Nádražní 4, 682 01, Vyškov
www.kkdvyskov.cz, knihovna@kkdvyskov.cz, tel.: 517 324 541

Program 1.8.2019 - 31.8.2019
Velký sál
St, 7.8. 9:15 - 11:00

Letní škola paměti pro dospělé
4. lekce: Kdo si hraje, nezlobí
Vstupné 50 Kč, psací potřeby, nůžky a jakoukoli knihu s sebou.

St, 14.8. 9:15 - 11:00

Letní škola paměti pro dospělé
5. lekce: Sedm jednou ranou
Vstupné 50 Kč, psací potřeby s sebou.

St, 21.8. 9:15 - 11:00

Letní škola paměti pro dospělé
6. lekce: Hádej, hádej, hadači
Vstupné 50 Kč, psací potřeby s sebou.

St, 28.8. 9:15 - 11:00

Letní škola paměti pro dospělé
7. lekce: „Zázračné“ mnemotechniky II
Vstupné 50 Kč, psací potřeby s sebou.

Dětské oddělení
Po, 5.8. 10:00 - 16:00

Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 3
Zaujal Vás kroužek ručních prací Kutikulín, ale nestihli jste přijít?
Připravili jsme pro Vás prázdninovou tvořivou dílnu! Můžete si vyzkoušet
řadu výtvarných činností. Akce se koná v dětském oddělení vždy v
pondělí od 10 a 14 hodin. U dětí mladších 9 let předpokládáme aktivní
účast doprovodu.
Dnes máme na programu macramé - drhání.

Po, 12.8. 10:00 - 16:00

Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 4
Zaujal Vás kroužek ručních prací Kutikulín, ale nestihli jste přijít?
Připravili jsme pro Vás prázdninovou tvořivou dílnu! Můžete si vyzkoušet
řadu výtvarných činností. Akce se koná v dětském oddělení vždy v
pondělí od 10 a 14 hodin. U dětí mladších 9 let předpokládáme aktivní
účast doprovodu.
Dnes máme na programu origami.

Po, 19.8. 10:00 - 16:00

Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 5
Zaujal Vás kroužek ručních prací Kutikulín, ale nestihli jste přijít?
Připravili jsme pro Vás prázdninovou tvořivou dílnu! Můžete si vyzkoušet
řadu výtvarných činností. Akce se koná v dětském oddělení vždy v
pondělí od 10 a 14 hodin. U dětí mladších 9 let předpokládáme aktivní
účast doprovodu.
Dnes máme na programu výrobu paňáců z ponožek.

Po, 26.8. 10:00 - 16:00

Kutikulínova prázdninová tvořivá dílna 6
Zaujal Vás kroužek ručních prací Kutikulín, ale nestihli jste přijít?
Připravili jsme pro Vás prázdninovou tvořivou dílnu! Můžete si vyzkoušet
řadu výtvarných činností. Akce se koná v dětském oddělení vždy v
pondělí od 10 a 14 hodin. U dětí mladších 9 let předpokládáme aktivní
účast doprovodu.
Dnes máme na programu mandaly.

T-klub
St, 7.8. 13:00 - 18:00

Klub deskových her

Pá, 9.8. 13:00 - 16:00

XBOX Games

St, 14.8. 13:00 - 18:00

Klub deskových her

Pá, 16.8. 13:00 - 16:00

XBOX Games

Po, 19.8. 15:00 - 17:00

Tvůrčí psaní v T-klubu
Máte rádi příběhy? Chtěli byste si zkusit napsat povídku či nakreslit
komiks, ale nevíte jak na to? Nevadí, připravili jsme pro Vás lekci
tvůrčího psaní, na níž si vše můžete vyzkoušet! Od 11 let.

St, 21.8. 13:00 - 18:00

Klub deskových her

Pá, 23.8. 13:00 - 16:00

XBOX Games

Po, 26.8. 15:00 - 17:00

Jam Session v knihovně
Baví vás muzika? Hrajete na hudební nástroj? Jam Session je tu právě
pro vás! Máte možnost si zahrát svoje oblíbené skladby v netradičním
prostředí dětského oddělení a seznámit se s dalšími muzikanty. Bez
rozdílu věku. Nástroje s sebou.

St, 28.8. 13:00 - 18:00

Klub deskových her

Pá, 30.8. 13:00 - 16:00

XBOX Games

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

