
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

                                    
Program na červenec a srpen 2017

Akce v T-klubu a Dětském oddělení – vždy v provozní době knihovny:

3. 7. – 31. 8. Máš pod čepicí i v létě?
Hrajte s námi velkou letní hru plnou hlavolamů, hádanek, přesmyček, sudoku a dalších 
cvičení. 

Velká letní herní výzva.
Znáte Jurasik, Tik-tak Bum!, Dobble, Osadníky z Katanu, Cink či Mikádo?
Zapojte se do naší velké letní herní výzvy! 

Pravidla obou celoprázdninových akcí najdete v T-Klubu, na www.kkdvyskov.cz
a na našem FB.

Každou středu Klub deskových her bez rozdílu věku.

12. 7. Hrátky s tangramem I. 
Slyšeli jste už o tangramu, hlavolamu ze staré Číny? Přijďte ho k nám vyřešit!

13. 7. S kočárkem do knihovny – pořad pro maminky na RD a jejich děti.

19. 7. Origami I. 
Chcete se naučit poskládat jeřába, květinu, holubici, jednoduché či složitější postavy? 
Máme pro Vás připraveno origami – japonské umění skládání rozličných motivů z papíru. 
Vstupné 20 Kč.

9. 8. Hrátky s batikou
Chcete si vytvořit originální barevné triko či šálu? Přineste si ho k nám do knihovny
a společně si tento způsob barvení látek vyzkoušíme. Vstupné 20 Kč.

16. 8. Hrátky s tangramem II.
Nestihli jste si tangram vyzkoušet v červenci? Opět na Vás čekají!

17. 8. S kočárkem do knihovny – pořad pro maminky na RD a jejich děti.

23. 8. Origami II.
Zaujalo Vás origami? Přijďte si opět poskládat různá zvířata, květiny a postavy. Vstupné 
20 Kč.

30. 8. Obal si svou knihu!
Chtěli byste mít krásně obalenou knihu a nevíte, jak na to? My vás to naučíme! Vstupné 
20 Kč.

Další akce:

26. 8. Historie Vyškova v oživlých obrazech
Mimořádná akce spolku Dialog a generační soužití, na které spolupracuje mimo jiné také 
Knihovna Karla Dvořáčka. Program na samostatné pozvánce.

http://www.kkdvyskov.cz/


Letní škola relaxace s Harmonií Zvuku
Přijďte každé srpnové pondělí načerpat novou energii pomocí muzikoterapie a lehkých pohybových 
cvičení. Jógou a čchi-kungem těla uvolníme, léčivými nástroji duši pohladíme! V muzikoterapeutickém 
poslechu si zažijete Hang, kalimby, zpívající mísy, tónové trubice, zvonkohry a jiné. Čtyři setkání 
budou na sebe navazovat jen volně.

Programem bude provázet Tomáš Jarošek - umělecká výroba hudebních nástrojů a muzikoterapie - 
www.HarmonieZvuku.cz

Koná se 7., 14., 21. a 28. srpna 2017 ve Velkém sále od 16.00 do 17.45 h.
Cena: přenosná permanentka na 4 lekce – 400 Kč, samostatná lekce (bude-li volné místo) – 150 Kč
Počet míst omezen na 20! Přihlášky a platby přijímáme v Referenčním odd. knihovny, přízemí vpravo.

Výstavy:

29. 6. – 30. 8. Cesty fantazie
Výstava obrazů Lubomíra Sedláčka v prostorách knihovny.

Provozní doba knihovny od 1. 7. do 3. 9. 2017
Pondělí, středa, pátek  9 – 17 hod.

Ve dnech 24. 7. – 6. 8. ZAVŘENO – celozávodní dovolená
K vracení knih v době uzavření knihovny můžete využít bibliobox před budovou.

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

www.instagram.com/knihovnavyskov, @kkd_vyskov a Youtube.

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

