Program KKD Vyškov
únor 2014
Program:
3. 2. v 16.30
4. 2. v 16.30

5. 2. v 10.00

5. 2. v 16.30
6. 2. v 16.00

6. 2. v 16.30

10. 2. v 16.30

Valná hromada Klubu přátel KKD, o.s.
Od 16.00 do 16.30 hod. možnost zaplatit členský příspěvek na rok 2014.
Nová zpráva o smrti Glena Millera
Hudební pořad s velkoplošnou projekcí uvádí PhDr. Arnošt Drmola.
Vstupné 20 Kč.
S kočárkem do knihovny
Tradiční setkání maminek i tatínků na rodičovské dovolené – tentokrát
na téma Pět jazyků lásky aneb To nejlepší pro vaše děti přednáší
Ing. Jaroslav Černoch. S dětmi si hrají a čtou knihovnice.
Finanční gramotnost aneb Ze zákulisí bank
Beseda s Martinem Petlachem a Antonínem Petlachem, Flexi finance s. r. o.
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.
Kluby zdraví – Turecko očima křesťanského poutníka
Může k nám historie promlouvat i dnes? Přednáší Jan Dymáček, B.Th.
Pořádá občanské sdružení Život a zdraví, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

11. 2. v 9.00

11. 2. v 16.00

11. 2. v 16.30
13. 2. v 16.30

17. 2. v 16.30

18. 2. v 17.00

Virtuální univerzita 3. věku
Zahájení semestrálního kurzu na téma Evropské kulturní hodnoty.
Informace, přihlášky a platby ve 2. podlaží KKD Vyškov.
Bezpečně na internetu
Má vaše desetileté dítě profil na Facebooku? Chatuje s neznámými lidmi?
Víte, jaké nebezpečí mu hrozí? Přijďte na besedu s Janem Šarhanem o
nástrahách číhajících na internetové síti. Pořádáme v rámci mezinárodní
akce Safer internet day 2014 – Den bezpečnějšího internetu 2014.
Jupiter – obr mezi planetami
Přednáška RNDr. Petra Hájka o historii dobývání planet sluneční soustavy.
Hrátky s pamětí
Kurz trénování paměti pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na permanentku
nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou.
Zákazník a nový Občanský zákoník
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace a vedoucí osobní poradny ve
Vyškově Mgr. Marie Turková vás seznámí se změnami, které přináší nový
OZ v otázkách odstoupení od smlouvy, reklamace, záruky, spotřebitelského
úvěru, předváděcích akcí apod.
Literární čaj o páté
Setkání s českým básníkem, písničkářem a prozaikem Janem Burianem.
Pořádá Klub přátel KKD. Vstupné pro členy Klubu zdarma, ostatní 40 Kč.

20. 2. v 9.00

21. 2. v 17.00
24. 2. v 16.30

25. 2. v 16.30

26. 2. v 16.30

27. 2. v 16.30

A3V: Manet a Monet
Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede Mgr. Sylva
Cidlinská. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.
moje kůže byla divná měla jinou barvu šedou byla z vosku
Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Renáty Machýčkové. Kulturní program.
Zelené potraviny ve vztahu ke konvenčním potravinám
Seminář v rámci Akademie volného času vede Ing. Miloš Kafka a Ing. Eva
Hrubešová. Součástí bude ochutnávka mladého ječmene. Vstup na
permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.
Česká společnost za 1. světové války
Úvodní přednáška z cyklu k 100. výročí zahájení 1. světové války. Přednáší
významný český historik prof. PhDr. Robert Kvaček.
Literárně-hudební večer pana Nakladatele
Autorské čtení z knižních novinek Moniky Petrákové, Filipa Čenžáka,
Martiny Bittnerové a Aleše Dudka doprovázené hudbou Filipa Čenžáka.
Vstupné 20 Kč.
Hrátky s pamětí – Která pak vy jste asi osoba?
Kurz trénování paměti na jména pro zájemce od 10 do 100 let. Vstup na
permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč. Psací potřeby s sebou.

Výstavy
22. 2. – 23. 4.

moje kůže byla divná měla jinou barvu šedou byla z vosku
Výstava obrazů Renáty Machýčkové v prostorách KKD Vyškov.

Dětské oddělení:
Listohrátky každé pondělí od 14 hod.
3. 2. Čtení z knihy Davida Walliamse: Malý miliardář + tvorba ilustrací pro budoucí pexeso.
10. 2. Čtení pejskovi: Děti čtou krátké příběhy, hádají hádanky a luští rébusy.
24. 2. Dramatické čtení z knihy Davida Walliamse: Malý miliardář.
Kroužek zábavné logiky pro děti. Každou středu 13.30 –15 hod. v T-klubu.
Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. Každou středu 15–18 hod. v T-klubu.

Prázdniny v dětském oddělení a v T-klubu
Pondělí 17. 2. ve 14.00 hod.
Listohrátky – čteme do mikrofonu, přijďte si vyzkoušet jaké to je být hercem předčítajícím veřejnosti.
Úterý 18. 2. ve 14.00 hod.
Turnaj v šipkách pro děti školou povinné.
Středa 19. 2. 9.00 – 18.00 hod.
Herden – hraní deskových, paměťových, společenských her pro zájemce bez rozdílu věku.
Středa 19. 2. ve 14.00 hod.
Výroba šperků z drátků a korálků (přineste si korálky).
Čtvrtek 20. 2. ve 14.00 hod.
Hrajeme si v knihovně (závody aut, skládaní modelů ze stavebnic, papíru).
Turnaj v X-boxu v atletice pro náctileté.
Pátek 21. 2. ve 14.00 hod.
Turnaj v trixesu nejen pro děti.

