
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na srpen 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 3. 8.) v 10-11 a 16-17 hod. v PC učebně.

8. a 10. 8. v 9 – 17 Letní prodejna Charitativního obchůdku
Ve spolupráci s humanitární organizací ADRA vás zveme do letní prodejny Charitativního 
obchůdku v sále KKD Vyškov. Přijďte si do přirozeně klimatizovaného prostředí vybrat levné 
oděvy nejen na prázdninové cesty. Darujte oblečení pro potřebné. Pomáhejte s námi!

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 3. 8.) v 9 – 16 hod., pro děti od 7 let

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

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

Mozkocvična
Nenechte svůj mozek o prázdninách zlenivět!
Každý pracovní pátek (kromě 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.



12. – 14. 8. Výstava bonsají v sále KKD, pátek a sobota 9–16 hod., neděle 9–15 hod.
Potěšte se krásou bonsají a obrazů Ladislava Rolného a jeho vnučky Kateřiny Rolné. V neděli 
14. 8. od 13.00 hod. představí své umění v tvarování bonsají Petr Hron, předseda Bonsai klubu 
Brno. Ve spolupráci s BK Haná Prostějov a bonsajisty Vyškovska.

NOVÉ SLUŽBY – NOVÉ SLUŽBY – NOVÉ SLUŽBY – NOVÉ SLUŽBY

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.

Letní čítárna v přirozeně klimatizovaném sále
Potřebujete si odpočinout od letních veder?

Přijďte do naší Letní čítárny v sále KKD.
Nabízíme chládek bez klimatizace, pohodlné sezení i ležení,

hračky pro děti, knihy a časopisy. 

Výpůjční doba KKD od 1. do 31. 8. 2016
                     Otevřeno: pondělky, středy a pátky od 9.00 do 17.00 hod.

Zavřeno: úterky, čtvrtky a soboty
                                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

