
1. 3. - 31. 3. 2018 
 
 

PŘEHLED AKCÍ pro dospělé 
 
„Internetová soutěž Králové českých detektivek“ 
1. 3. - 31. 3. 2018  
Velká březnová internetová soutěž o tři audioknihy zaměřená na české 
detektivní příběhy a jejich autory i hlavní hrdiny. Více informací a soutěžní 
otázky na www.knihovnaprerov.cz/soutez. 
Místo konání:  všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově 
Určeno pro:  veřejnost  
 

„Naučte se pracovat s online katalogem“ 
1. 3. – 31. 3. 2018 (každé pondělí a čtvrtek), v provozní době knihovny 
Naučte se snadno orientovat v knihovních online katalozích a ovládat své 
čtenářské konto (výpůjčky, rezervace atd.). 
Místo konání:  pobočka Trávník 30 
Určeno pro:  veřejnost 
 

„Vyměň knihu“ 
1. 3. – 31. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Doneste do knihovny knihu, kterou již nevyužijete, a vyměňte ji za jinou. 
Místo konání:  pobočka Předmostí, Hranická 93/14 
Určeno pro:  veřejnost 
 

„Obal si svou knihu“ 
1. 3. – 31. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost při obalování knih. 
Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 44 
Určeno pro:  veřejnost 
 

„Pomáháme seniorům při práci s PC“ 
1. 3. – 31. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Využijte pomoc knihovnice při práci na počítači. 
Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 44 
Určeno pro:  seniory 
 

„Literární soutěž Stoletá republika v povídkách“ 
1. 3. - 1. 6. 2018  
Literární soutěž na téma „Stoletá republika v povídkách“ pořádaná 
u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Přihlášky a více 
informací na www.knihovnaprerov.cz/literarnisoutez. 
Místo konání:  všechna pracoviště Městské knihovny v Přerově 
Určeno pro:  veřejnost  
 
 

 



    1. 3. - 31. 3. 2018 
 
 

PŘEHLED AKCÍ pro dospělé 
 
„Prodej vyřazených knih a časopisů“ 
1. 3. 2018, 8.00 - 17.00 hodin 
Prodej vyřazených opotřebovaných starých knih a časopisů z knihovního fondu 
za symbolické ceny. 
Místo konání:  suterén Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36 
Určeno pro:  veřejnost 

  
„Beseda s Ivankou Devátou“ 
6. 3. 2018, 18.30 hodin 
Beseda se spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou. 
Místo konání:  velký sál Klubu TEPLO Přerov, Horní nám. 9 
Určeno pro:  veřejnost 

  
„Virtuální Univerzita třetího věku“ 

13. a 27. 3. 2018, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin 
Videopřednášky letního semestru na téma „Myslivost“. 
Místo konání:  učebna Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36 
Určeno pro:  seniory (jen pro předem přihlášené účastníky) 
 

„Mozek a trénování paměti “ 
13. 3. 2018, 17.00 hodin 
Přednáška Pavlíny Dočkalíkové pořádaná v rámci Národního týdne trénování 
paměti. 
Místo konání:  učebna Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36 
Určeno pro:  veřejnost 
 

„Nové audio pomůcky, haptický model přerovského zámku a 
kamerová zvětšovací lupa“ 
20. 3. 2018, 10.00 hodin 
Přednáška Petra Bradáče spojená s představením nové kamerové zvětšovací 
lupy s hlasovým výstupem pro nevidomé a slabozraké uživatele. 
Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 44 
Určeno pro:  Tyflocentrum Přerov, veřejnost 

 
„Francie“ 
21. 3. 2018, 17.00 hodin 
Cestopisné promítání videa a fotografií Jaroslava Jaroše. 
Místo konání:  velký sál Klubu TEPLO Přerov, Horní nám. 9 
Určeno pro:  veřejnost 
 
 

 



 

   1. 3. - 31. 3. 2018 
 
 

PŘEHLED AKCÍ pro dospělé 
 
„Doba jedová“ 
22. 3. 2018, 17.00 hodin 
Přednáška Pavla Kavříka o negativních vlivech prostředí na naše zdraví. 
Místo konání:  učebna Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36  
Určeno pro:  veřejnost  

 
„Kulturní akademie knihovny“ 
26. 3. 2018, 13.00 hodin 
Setkání aktivních seniorů na téma „Vesmírná cesta Vladimíra Remka“. 
Místo konání:  učebna Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36 
Určeno pro:  seniory 

 
„Čaj o páté“ 
26. 3. 2018, 17.00 hodin 
Tradiční posezení v knihovně u odpoledního čaje. 
Místo konání:  pobočka Předmostí, Hranická 93/14 
Určeno pro:  veřejnost 

  
„Sám sobě léčitelem“ 
27. 3. 2018, 17.00 hodin 
Přednáška odbornice na zdravou výživu Jarmily Mandžukové. 
Místo konání:  velký sál Klubu TEPLO Přerov, Horní nám. 9  
Určeno pro:  veřejnost  

  
„Ne bitcoin!!! Blockchain je ekonomická revoluce!“ 
29. 3. 2018, 17.00 hodin 
Přednáška Michaely Procházkové, Davida Kostroně a Petra Škrabaly 
týkající se způsobů hospodaření s penězi. 
Místo konání:  učebna Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36  
Určeno pro:  veřejnost  
 

 
 



         1. 3. - 31. 3. 2018 
 

 

PŘEHLED AKCÍ pro děti 
 
„Krystalománie“ 
od 1. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Zahájení velké čtenářské soutěže ve sběru krystalů a jejich směňování za 
drobné odměny. 
Místo konání:  půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti 

  
„Lovci perel“ 
od 1. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Zahájení druhého ročníku velké čtenářské soutěže ve sběru perel za každou 
přečtenou knihu. 
Místo konání:  půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti 

  
„Já Čech“ 
1. 3. – 31. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Ověřte si své všeobecné znalosti v křížovce na téma Já Čech a za správně 
vyřešenou tajenku získejte sladkou odměnu. 
Místo konání:  pobočka Předmostí, Hranická 93/14 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 

 
„Jarní kvíz, Pohádková paměť, Záhadný vesmír, Zvířata 
a jejich svět, Bezpečně na síti aj.“ 
1. 3. – 31. 3. 2018, v provozní době knihovny 
Prověřte si své znalosti a dovednosti v řadě soutěžních kvízů nebo křížovek 
s tajenkou. 
Místo konání:  pobočka Velká Dlážka 44 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 
 

„X-BOX“ 
2., 9., 16., 23. 3. 2018, 14.00 - 16.00 hodin  
Oblíbené pohybové aktivity s herní konzolí XBOX. 
Místo konání:   půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 

  
„Herní klub“ 
2., 9., 16., 23. 3. 2018, 14.00 - 16.00 hodin  
Soutěže a turnaje ve společenských hrách. 
Místo konání:   půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 

 
 



   1. 3. - 31. 3. 2018 
 
 

PŘEHLED AKCÍ pro děti 
 

„Tvořivá dílna – miska z PET lahve“ 
6. 3. 2018, 12.00 hodin 
Jednoduché výrobky z dostupných materiálů pro šikovné děti. 
Místo konání:  půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 
 

„Herní klub“ 
9. 3. 2018, 14.00 – 16.00 hodin 
Turnaj v nových společenských hrách. 
Místo konání:   pobočka Předmostí, Hranická 93/14  
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 
 

„Večer s Andersenem“ 
23. 3. 2018, 18.00 – 21.00 hodin 
Večer v knihovně plný čtení, soutěží a her na téma „Pohádkové hrátky 
s pejskem a kočičkou“. 
Místo konání:  pobočka Trávník 30 
Určeno pro:  děti (jen pro předem přihlášené účastníky) 
 

„Noc s Andersenem“ 
23. 3. 2018, 18.00 hodin 
Nocování dětí v knihovně plné zábavy, her a soutěží na téma „Pejsek 
a kočička“. 
Místo konání:  půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti (jen pro předem přihlášené účastníky) 

 
„Velikonoční tvoření s Kristýnou Janáčkovou“ 
26. 3. 2018, 15.00 – 17.00 hodin 
Výroba velikonočních dekorací s floristkou Kristýnou Janáčkovou pro děti 
i dospělé. 
Místo konání:  půjčovna pro děti, Palackého 1 
Určeno pro:  děti, rodiče s dětmi 

  
 

 
 

 



  1. 3. - 31. 3. 2018 
 

 

PŘEHLED AKCÍ 

Knihovny v místních částech 
 
MK Čekyně  
8. 3. 2018, 16.00 hodin  Tvořivá dílna – papírové kraslice 
22. 3. 2018, 16.30 hodin   Jarní turnaj ve hře Ber - dej 
 

MK Dluhonice 
17. 3. 2018, 17.00 hodin  Tvořivá dílna – velikonoční výzdoba 
23. 3. 2018, 17.00 hodin   Noc s Andersenem plná soutěží a pohádek 
 

MK Kozlovice 
13. 3. 2018, 16.00 hodin  Hraní deskových her 
15. 3. 2018, 16.00 hodin  Tvořivá dílna – výroba stromečků pro štěstí 
22. 3. 2018, 16.00 hodin  Pohádkové odpoledne s Andersenem 
29. 3. 2018, 16.00 hodin  Čaj o páté – posezení se čtenáři 
 

MK Lýsky 
6. – 20. 3. 2018, 16.00 hodin Hádej, hádej, hadači – soutěž pro děti 
13. - 27. 3. 2018, 16.00 hodin Tvořivá dílna – velikonoční slepička 
 

MK Újezdec 
13. 3. 2018, 16.00 hodin  Vědomostní kvízy pro děti i rodiče 
27. 3. 2018, 16.00 hodin   Pohádkové odpoledne s Andersenem 
 

MK Vinary 
13. 3. 2018, 17.00 hodin  Tvořivá dílna – veselé jarní tvoření 
 

MK Žeravice 
23. 3. 2018, 17.00 hodin  Pohádkové odpoledne s Andersenem 
      
 
 
 
 
 
 

 

            Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

Aktuální informace sledujte na 

www.knihovnaprerov.cz 


