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   Program na červen 2017

Akce:
1. 6. v 16.30 Pojďme si již po sté zazpívat… 

s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského, hosty
a za klavírního doprovodu Ing. Jana Holzera.

13. 6. v 17.00 Pilíře vztahu: Intimita aneb Proč je nám spolu dobře a někdy taky ne…
Beseda o několika málo věcech, které zásadně ovlivňují, jak bude náš vztah 
fungovat. Vhodná i pro ty, kteří partnera teprve hledají. Vstup zdarma. Pro 
děti bude připraven hrací koutek v zadní části sálu. Pořádá 
www.vyskov.casd.cz.

22. 6. od 15.30 Pomoci v nemoci
Když jen léčba nestačí – zkušenosti, rady, názory a doporučení pro laiky
i odborníky. Konferenci pořádá Charita Vyškov. Podrobný program 
přednášek na samostatné pozvánce.

24. 6. v 18.30 V jaké době žijeme?
Moderna, postmoderna a ekologická hnutí z pohledu filosofie a sociologie.
Přednáší Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. – filosof a pedagog na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze. Vstupné 70 Kč. 

Dětské oddělení:
1. 6. od 13.00 Oslava Dne dětí – hravé odpoledne
5. 6. ve 14.00 Celé Česko čte dětem: Kapřík Metlík dětem

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 
emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí 
myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
Zveme děti, rodiče, prarodiče na besedu s Janem Opatřilem,
autorem knih Dobrodružství kapříka Metlíka.
Pořádáme s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

7. 6. v 10.00  S kočárkem do knihovny
12. 6. v 16.30  Hrátky s Večerníčkem

T-klub:
16. 6. od 14.00 Máš pod čepicí?

V T-klubu vás čekají zábavná cvičení – sudoku, kris kros, různé doplňovačky, 
přesmyčky, mandaly a mnoho dalšího.
Každou středu 13.00-18.00 Klub deskových her bez rozdílu věku.

http://www.vyskov.casd.cz/


30. 6. od 10.00 Hurá do knihovny!
Škola končí, prázdniny začínají, ale knihovna je tu pořád! V Dětském 
oddělení a T-klubu se můžete těšit na hlavolamy, deskové hry, X-Box a 
spoustu nových knih!

Výstavy:
30. 3. – 28. 6. Pocity - výstava obrazů Soni Holíkové v prostorách knihovny.

Upozornění: ve čtvrtek 29. 6. 2017 bude knihovna uzavřena.
Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.

Sledujte nás na www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov,
www.instagram.com/knihovnavyskov a Youtube.

Chybí vám nějaká kniha v našem fondu?
Napište nám o tom na www.kkdvyskov.cz!

http://www.kkdvyskov.cz/
http://www.facebook.com/KnihovnaVyskov
http://www.instagram.com/knihovnavyskov
http://www.kkdvyskov.cz/

