Program KKD Vyškov
Říjen 2014
Program:
1. 10. v 9.00
1. 10. ve 13.30

2. 10. v 16.30

Virtuální univerzita 3. věku
Zahájení 2. semestru vzdělávání pro seniory. Pouze pro přihlášené.
Kiitos, Suomi!
Beseda o Finsku se Zdeňkou Adlerovou. Ve spolupráci s Klubem seniorů
pořádáme u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů.
Po celý den nové registrace seniorů do KKD za snížený poplatek 50 Kč.
Pojďme si zazpívat …
s několika členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.

6. – 10. října Týden knihoven
6. 10. v 16.30
7. 10. v 9.00
7. 10. v 16.30
8. 10. v 9.00

8. 10. v 10.00

8. 10. v 16.30

9. 10. ve 13.00
9. 10. od 15.00

9. 10. v 16.30

10. 10. v 15.00

Dětské oddělení: Hrátky s Večerníčkem
Zábavný podvečer pro malé děti a jejich rodiče.
A3V: Internetová školička pro seniory
Zahájení kurzu ovládání PC. Pouze pro přihlášené.
Zdeněk Železný – Svět jako na dlani
Křest nové knihy regionálního autora. Autorské čtení, autogramiáda.
A3V: Hrátky s pamětí pro seniory
Lekce trénování paměti a mozkového joggingu. Psací potřeby s sebou.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.
S kočárkem do knihovny – Rozvíjej se děťátko
Pravidelné setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené, tentokrát na
téma muzikoterapie. Rodiče besedují, s dětmi si hrají a čtou knihovnice.
Půlkacíř Karel Kryl
O životě a tvorbě „básníka s kytarou“ přednáší Petr Oupor. Akce podporuje
sbírku Anděl pro Kryla. Vstupné dobrovolné. www.andelaprokryla.cz
Dětské oddělení: Knižní hrátky
Soutěžní odpoledne pro děti nejen o knihách a s knihami.
Den otevřených dveří + Jak pracovat s on-line katalogem
Nahlédnutí do zákulisí knihovny a dobré rady, jak z pohodlí domova
obsluhovat své čtenářské konto.
AVČ: Hrátky s pamětí
Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu
věku. Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč.
Účastníci přihlášeni v rámci TVD zdarma.
T-klub: Setkání v Bradavicích podruhé
Setkání fanoušků příběhů Harryho Pottera zaměřené na kouzla a lektvary.

13. – 14. října Dny zdraví v KKD
13. 10.
14 – 18 hod.

14. 10. v 16.00

Den zdraví s Chytrou lékárnou
Přednáška na téma onemocnění srdce a cév, měření krevního tlaku,
diagnostika ploché nohy, lékové poradenství, diagnostika pleti, výživové
poradenství, ochutnávka čajů, kvizy o ceny.
Aby záda nebolela
Seminář s ukázkami rehabilitačních cvičení vedou terapeutky Léčebné
rehabilitace Hana Pytelová, Vyškov. Pohodlný oděv, míč, lana SM systému,
flexa či sanctband (pružná guma) s sebou – není podmínkou!

15. 10. v 16.30

AVČ: Manet a Monet I
Seminář o impresionistických malířích vede Mgr. Sylva Cidlinská.

16. 10. v 9.00

A3V: Domácí mazlíčci – pohled na domácí živočichy očima současné vědy

17. 10. ve 20.00

20. 10. v 16.30
22. 10. v 9.00

22. 10. v 16.30

23. 10. v 16.30

29. 10. v 17.00

Výstavy:
1. – 29. 10.

Přednáší Libor Balák. Vstup na permanentku nebo vstupné 40 Kč.
Čteme film v Nota café
Přátelské povídání o knihách, které byly zfilmovány. Slovo doplní kytarou
a zpěvem Tomáš Omelka. Dobrou náladu a svou oblíbenou knihu vezměte
s sebou. Pořádáme ve spolupráci s kavárnou Nota café, Husova 108/11,
Vyškov.
AVČ – cestopisný cyklus: Madagaskarem na kole
Přednáší Monika a Jirka Vackovi. Vstup na permanentku nebo 40 Kč.
A3V: Hrátky s pamětí pro seniory
Lekce trénování paměti a mozkového joggingu. Psací potřeby s sebou.
Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 40 Kč.
Dana Medřická a Oldřich Spisar: Co je spojovalo?
Beseda s paní Bohumilou Spisarovou o vyškovském rodáku, operním pěvci
Oldřichu Spisarovi a jeho kolegyni a přítelkyni Daně Medřické. Veselé
historky, hudební a filmové ukázky.
AVČ: Hrátky s pamětí
Lekce trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu
věku. Psací potřeby s sebou. Vstup na permanentku nebo 40 Kč.
Účastníci přihlášeni v rámci TVD zdarma.
Literární čaj o páté
Setkání s českou spisovatelkou, publicistkou, překladatelkou i taxikářkou
Ivou Pekárkovou.
Pořádá Klub přátel KKD. Vstupné pro členy Klubu zdarma, ostatní 40 Kč.
Ladislav Rolný – Obrazy
Výstava v prostorách knihovny

Kroužek zábavné logiky pro děti
Každou středu 13.30 – 15.00 hod. v T-klubu.
Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.
Každou středu 15.00 – 18.00 hod. v T-klubu.

