
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4, 682 01 Vyškov

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

Program na červenec a srpen 2018
Dětské oddělení a T-klub:
VELKÁ HERNÍ LETNÍ VÝZVA
Už jste vyzkoušeli Jurasik, Zlaté Česko, Party Alias, Cink či Mikádo? Zapojte se do naší
Velké letní herní výzvy!
Soutěž probíhá od 2. 7. do 31. 8. 2018. Pravidla naleznete v T-Klubu a na našem FB. 

S KNIHOU NA PRÁZDNINY 
Milujete čtení? Nedovedete se vzdát knih ani o prázdninách? Zúčastněte se naší letní hry 
S knihou na prázdniny. Autoři tří nejzajímavějších příspěvků se v polovině září mohou těšit
na krásné dárky v podobě knížek a drobných upomínkových předmětů.
Soutěž probíhá od 2. 7. do 31. 8. 2018. Pravidla naleznete v T-Klubu a na našem FB.

TVOŘIVÁ DÍLNA
Zaujal Vás kroužek ručních prací Kutikulín, ale nestihli jste přijít? Připravili jsme pro Vás 
prázdninovou Tvořivou dílnu! Můžete si vyzkoušet např. výrobu ručního papíru, dekorace 
z knih, kumihimo, háčkování, uzlování apod.
Koná se v Dětském oddělení každý pátek od 10 a od 14 hodin, vstupné 20 Kč.

Každou středu ve 13.00-18.00 Klub deskových her pro všechny bez rozdílu věku.

Výstavy:
17. 4. – 18. 7. Richard Pachman – Světlo    Výstava olejomaleb v prostorách knihovny.
2. 5. – 20. 7. Syn pouště: Cestovatel a fotograf Alois Musil
Výstava unikátních fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a spisovatele
prof. ThDr. Alois Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. století v prostorách knihovny.

Provozní doba od 2. 7. do 2. 9. 2018
Otevřeno – pondělky, středy a pátky od 9.00 do 17.00 hod.

Zavřeno – úterky, čtvrtky a soboty
čt 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - zavřeno

pá 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa - zavřeno
po 23. 7. – ne 5. 8. celozávodní dovolená - zavřeno

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

a www.instagram.com/knihovnavyskov
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