
          Knihovna Karla Dvořáčka
              Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na červenec a srpen 2019

Akce:
Letní škola paměti: Zábavný kurz mozkového joggingu pro dospělé
Každou středu v červenci a srpnu (mimo celozávodní dovolenou).
Velký sál KKD v 9 – 11 hodin. Vstupné 50 Kč. Psací potřeby s sebou.

Dětské oddělení a T-klub:
VELKÁ HERNÍ LETNÍ VÝZVA

Už jste vyzkoušeli Krycí jména, Zlaté Česko, Party Alias, MMM! či Bílé/Černé historky? 
Zapojte se do naší velké letní herní výzvy! Deskové hry čekají právě na Vás! 

Pravidla naleznete v T-Klubu a na našem FB. Soutěž probíhá od 1. 7. do 30. 8. 2019.

MÁŠ POD ČEPICÍ I V LÉTĚ?

Prázdninová verze oblíbené logické hry je zpět! Každý týden je pro vás připravena nová řada 
hádanek, rébusů a hlavolamů, které procvičí vaše mozkové závity! Čím častěji se zapojíte, 
tím máte větší šanci vyhrát! Od 11 let.

Pravidla naleznete v T-Klubu a na našem FB. Soutěž probíhá od 1. 7. do 30. 8. 2019. 

KUTIKULÍNOVA PRÁZDNINOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA

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, pokud není uvedeno jinak. Od 9 let. Pozor! Termín konání jednotlivých 
setkání je vždy v pondělí 8. 7., 15. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8. a 26. 8. Začátek programu v 10.00 
a 14.00. Témata setkání: tvoření z papíru (8. 7.), výroba loutek z Kinder vajíček (15. 7.), 
drhání (5. 8.), origami (12. 8.), výroba paňáců z ponožek (19. 8.), mandaly (26. 8.). 

U dětí mladších 9 let předpokládáme aktivní účast doprovodu.

Po 19. 8. v 15.00 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.



Po 26. 8. v 15.00 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.

Každou středu Klub deskových her 13.00-18.00 bez rozdílu věku. 
Každý pátek XBOX Games 13.00-16.00 od 9 let. 
Pokud není uvedeno jinak, je XBOX po dobu akce vypnutý.

Výstavy:
1. 7. – 28. 8. The Tap Tap načerno

Výstava ve 2. podlaží knihovny.
Autoři vtipů: Douša – Fefík – Hrdý – Koštýř – Rakus – Setík – Vrána

1. 7. – 28. 8. Toulky krajinou
Výstava obrazů Ladislava Rolného v prostorách knihovny

1. 7. – 20. 9. Voda
Výstava prací žáků ZUŠ Vyškov v dětském oddělení knihovny.

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace.

Provoz v období letních prázdnin od 1. 7. do 1. 9. 2019

Otevřeno
pondělky a pátky od 9.00 do 17.00 h.

středy od 9.00 do 18.00 h.

Zavřeno
úterky, čtvrtky a soboty

pátek 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
22. 7. – 2. 8. celozávodní dovolená

Z důvodů výměny střešní krytiny bude kolem knihovny
do konce prázdnin lešení a bude zabráno i parkoviště u knihovny.

Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Z téhož důvodu nebude letos otevřeno Hladové tiskové okénko.


