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

Program 1.7.2022 - 31.7.2022
Velký sál
Po, 11.7. 16:00 - 17:30

Týdenní intenzivní kurz češtiny pro Ukrajince
Týdenní intenzivní kurz češtiny pro Ukrajince / Щотижневий
інтенсивний курс чеської мови для українців. Informace v
Referenčním oddělení, přízemí vpravo a na www.kkdvyskov.cz.

St, 13.7. 9:30 - 11:00

Letní škola paměti aneb Kdo si hraje nezlobí
Hry, hádanky, hlavolamy, kreativity pro všechny bez rozdílu věku.
Permanentka na 4 lekce 100 Kč, jednorázové vstupné 50 Kč, děti do 15
let zdarma. Psací potřeby s sebou.

St, 20.7. 9:30 - 11:00

Letní škola paměti aneb Kdo si hraje nezlobí
Hry, hádanky, hlavolamy, kreativity pro všechny bez rozdílu věku.
Permanentka na 4 lekce 100 Kč, jednorázové vstupné 50 Kč, děti do 15
let zdarma. Psací potřeby s sebou.

Dětské oddělení
St, 13.7. 16:00 - 17:00

Čtení s pejskem

St, 20.7. 10:00 - 12:00

Čteme a tvoříme

St, 20.7. 14:00 - 16:00

Čteme a tvoříme

T-klub
St, 6.7. 13:00 - 18:00

Deskovky!
Každou pracovní středu bez rozdílu věku.

Po, 11.7. 15:00 - 17:00

Kurz kaligrafie
V průběhu kaligraﬁckého kurzu si představíme paleograﬁi, jednu z
pomocných věd historických, a ukážeme si písma, která se na našem
území používala. Zaměříme se na nácvik základních kaligraﬁckých tahů.
Zkusíme si i psát husím brkem a redispery a možná dojde i na přípravu
domácího inkoustu. Vysvětlíme si také rozdíly mezi kaligraﬁí a
letteringem a kdy se používají. Vytvoříme si i vlastní nápis.
Od 11 let.

St, 13.7. 13:00 - 18:00

Deskovky!
Každou pracovní středu bez rozdílu věku.

Po, 18.7. 15:00 - 17:00

Kurz kaligrafie
V průběhu kaligraﬁckého kurzu si představíme paleograﬁi, jednu z
pomocných věd historických, a ukážeme si písma, která se na našem
území používala. Zaměříme se na nácvik základních kaligraﬁckých tahů.
Zkusíme si i psát husím brkem a redispery a možná dojde i na přípravu
domácího inkoustu. Vysvětlíme si také rozdíly mezi kaligraﬁí a
letteringem a kdy se používají. Vytvoříme si i vlastní nápis.
Od 11 let.

St, 20.7. 13:00 - 18:00

Deskovky!
Každou pracovní středu bez rozdílu věku.

Mimo knihovnu
Pá, 22.7. 15:00 - 17:00

Piknik s knihou v zámecké zahradě
Jsou tu prázdniny, čas pikniků, her a setkávání! Pojďte s námi na
knihovní piknik do zámecké zahrady. Nezapomeňte si s sebou vzít svou
oblíbenou či rozečtenou knihu a něco na zub. V případě nepřízně počasí
se akce koná v T-Klubu. Ve spolupráci s dětským oddělením. Od 11 do
111 let.

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

