
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na duben 2018
Akce:
Út 3. 4. v 16.00 Klubové odpoledne

Povídání o knihách a literatuře nejen se členy Klubu přátel KKD.
Čt 5. 4. v 16.30 Pojďme si zazpívat… 

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

Čt 5. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na perm., nebo  vstupné 50 Kč. 

Po 9. 4. v 16.00 Setkání pamětníků vyškovských umělců a učitelů rodiny Kachlíkovy
Schůzka je součástí doprovodného programu výstavy a účastníci mají 
možnost se svými vzpomínkami podílet na obsahu katalogu. Na setkání je 
možné přinést díla, která by byli vlastníci ochotni zapůjčit na výstavu. 

Čt 12. 4. v 16.30 Moravský kras v ponorné řece času – přednáška ke Dni Země
Přednáška speleologa RNDr. Petra Zajíčka o krajině a tajemném podzemí 
jednoho z nejkrásnějších přírodních území Evropy, spojená s představením 
a autogramiádou jeho nové stejnojmenné knihy.

Po 16. 4. v 16.30 Richard Pachman – Světlo
Slavnostní vernisáž výstavy olejomaleb skladatele, spisovatele a malíře 
Richarda Pachmana. Kulturní program.

Út 17. 4. v 16.30 Literární čaj 
Beseda se slovenským prozaikem, dramatikem, diplomatem a politikem 
Jozefem Banášem a českou spisovatelkou a publicistkou Irenou Fuchsovou.
Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma, ostatní 50 Kč. 

Čt 19. 4. v 16.30 Vývoj vesmíru z hlediska fyziky
Vývoj názorů na svět a vesmír kolem nás vám představí RNDr. Petr Hájek. 
Vstup zdarma.

St 23. 4. v 16.30 3, 2, 1… Promítáme!
Projekce dokumentárního filmu Na sever od slunce z projektu 
www.promitejity.cz. Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Na devět měsíců se 
usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním 
kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených 
odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co 
sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Hrdinové filmu si však 
zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití. Vstup zdarma.

Út 24. 4. v 17.00 Večery o vztazích - Rozdíly v našich potřebách
Volné pokračování Národního týdne manželství. Setkání s manžely 
Martinem a Pavlou Žůrkovými, kteří budou hovořit o rozdílech v našich 
potřebách – jako muže a ženy. Přijďte načerpat inspiraci a využít příležitosti, 
kdy uslyšíme živý pohled z obou stran! Vstup zdarma.

http://www.promitejity.cz/


Čt 26. 4. v 16.30 Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku
Další lekce trénování paměti. Vstup na perm., nebo  vstupné 50 Kč. 

Dětské oddělení:
Pá 6. 4. v 10.00 S kočárkem do knihovny
St 11. 4. v 10.00     Raníček

Literární hrátky pro děti od dvou a půl let a jejich doprovod.
Po 16. 4. v 16.30 Hrátky s Večerníčkem

Literární hrátky pro děti od tří let a jejich doprovod
St 18. 4. ve 14.00 Kutikulín 

Klub ručních prací pro všechny šikulky od 8 let.
St 25. 4. ve 14.00   Nové příběhy v knihovně

Představení nových knih, pro děti od 9 let.

T-klub:
Út 10. 4. ve 14.00 Máš pod čepicí?

Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity! Těšit se můžete na řadu logických 
cvičení. Od 11 let.

Út 17. 4. ve 14.00 Čtenářský klub: Filmové a seriálové adaptace knih a komiksů.
Setkání nejen milovníků knih, vášnivých čtenářek a nadšených knihomolů. 
Pojďte si popovídat o svých oblíbených knihách a komiksech a jejich 
filmových adaptacích.

Pá 27. 4. ve 13.00 Příprava na filipojakubskou noc. 
Chcete se dozvědět zajímavosti o bylinkách či drahých kamenech? Jak 
připravit lektvary, vyzkoušet si kouzla? Vymyslet vlastní rituál? Otestovat si 
svoje znalosti kouzelníků, čarodějek a mágů? V přípravě na filipojakubskou 
noc si budeme nejen povídat, ale zkusíme si i vyložit karty! Akce se koná ve 
spolupráci s DO.

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

Výstavy:
1. 4. – 15. 4. Stromy, les

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov.
9. – 11. 4. Jarní výstava pomáhá

Prodejní výstava vyškovských charitativních organizací. Účastníci: Oblastní 
charita Vyškov, Piafa, z. ú. a Sociální služby Vyškov – Denní stacionář.
Otevřeno 13 – 18 hodin.

17. 4. – 29. 6. Richard Pachman – Světlo
Výstava olejomaleb v prostorách knihovny.

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

www.instagram.com/knihovnavyskov

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

