
Akce se koná ve spolupráci s Dětským oddělením, kde také 
obdržíte přihlášky.



Dětské oddělení:
Pá 2. 3. v 10.00 S kočárkem do knihovny

Povídání o knihách věnujícím se výchově a kontaktnímu rodičovství.
Po 5. 3. v 16.30      Hrátky s Večerníčkem

Literární hrátky pro děti od tří let a jejich doprovod
St 14. 3. v 10.00     Raníček

Literární hrátky pro děti od dvou a půl let a jejich doprovod.
St 21. 3. ve 14.00   Kutikulín – A zase to kumihimo

Klub ručních prací pro všechny šikulky od 8 let.
Pá 23. 3. v 10.00    S kočárkem do knihovny – Chceme lesní klubík?
St 28. 3. ve 14.00   Nové příběhy v knihovně

Představení nových knih, pro děti od 9 let.

T-klub:
Út. 6. 3. ve 14.00 Workshop: Cesta knížky

Milujete knihy? Zajímá Vás, co se s knihou děje, než si ji koupíte
v knihkupectví či půjčíte v knihovně? Chcete si zahrát roli spisovatele, 
redaktora či tiskaře? Workshop je tu pro vás! Od 11 let.

Út 13. 3. ve 14.00  Máš pod čepicí?
Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity!
Těšit se můžete na řadu logických cvičení. Od 11 let.

Út 20. 3. ve 14.00  Čtenářský klub: Hraničářův učeň
Setkání nejen milovníků knih, vášnivých čtenářek a nadšených knihomolů. 
Pojďte se seznámit s hraničářovým učněm Willem a jeho přáteli z hradu 
Remontu! Akce se koná ve spolupráci s DO.

Čt 29. 3. ve 13.00  Velikonoce v knihovně
Můžete se těšit na velikonoční výtvarnou dílnu, povídání o zvycích a 
významu Velikonoc. Akce se koná ve spolupráci s DO.

Každou středu v 15.00-18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

Výstavy:
1. – 26. 3. Kde domov můj

Výstava fotografií Jindřicha Štreita v prostorách knihovny.
1. – 31. 3. Děti vládnou CNC strojům

Prezentace dekorativních výrobků žáků 8. a 9. tříd vyškovských ZŠ,
kteří navštěvují Polytechnický kroužek. V sále knihovny, vstup pouze mimo 
akce, sledujte náš program!

5. - 30. 3. Vyškov trochu jinak
Výstava fotografií Jiřího Nallera v sále KKD. V sále knihovny, vstup pouze 
mimo akce, sledujte náš program!

1. – 31. 3. Stáž v Portugalsku
Výstava dokumentárních fotografií Aleny Sekerákové a Denisy Malé
ve 2. podlaží knihovny

1. 3. – 15. 4. Stromy, les
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov.


