
Prázdniny (nejen) v Knihovně Karla Dvořáčka 
 

S knihovnou na hrady a zámky 

 
 

 

Projekt Knihovna  
pro celou rodinu 2014 

 

Vydejte se po krásách 
našich hradů  

a zámků. 
 

Minimálně 
dvoučlenné rodinné 
týmy se mohou těšit 

na 
letní soutěž o ceny – 
vstupenky na zámek 

Slavkov u Brna, 
Plumlov 

a hrad Sovinec  
a jiné. 

 
 

Pracovní listy a další informace získáte ve 2. podlaží knihovny. 
Ve spolupráci se studenty FF MU Brno a Klubem přátel KKD. 

 

 



 

 

 

Pravidla soutěžní hry 
S knihovnou na hrady a 
zámky        
           

První etapa:         

1. Účastnit se může minimálně dvoučlenný a zároveň minimálně   

 dvougenerační tým. Počet členů a generací v týmu není omezen.  
           

2. V období 5. 6. - 28. 8. 2014 navštivte libovolné hrady a zámky.  

 Počet navštívených objektů nerozhoduje.     
           

3. Na každém místě (v navštíveném objektu) mohou být různí členové  

 týmu, za předpokladu splnění počtu členů a generací.   
           

4. Ke každému navštívenému objektu vypracujte pracovní list, který si můžete 

 vyzvednout ve 2. podlaží KKD Vyškov.     
           

5. Na místě pořiďte fotografii týmu, kterou přiložíte k pracovnímu listu,  

 nebo zašlete e-mailem na adlerova@kkdvyskov.cz.    
           

6. Pracovní listy odevzdejte do 29. 8. 2014 ve 2. podlaží KKD Vyškov.   
 

Druhá etapa:         

Vypracujte, vyrobte jednu prezentaci svých návštěv hradů a zámků v uvedeném 

období.          

Forma:            

 
papírový plakát velikosti 100 x 70 cm na výšku, 
nebo    

 elektronická prezentace v Powerpointu (foto, video, audio), nebo   

 3D prezentace - dle vlastní invence      

           

Datum odevzdání prezentace: pondělí 22. 9. 2014    

Datum slavnostního vyhodnocení a předání cen: středa 24. 9. 2014 v 16.30 hod. 

           

Hrajete o:          

rodinné vstupenky na zámky Slavkov u Brna a Plumlov a hrad Sovinec  

permanentku na Akademii 3. věku - vzdělávání pro seniory   

permanentku na Akademii volného času      

roční registrační poplatek do KKD Vyškov     

knihy          
 

 

 

 

 



Knihovna Karla Dvořáčka 
a Painball Attack Vyškov 
vyhlašují letní fotosoutěž  

 

Knihy a hračky na cestách 

 
 

 
 

1. kategorie děti do 11 let včetně - foto s hračkou 
2. kategorie „teen´s“, tj. 12 - 19 let včetně 

 - foto s knihou 
3. kategorie dospělí od 20 let 

 - foto s hračkou nebo (a) knihou 
 

Minimální velikost fotografie 2MG (3000 x 2000 pixelů) 
Zasílejte na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz 

Uzávěrka 31. 8. 2014 včetně 
 

Soutěžíte o dárkové poukazy na paintball, čtyřkolky a roční 
registraci do KKD Vyškov, USB flash disk a knihy 

 

Všechny zaslané práce budou uveřejněny  
na internetových stránkách KKD Vyškov 

mailto:adlerova@kkdvyskov.cz


Program KKD Vyškov 

červenec 2014 

Středa nám chutná 
 
 

Vždy každou středu od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. 
 

 Klub deskových, logických, paměťových a společenských her v T-klubu 
 

 Výtvarné workshopy v dětském odd. 
 

2. 7. Výroba záložek ,,na rožek“ – s sebou 10 Kč na materiál  

9. 7. Tvoříme z papírových talířů – s sebou 10 Kč na materiál 

16. 7. Výroba gelových svíček – s sebou 30 Kč na gel, dále si vezměte materiál na výzdobu  

  svíček např. korálky, kamínky, mušličky atd. 

23. 7. Drhané náramky a jiné drobnosti 

 

16. 7. v 18.00 hod. v lodžii Zámecké zahrady  

Fontána slov – Alois Musil naposledy v poušti 
Malá literární připomínka výročí slavného rodáka spojená s uvedením dosud neznámého textu. 

Úryvky z nepublikovaných i publikovaných textů čte Jarmila Wolfová, komentář dr. Vladislav 

Raška. Připraveno ve spolupráci s MKS. 

 

Výstavy 

1. 7. – 22. 8. 150 let spolku Haná 

   Výstava ve 2. podlaží knihovny 

 

 

Knihovnickou „kešku“ můžete hledat pouze v době, kdy je knihovna otevřena. 
 

 

Provoz KKD Vyškov v období letních prázdnin  

od 30. 6. do 31. 8. 2014 
 

otevřeno pondělí, středa, pátek od 9 do 17 hod. 
 

zavřeno úterý, čtvrtek, sobota 

po 28. 7. až ne 10. 8. celozávodní dovolená 

 

Speciální služba pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov! 

Denní tisk a časopisy si budete moci v období 28. 7. – 8. 8. 2014  

vypůjčit vždy ve všedních dnech v 9 – 11 hod. 
 

Přejeme všem našim čtenářům a návštěvníkům pohodové léto v příjemné společnosti rodiny, přátel i knih. 


