
Knihovna Karla Dvořáčka 
Nádražní 4, 682 01 Vyškov 

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

 

Program na červen 2016 
 

Akce: 
2. 6. v 16.30  Pojďme si zazpívat…  

s několika členy Pěveckého sboru Antonína Tučapského a za klavírního 
doprovodu Ing. Jana Holzera. Vstup zdarma. 

7. 6. v 16.30  Pomáhám, ale kdo pomůže mně? 
Centrum duševního zdraví Charity Vyškov vás zve na první setkání 
pečujících. Přijďte sdílet zkušenosti, znovu nabýt sílu a naději. Zjistíte, že 
v dané situaci nejste sami, získáte podporu a další informace o zapojení se 
do dalších aktivit projektu. Pořádáno s podporou Jihomoravského kraje. 

8. 6. v 9.00  Hrátky s pamětí pro seniory 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo vstupné 50 Kč. 

9. 6. v 16.30  Akademie volného času: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo vstupné 50 Kč. 

13. 6. v 16.30 Tajemství krále a císaře Karla IV. 
Přednáší doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., za účasti autora předmluvy MUDr. 
Karla Floryka. Umělecký přednes Alfred Strejček. Moderuje Dr. Ivan 
Pokorný. Vstup zdarma. 

22. 6. v 9.00  Hrátky s pamětí pro seniory 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo vstupné 50 Kč. 

23. 6. v 16.30 Akademie volného času: Hrátky s pamětí pro veřejnost bez rozdílu věku 
Další lekce trénování paměti. Vstup na permanentku nebo vstupné 50 Kč. 

29. 6.  9.00-17.00 Velký knižní bazar před knihovnou 
Přijďte si levně nakoupit darované či vyřazené, ale stále čtivé knihy. Výnos z 
prodeje použijeme na nákup nových audioknih. V případě nepříznivého 
počasí se koná v Malém sále. 

 

Dětské oddělení 
1. 6. v 10.00      S kočárkem do knihovny 

Beseda pro rodiče na rodičovské dovolené na téma Cvičení a pohyb pro 
radost. Ve spolupráci s MC Radost. 

1. 6.    Celé Česko čte dětem – Vyškov navíc i pejskům 
13.00–18.00 Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den dětí. Čekají vás pohádky, divadélko, 
   dárečky, zábava. 
13. 6. v 16.30    Hrátky s Večerníčkem – Mezi námi koťaty 

Zábavný podvečer pro děti od dvou let a jejich doprovod. 
Předčítání, hraní, výtvarná činnost. 

 
 
 
 



T-klub: 
Každou středu ve 13.00 – 18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku. 
 

24 . 6.   Pokec nad knihou Johna Greena Hvězdy nám nepřály  
16.30–17.30 Pro čtenáře od 12 do 18 let. 
29. 6.   Pohoda v T-klubu 
9.00–18.00 Přijďte s námi oslavit konec školního roku. K dispozici X-box, deskové hry 
 a další oddechovky. Pro čtenáře od 12 do 18 let. 
 

Výstavy: 
1. 6. – 30. 6. Knihovna fotografii – fotografie knihovně 2016 
   Karel Vlček: SVĚTLO – FOTOGRAFIE Z ATELIÉRU 
 Výstava fotografií v prostorách knihovny. 

 

Víte, že Knihovna Karla Dvořáčka nabízí: 

 besedy, hry, soutěže pro děti a mládež v dětském oddělení a T-klubu; 

 internet pro veřejnost; 

 služby a integrační programy pro handicapované spoluobčany; 

 rozvoz knih imobilním čtenářům; 

 on-line katalog – rezervace, prodlužování výpůjční doby, služba SDI (informace 
o novinkách dle zadaných kritérií) z pohodlí domova; 

 vypracování rešerší, bibliografické a faktografické informace;  

 meziknihovní výpůjční službu (chci si půjčit knihu z jiné knihovny); 

 bezbariérový přístup do všech prostor; 

 Wi-Fi zdarma (v parčíku před knihovnou nonstop!); 

 půjčování e-čteček, deštníků, brýlí a tašek. 

Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách v našem 
fondu? Staňte se našimi fanoušky na www.facebook.com/KnihovnaVyskov nebo 
poskytnete-li nám svůj e-mail – budeme Vás pravidelně informovat. 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
SLEDUJTE NAŠE INFORMACE NA 

 

www.kkdvyskov.cz 
www.facebook.com/KnihovnaVyskov 

 

Nově také na:  
www.instagram.com/knihovnavyskov  

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

