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NOVÉ SLUŽBY 
 

Rozšíření půjčovní doby v hudebním oddělení 
Od 30. 9. 2013 půjčovna zvukových audio CD nosičů otevřena 
každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8.00 do 18.00 
hodin. 

 
Půjčování zvukových CD nosičů v půjčovně pro děti 
Od 30. 9. 2013 zahajujeme v půjčovně pro děti na Palackého ulici 
půjčování zvukových CD nosičů pro děti - písničky, pohádky, 
audioknihy a řadu dalších, 

 
 

PŘEHLED AKCÍ 
 

Čtenářská amnestie 
30. 9. – 5. 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 vymáhané právní cestou. 

 Místo konání:  všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově 
 Určeno pro:  veřejnost, děti a dospělí 

 
Virtuální univerzita třetího věku 
Úterý 1. 10. v časech 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hodin 
Zahájení zimního semestru: Čínská medicína v naší zahrádce. 
Pro aktivní seniory, kteří mají chuť a zájem dozvídat se stále něco 
nového.  

 Místo konání:  přednášková místnost, Žerotínovo nám. 36 
 Určeno pro:  pro přihlášené 
 

„Zabal knihu profesionálně“ 
30. 9. – 4. 10.  
Jak snadné nebo obtížné je zabalení jedné knihy? Staňte se 
profesionálním baličem. Přijďte, zkuste a uvidíte, jak Vám to půjde. 

 Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 
 Určeno pro:  veřejnost, přihlášené ZŠ 
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Speciální „dílnička pro malé děti a rodiče“ 
Úterý 1. 10. od 14.00 do 17.00 hodin 
Tvořivá dílna pro malé děti - výroba malovaných kolíčků s ozdobami 
ze samotvrdnoucí hmoty. 

 Místo konání:  půjčovna pro děti  
 Určeno pro:  děti a jejich rodiče nebo prarodiče. 
 

Velké říjnové společné čtení 
Pondělí 30. 9., úterý 1. 10. a čtvrtek 3. 10. od 15.00 do 17.00 hod. 
„Čtení po lavicí“ – společné čtení z oblíbených knih čtenářů. 

 Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 
 Určeno pro:  děti a jejich rodiče nebo prarodiče. 
 
 Středa 2. 10. 

Dopolední společné čtení pohádek a příběhů pro děti pro MŠ (O líné 
babičce od Aleny Kastnerové) 

 Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 
 Určeno pro:  mateřské školy 
 

Malujeme jako Helena Zmatlíková 
Úterý 1. 10. a pátek 4. 10. od 14.00 do 16.00 hod. 
Zahrajte si na malíře a ilustrátory dětských knížek po vzoru Heleny 
Zmatlíkové. 

 Místo konání:  pobočka Trávník 
 Určeno pro:  děti 

 
Skládáme z papíru 
Středa 2. 10. od 9.00 do 14.00 hodin 
Tvořivá dílna pro malé děti - dopoledne v zajetí papíru - skládání 
zvířátek a jednoduchých skládanek z papíru. 

 Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 
 Určeno pro:  děti a jejich rodiče nebo prarodiče. 
 

Beseda s Radkem Malým o jeho Knížce pro prvňáčka 
Středa 2. 10. od 10.30 hodin 
Beseda s básníkem Radkem Malým o knize, kterou napsal speciálně 
pro začínající čtenáře a jeho dalších knížkách pro děti.  

 Místo konání:  Loutkové divadlo Kašpárek (Sokolovna) 
 Určeno pro:  pouze pro přihlášené ZŠ 
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Prodej vyřazených opotřebovaných starých knih 
a časopisů 
Čtvrtek 3. 10. od 8.00 do 18.00 hodin  
Hledáte starší knihu do své domácí knihovničky? Neváhejte 
a zúčastněte se velkého výprodeje vyřazených opotřebovaných 
a starých knih a časopisů. 

  Místo konání:  balírna Městské knihovny v Přerově, 
     Žerotínovo nám. 36 
 Určeno pro:  veřejnost 
 

Speciální turnaj herního klubu 
Čtvrtek 3. 10. od 14.00 do 16.00 hodin  
Turnaj ve společenských a deskových hrách s okamžitým 
vyhodnocením: Člověče, nezlob se, Maxipiškorky, Twister, 
V říšipohádek, Fifi, pojď si hrát 

 Místo konání:  půjčovna pro děti 
 Určeno pro:  děti 
 

„Barvy v životě“ 
Čtvrtek 3. 10. od 15.30 hodin  
Přednáška Whoodyhorrn Amber Laury o barvách v našem životě. 
Ovlivňují naše pocity a nálady. Rozumějme barvám, změňme svůj 
život. 

 Místo konání:  pobočka Předmostí 
 Určeno pro:  veřejnost 
 

„EFT - techniky emoční svobody“ 
Čtvrtek 3. 10. od 17.00 hodin  
Přednáška Mgr. Petry Kolaříkové. EFT - rychlá, účinná a přitom 
trvalá úleva v případě bolesti, poúrazových stavů, alergie, úzkosti 
i jiných těžkostí života. 

  Místo konání:  balírna Městské knihovny v Přerově, 
     Žerotínovo nám. 36 
 Určeno pro:  veřejnost 
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AKCE PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

„Čarokruh Jana Čarka“ 
30. 9., 1. 10., 3. 10., 4. 10. od 13.30 hodin 
Úvodní besedy pro děti ze školní družiny ZŠ U Tenisu v projektu 
„Čteme všichni“. Tentokrát o básničkách Jana Čarka.  

 Místo konání:  pobočka Trávník 
 Určeno pro:  ŠD ZŠ U Tenisu – dle dohody 
 

„Labyrint“ 
Středa 2. 10. od 13.45 hodin 
Zábavné odpoledne pro děti ze školní družiny ZŠ Za Mlýnem. 
Vědomostní soutěže, zkouška zručnosti a dovednosti, bludiště, testy 
a hodně zábavy.  

 Místo konání:  půjčovna pro děti 
 Určeno pro:  ŠD ZŠ Za Mlýnem – dle dohody 
 
 

pro seniory 

pro děti 

pro všechny 

pro rodiče a prarodiče s dětmi 
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PŘEHLED AKCÍ 

Knihovny v místních částech 
 

 
MK Dluhonice 
1. 10.   výroba záložek do knih 
3. 10.  výroba záložek do knih 

 5. 10.  podzimní tvořivá dílna  
  výroba podzimních dekorací z papíru 
 1. - 31. 10. „Jak použít knihu“ - výtvarná soutěž  

 
MK Henčlov 
3. 10.  školka v knihovně 
 

 

MK Kozlovice 
1. 10.  vyhlášení literární soutěže „Můj příběh z prázdnin“ 
3. 10.  tvořivá dílna - výroba květů ze suchého listí 

 4. 10. Drakiáda (od 16.00 hod. - sraz u mateřské školky) 
 

 

MK Lověšice 
30. 9.  tvořivá dílna - výroba podzimních dekorací z papíru 
1. - 31. 10. „Poznej s námi Japonsko“ - soutěž pro děti 

 

 

MK Penčice 
1. - 31. 10. „Co víš o Austrálii“ - soutěž pro děti  

 

 
MK Újezdec 
1. - 31. 10. „Historické a současné knihovny u nás i v zahraničí“  
  výstavka 
 
MK Vinary 
2. 10.  školka v knihovně 
 

 

MK Žeravice 
1. 10.  tvořivá dílna - výroba podzimních dekorací z papíru 

 

 
 


