Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na září 2018
Akce:

St 5. 9. v 9.30
Čt 6. 9 v 16.30
So 8. 9.
Po 10. 9. v 10.00
Po 10. 9. v 16.30
Út 11. 9. v 16.30

St 12. 9. v 9.00

Čt 13. 9. v 16.30

Út 18. 9. v 16.30
Čt 20. 9. v 16.30

Út 25. 9. v 16.30

Pět let historie univerzitního vzdělávání v KKD
Malé ohlédnutí za tématy a lektory s trochou statistiky, příklady seniorských
aktivit a hudbou.
Pojďme si zazpívat…
s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního
doprovodu Ing. Jana Holzera.
Dny památek Vyškov 2018
Komentovaná prohlídka knihovny v 9.30 a 10.30 h.
Angličtina pro seniory
První lekce kurzu, dále zpravidla každé pondělí. Informace, přihlášky
a platby ve studovně knihovny.
Někdy večeřím až ráno
Beseda s regionální autorkou Jitkou Bařinovou nejen o psaní poezie a povídek
ze života. Četba ukázek z knih Někdy večeřím až ráno a Papírové schody.
Pomáhám, ale kdo pomůže mně?
Vzájemně si vyměníme nasbírané zkušenosti, probereme úskalí, která péče o
blízkého přináší, a pokusíme se poradit, jak na stresové situace. Bližší informace:
Alena Paldusová, mob. 776 200 200, www.vyskov.charita.cz.
Hrátky s pamětí pro seniory
První lekce tradičního kurzu trénování paměti. Vhodné i pro začátečníky. Brýle a
psací potřeby s sebou. Vstup pouze na permanentku! Přihlášky a platby ve
studovně knihovny.
Hrátky s pamětí
První lekce tradičního kurzu trénování paměti pro zájemce od 15 do 115 let.
Vhodné i pro začátečníky. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50
Kč. Brýle a psací potřeby s sebou.
České malířství v letech 1918 – 1938
O proměnách uměleckých stylů po vzniku samostatného Československa přednáší
Mgr. Sylva Cidlinská. Vstupné 20 Kč.
Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova 2
Pokračování procházky, tentokrát ulicemi 9. května, Havlíčkovou a nové čtvrti,
vzniklé v době první republiky. Připomeneme si spisovatele J. Vyhlídala, historiky
B. Navrátila a V. Procházku, botanika V. Skřivánka, gymnastky sestry Misákovy,
básnířku B. Věrnou a mnohé další. Provází Mgr. Pavlína Dobyšková. Sraz zájemců
před budovou KKD.
Literární čaj s Annou Bolavou
Beseda s českou spisovatelkou a básnířkou, držitelkou ocenění Magnesia Litera
2016 za román Do tmy Annou Bolavou. Vstup pro členy Klubu přátel KKD zdarma,
ostatní 50 Kč.

St 26. 9. v 9.00

Čt 27. 9. v 16.30

Hrátky s pamětí pro seniory
Druhá lekce tradičního kurzu trénování paměti. Vhodné i pro začátečníky. Brýle a
psací potřeby s sebou. Vstup pouze na permanentku! Přihlášky a platby ve
studovně knihovny.
Hrátky s pamětí
Druhá lekce tradičního kurzu trénování paměti pro zájemce od 15 do 115 let.
Vhodné i pro začátečníky. Vstup na permanentku nebo jednorázové vstupné 50
Kč. Brýle a psací potřeby s sebou.

Dětské oddělení:
Pá 7. 9. v 9.30

Po 10. 9. v 16.30
St 19. 9. v 10.00
St 26. 9. ve 14.00

T-klub:

Út 11. 9. ve 14.00
Út 18. 9. ve 14.00

S kočárkem do knihovny
Setkání maminek a tatínků na rodičovské dovolené. Tentokrát na téma Cestování
s dětmi – sdílení zkušeností z prázdninových cest.
Hrátky s Večerníčkem
Pořad pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Čteme, posloucháme, povídáme,
vyrábíme, cvičíme apod.
Raníček
Pořad pro děti od 2,5 do 6 let a jejich doprovod. Čteme, posloucháme, povídáme,
vyrábíme, cvičíme apod.
Kutikulín - kroužek výtvarných činností pro děti od 6 let.
Tentokrát se budeme učit balit knihy a vyrábět papírové záložky do knih.

Máš pod čepicí?
Přijďte si rozhýbat svoje mozkové závity! Těšit se můžete na řadu logických
cvičení. Od 11 let.
Workshop: Nezabloudíš!
Baví Vás čtení a literatura? Přijďte na setkání nejen milovníků knih, vášnivých
čtenářek a nadšených knihomolů. Vyzkoušíte si vyhledat své oblíbené knihy a
autory nejen v katalogu knihovny! Od 11 let.

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

Výstavy:
3. – 30. 9.
3. – 30. 9.
3. 9. – 21. 12.

Obrazy
Výstava výtvarných děl Aleny Cigánkové v sále KKD
Osobnosti Vyškovska III
Výstava ve 2. podlaží knihovny
Světy outsiderů

Výstava fotografií Pavla Konečného v prostorách knihovny

Na 1. října připravujeme přednášku PhDr. Libora Vykoupila, Ph.D. 28. říjen 1918 v Brně a okolí
ke 100. výročí vzniku Československa. Pořad uvede Dr. Ivan Pokorný.

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

