Program KKD Vyškov
Červen 2014
Program:
2. 6. v 16.30

3. 6. v 16.30

4. 6. v 10.00

4. 6. v 16.30

5. 6. v 16.30

6. 6. v 17.30
9. 6. v 16.30

12. 6. v 9.00

26. 6. v 9.00

Výstavy:
7. 6. – 22. 8.

Hovory s radnicí
V rámci besedy na aktuální témata budou na dotazy občanů odpovídat
starosta města Ing. Karel Goldemund a místostarostové Karel Jurka a
Břetislav Usnul.
Oběti 1. světové války na Vyškovsku
Přednáška z cyklu akcí k 100. výročí od zahájení 1. světové války. Ve
spolupráci s Muzejním spolkem Vyškov přednáší vyškovský kronikář
Mgr. Robert Bílek. Moderuje Dr. Ivan Pokorný.
S kočárkem do knihovny
Tradiční beseda maminek a tatínků na rodičovské dovolené tentokrát na
téma Kam na výlet s malými dětmi. S dětmi si hrají a čtou
knihovnice.
S knihovnou na hrady a zámky
Vydejte se společně s celou rodinou po krásách našich hradů a zámků.
Těšit se můžete na odpolední zábavný program a letní soutěž o ceny.
Ve spolupráci se studenty FF MU Brno.
Pojďme si zazpívat …
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za
klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.
150 let spolku Haná
Slavnostní vernisáž výstavy s programem.
Vědecká kavárnička – Budoucnost tisku, nejnovější 3D technologie
Posezení u dobré kávy a povídání o nových vědeckých poznatcích.
Přednáší Ing. Jiří Šafka, Ph.D., a Ing. Petr Zelený, Ph.D., Ústav pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita
v Liberci.
A3V: Církevní řády na území ČR
Seminář Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vede prof. PhDr.
Miloslav Pojsl z UP Olomouc. Vstup na permanentku nebo
jednorázové vstupné 40 Kč.
Slavnostní ukončení 9. ročníku Akademie 3. věku
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.

150 let spolku Haná
Výstava ve 2. podlaží knihovny

Dětské oddělení:
17. 6. 14.00
Čteme pejskovi
Jakou knihu si vezmeš s sebou do vlaku, autobusu?
19.6. 14.00
Detektivní odpoledne
Odpoledne plné luštění a her detektivních příběhů. Pro děti, které umí číst.
Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.
Každou středu 13–18 hod. v T-klubu.
Připravujeme na prázdniny
Letní soutěže
- fotografická
- cestovatelská
- pátrací
Středa nám chutná
- prázdninové hrátky pro děti i teenagery

Přejeme všem pohodové léto s knihou.

