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PŘEHLED AKCÍ

„Tématické kufříky“
1.10. - 7.10. 
Představení nové služby pro malé návštěvníky půjčovny pro děti a 
jejich rodiče - tématické kufříky na téma Malý hospodář, Logopedie, 
Pohádky a Pravěk.
Půjčovna pro děti, kdykoliv v průběhu provozní doby.

Scénické čtení knihy R. Dahla: Čarodějnice
Pondělí 1.10. od 8.00 hodin
Vyprávění napínavého příběhu chlapce a jeho babičky v podání herců 
Slováckého divadla z Uherského Hradiště.
Pouze pro přihlášené ZŠ.
Loutkové divadlo, Brabansko 1 (Sokolovna).

„Zdraví je život, život je hra“
Úterý 2.10. od 14.00 hodin
Soutěžní odpoledne s hádankami a  křížovkami o lidském těle
pro všechny dětské uživatele přerovské knihovny.
Půjčovna pro děti.

„Znám křišťálovou studánku“
Úterý 2.10., Pátek 5.10. v době od 15.30 do 16.00 hodin
Podvečerní čtení básniček českých básníků z knihy „Znám 
křišťálovou studánku“.
Pobočka Trávník.

Velké říjnové společné čtení
Středa 3.10.
Dopolední společné čtení z pohádkových knížek českých autorů. 
Akce je určena pro mateřské školy po předchozí domluvě. 
Pobočka Velká Dlážka.

„Metoda EFT“
Čtvrtek 4.10. od 17.00 hodin
EFT - účinná, rychlá a přitom trvalá úleva v případě bolesti, 
poúrazových stavů, alergie, úzkosti i jiných těžkostí života. 
Psycholožka Mgr. Petra Kolaříková nám poradí, jak použít metodu 
EFT k tomu, abychom se cítili lépe. Akce pro veřejnost.
Přednášková místnost Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo 
nám 36 (1. patro). Nutná registrace z důvodu omezeného počtu 
míst.



„Dr. Bolíto“
Čtvrtek 4.10. od 15.30 hodin
Odpolední setkání rodičů a dětí v knihovně. Povídání na téma 
zdravého života (jídlo, naše tělo, handicapovaní, cvičení a další)
Půjčovna pro děti.

Čtenářská amnestie
1.-7.10.
Na všech pracovištích Městské knihovny v Přerově budou
odpuštěny sankční poplatky za upomínky těm hříšníkům, kteří v 
pořádku vrátí všechny dlužené knihy, časopisy a CD.
Neplatí pro pohledávky řešené právní cestou.
Všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově, knihovny v místních 
částech Přerova.

„Můj denní plán“
Celý měsíc říjen 2012
Sestav si svůj denní plán na celý týden a porovnej ho s kamarády. 
Umíš si správně rozvrhnout každodenní činnosti? Zkus a uvidíš.
Pobočka Předmostí, akce pro děti.

Knihovnické dílny, setkání se seniory a dětmi z MŠ
1.-7.10.
Knihovny v místních částech Přerova.

Akce pro školní družiny
3.10. - „Zdraví? Zdravý!“ - Soutěžní odpoledne pro ŠD Za Mlýnem. 
Půjčovna pro děti.
3.10. - „Hravé odpoledne“ - Hry, křížovky a zábavné kvízy pro ŠD 
Velká Dlážka. Pobočka Velká Dlážka.
2.10. a 5.10. - Úvodní besedy pro ŠD Trávník a U Tenisu k akcím
„Čteme všichni“ (pravidelné návštěvy knihovny spojená s 
půjčováním knih a besedami). Pobočka Trávník.

Besedy a akce pro ZŠ zaměřené na správnou životosprávu
   Pobočka Předmostí - „Denní plán, zdravý život“

   Půjčovna pro děti - „Tělo napoví“

Lekce, informační výchovy a besedy, exkurze pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Spoustu soutěží a kvízů pro děti („Víš co jíš?“ a další)
Všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově, knihovny v místních 
částech Přerova.

Připravujeme:

    Beseda o homeopatii.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pro aktuální informace sledujte

www.knihovnaprerov.cz
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Knihovny v místních částech

1. 10. – 7. 10. 2012

MK Dluhonice
3.10. - výroba záložek do knih na téma “Čti, žij zdravě!“,  výtvarná 
soutěž „Originální kalendář“ - nejlepších 12 obrázků bude tvořit 
kalendář pro knihovnu na rok  2013
6.10. - Školka v knihovně - malování na hedvábí

MK Henčlov
1.10. - Den seniorů - beseda pro seniory, ochutnávka a výměna 
zdravých receptů
4.10. - Pohádkové odpoledne pro děti, spolupráce s klubem 
„Sluníčko“. Cvičení maminek s dětmi podle knížky “Jak se zdraví 
sluníčko“.

MK Kozlovice
2.10. - Výroba netradičních obalů na knihy
4.10. - Akce pro seniory, ochutnávka a výměna zdravých receptů

MK Lověšice
2.10. - „Jíme zdravě“ - znalostní kvíz
4.10. - Výtvarná soutěž na téma „Žiju zdravě“

MK Lýsky
1.10. a 4.10. - Den otevřených dveří. Výtvarná soutěž,  "Zdraví v 
každém ročním období“. Výstava kuchařek zdravé výživy a knih o 
zdravém životním stylu.

MK Penčice
4.10. - Ochutnávka a výměna zdravých receptů

MK Vinary
1.10. - Den otevřených dveří
3.10. - Školka v knihovně, beseda pro děti na téma „Zdravé mlsání“

MK Žeravice
2.10. - Výtvarná soutěž „Můj oblíbený sport“
4.10. - Výstavka knih na téma zdravý životní styl

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pro aktuální informace sledujte

www.knihovnaprerov.cz




