
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na červenec 2016
Akce:
S knihovnou pohodlně na síti
Chcete se zapojit do sociálních sítí a nevíte jak na to? Chcete mít stále čerstvé informace o 
dění ve vaší knihovně, městě, vlasti, světadíle…?
Přijďte do našeho kurzu! ZDARMA!
Pro zaškolení na Instagram (sdílení fotografií) tablet nebo chytrý telefon s sebou.
Přihlášky nejméně 1 den předem na adlerova@kkdvyskov.cz.
Každou pracovní středu (kromě 27. 7. a 3. 8.) v 10-11 a 16-17 hod. v PC učebně.

18. 7. v 16.30 Pomáhám, ale kdo pomůže mně? Jak pečovat a šetřit se.
Centrum duševního zdraví Charity Vyškov vás zve na druhé, tentokrát praktické, setkání 
pečujících. Ukážeme si jak nejvhodněji s nemocným manipulovat, jak uspořádat prostor pro 
péči, na co si dát pozor, co můžeme použít za kompenzační pomůcky, ale také jaké 
„vychytávky“ k péči máme každý doma. Přijďte se dozvědět o zkušenostech ostatních z péče o 
své blízké i podělit se o své postřehy a rady. Pořádáno s podporou Jihomoravského kraje.

Dětské oddělení:
Hračičkové
Výroba létajících vlaštovek, dekorací ze starých knih, papírových a háčkovaných záložek, 
drátování, předčítání z knih + tvorba ilustrací k čtenému textu apod.
Každou pracovní středu (kromě 27. 7. a 3. 8.) v 9 – 16 hod., pro děti od 7 let

T-klub:
Mandalománie
Relaxace při vymalovávání mandal.
Každé pracovní pondělí (kromě 25. 7. a 1. 8.) v 9 – 16 hod.

Klub deskových her
Hry a X-box pro všechny bez rozdílu věku.
Každou pracovní středu (kromě 27. 7. a 3. 8.) v 9 – 16 hod.

Mozkocvična
Nenechte svůj mozek o prázdninách zlenivět!
Každý pracovní pátek (kromě 29. 7. a 5. 8.) v 9 – 16 hod.



Výstavy:
1. 7. – 31. 8. Knihovna fotografii – fotografie knihovně 2016

Indočína - výstava fotografií Michala Křístka v prostorách 
knihovny. Život v Indočíně se moc nezměnil a je pro nás stále 
takovou exotikou, jakou je její název.

NOVÁ SLUŽBA – NOVÁ SLUŽBA – NOVÁ SLUŽBA – NOVÁ SLUŽBA

Letní knihobudka před knihovnou 
a ve vyškovském Aquaparku.

Z důvodu omezení provozu knihovny v letních měsících jsme před budovu 
knihovny a pro návštěvníky Aquaparku v jeho areálu instalovali Knihobudku.

Knihy a časopisy si můžete zdarma vypůjčit a poté vrátit.
Knihy i časopisy můžete do knihobudky také darovat nebo vyměnit.

Pokud se vám knížka/časopis bude hodně líbit a vy je nevrátíte,
nic se neděje, knihobudku budeme doplňovat.

Výpůjční doba KKD od 1. 7. do 31. 8. 2016
Otevřeno: pondělky, středy a pátky od 9.00 do 17.00 hod.
Zavřeno: úterky, čtvrtky a soboty, st 6. 7.  – státní svátek, 

      po 25. 7. – ne 7. 8. – celozávodní dovolená

V době celozávodní dovolené bude otevřeno tradiční 

Hladové tiskové okénko 
ve všední dny v 9 – 11 hod.

(okno z čítárny od vchodu nalevo)

V době uzavření knihovny můžete knihy vracet do Biblioboxu.
Chcete mít stálý přehled o našich nových službách, akcích a knižních novinkách? 

Poskytnete-li nám svůj e-mail, budeme Vás pravidelně informovat.

Změna programu vyhrazena!
Sledujte informace na našich stránkách:

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

