Program KKD Vyškov
prosinec 2013
Program:
2. 12. v 16.30

3. 12. v 16.30

4. 12. v 9.00

4. 12. v 10.00

4. 12. v 16.00

4. 12. v 16.30

13. 12. v 16.30

16. 12. v 16.30

17. 12. v 16.30

Kluby zdraví – Pravý význam adventu
Přednáší Ing. Aleš Doleček. Pořádá občanské sdružení Život a zdraví,
www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
Muzejní kinematograf
Muzejní spolek zve na promítání dokumentů z archivu Studia amatérského
filmu ve Vyškově.
A. V. Frič a Indiáni s českou krví
Seminář vede Yvonna Fričová. Vstup na permanentku nebo jednorázové
vstupné 40 Kč.
S kočárkem do knihovny
Tradiční setkání maminek i tatínků na RD, tentokrát na téma Zelené
potraviny přednáší Mgr. Martina Černá. Představí alternativní trend
zelených potravin, které jsou pro své unikátní složení a vysoký podíl
biologicky aktivních látek základem zdravého životního stylu a výživy. Jako
funkční potraviny tak slouží k prevenci a léčbě mnoha nejrůznějších nemocí.
S dětmi si hrají, čtou a dovádějí knihovnice.
Ptejte se knihovny – živě
Jak funguje on-line katalog? Jaké poskytujeme služby přes internet? Co je to
MVS, AVČ, VU3V? Jaké knihy nakupujeme? Co se nejvíce půjčuje? Na
tyto i další otázky týkající se knihovny i knih vám rádi odpovíme v K-klubu.
Pojďme si zazpívat …
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.
Aukce fotografií
Dražba fotografií vystavovaných v KKD v rámci projektu Fotografie
knihovně – knihovna fotografii 2013 a darovaných autory Klubu přátel
KKD, o. s. Výtěžek bude věnován na úhradu akcí podporujících čtenářství
v našem městě.
Víno
Seminář v rámci Akademie volného času vede Václav Knápek z Rodinného
vinařství Knápek Velké Bílovice. Ochutnávka, hudba. Vstup na
permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.
Vánoce s Klubem: Nahý Wolker
Provokativní název představení napovídá, že jde o netradiční pohled na
osobnost básníka Jiřího Wolkera. Děj hry, sestavený z básní, dopisů a
deníkových poznámek, se pohybuje mezi sněním, vzpomínkami a realitou.
Zazní řada zhudebněných textů doprovázených živými muzikanty. Inscenace
získala cenu poroty Wolkrova Prostějova 2012 a účastnila se Jiráskova
Hronova 2013.
Pořádá Klub přátel KKD, o. s. a divadlo Point při Gymnáziu J. Wolkera
Prostějov. Vstupné pro členy Klubu zdarma, ostatní 40 Kč.

18. 12. v 16.30

19. 12. v 16.30

Znamení doby
Slavnostní křest nového díla regionálního autora Josefa Špidly. Knihu
dvaceti barevnými ilustracemi doprovází Barbora Kachlíková. Kulturní
program, autorské čtení, možnost zakoupení knihy za zvýhodněnou cenu,
autogramiáda.
Pojďme si zazpívat koledy…
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

Dětské oddělení:
Listohrátky každé pondělí od 14 hod
2. 12. Čtení z knihy Marka Šolmese Srazila – Pohádky do postýlky + tvorba ilustrací ke knize
pro budoucí pexeso
9. 12. Čtení pejskovi z knihy Levi Jannec – Strýček Ludvík v honduraských stepích
16. 12. Čtení a povídání o vánočních tradicích.
Kroužek zábavné logiky pro děti. Každou středu 13.30 –15 hod. v T-klubu.
Klub deskových her. Každou středu 15 – 18 hod. v T-klubu.
Výstavy
5. – 20. 12 II. světová válka - rekonstrukce
Výstava fotografií Romana Škváry v prostorách KKD Vyškov
9. – 13. 12. Vánoční výstava
Tradiční výstava vánočních dekorací v sále KKD.

Upozornění
Knihovna bude 21. 12. 2013 - 1. 1. 2014

UZAVŘENA
(budova KKD a ZUŠ bude o vánočních prázdninách mimo provoz)

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň,
přejeme pěkné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2014!
Kolektiv zaměstnanců Vaší knihovny.

