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ÚÚVVOODDNNÍÍKK PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

2. 6. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Kamenné rybičky.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

4., 11., 18., 25. 6. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

11., 25. 6. KLUB HRÁČŮ
Čtvrteční odpoledne plné deskových her, kvízů a soutěží.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
do 16.00 hod.

13. 6. KLUB HRÁČŮ
Hravé sobotní dopoledne v knihovně. Pobočka Předmostí,
Hranická 93/14 (stará škola), od 9.00 do 12.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

1. 6. ZÁKLADY ÚPRAV DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
Druhá lekce kurzu zabývajícího se základy upravování
digitálních fotografií s Ing. Pavlem Cimbálníkem
a Ing. Zbyňkem Kutrou (jen pro již přihlášené účastníky).
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 16.00 do 18.00 hod.

4. 6. PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPISŮ
Prodej zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů za
symbolické ceny. Suterén Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 8.00 do 18.00 hod.

29. 6. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Květnové setkání aktivních seniorů na téma Adolf Born 
85. výročí narození českého malíře, ilustrátora, animátora,
karikaturisty a kostýmního výtvarníka. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1. 6. ROŠŤÁRNIČKY S PRINCEZNAMI
Zábavné odpoledne pro děti. Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

2. 6. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zábavné odpoledne plné her, malování, soutěží a čtení
pohádek spojené s výstavkou dětských knih. Knihovna
v místní části Újezdec, Hlavní 61, od 16.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

začal nám poslední měsíc školního
roku a nezadržitelně se tedy blíží
čas dovolených a zaslouženého
odpočinku. V přerovské knihovně se
ale i přesto stále něco děje.

První dvě červnové středy se
ponesou ve znamení již tradičního
Pasování prvňáčků na čtenáře. Tato
akce se týká všech žáků 1. tříd
přerovských základních škol, kteří se
po celý rok účastnili celorepublikového projektu „Už jsem
čtenář  knížka pro prvňáčka“. Pasování prvňáčků proběhne
na přerovském zámku na Horním náměstí v prostorách
školní třídy ze 17. století, z doby zdejšího působení učitele
národů Jana Amose Komenského, a této významné události
se zúčastní přes 400 dětí. Jako každý rok, tak ani letos se
slavnostní pasování samozřejmě neobejde bez účasti
zámeckých rytířů, kteří dohlédnou na splnění čtenářského
slibu a předají pasovací glejty. My přejeme všem malým
čtenářům, aby jim chuť ke čtení vydržela co nejdéle.

Pro starší čtenáře a dospělé uživatele máme již nějakou
dobu k dispozici nabídku elektronických knih v rámci našich
evýpůjček. Nově se naše nabídka rozrostla o populární
knižní titul Lovci hlav, jehož autorem není nikdo jiný, než
norský spisovatel Jo Nesbø. O tom, zdali do databáze
elektronických knih přibudou také další tituly tohoto
v současnosti velice oblíbeného a čtenáři vyhledávaného
tvůrce severských detektivek, rozhodnete pouze vy, a to
tím, že si knihu prostřednictvím našich evýpůjček stáhnete
a přečtete. Nabídka eknih by se měla v brzké době navíc
rozšířit o kompletní produkci nakladatelství Albatros Media,
takže se můžete těšit např. na bestseller Hedvábník od
Roberta Galbraitha (pseudonym J. K. Rowlingové).

Připravujeme pro vás také jednu prázdninovou novinku, a to
půjčování knih a časopisů na přerovském bazéně, kterou
zajišťujeme ve spolupráci s přerovskou společností Teplo,
a.s. a s Technickými službami města Přerova, s.r.o. Sledujte
proto naše www stránky nebo knihovní Facebook, ať vám
neutečou žádné informace.

Kompletní přehled všech našich aktuálně pořádaných
a plánovaných aktivit naleznete na internetových stránkách
www.knihovnaprerov.cz. Jsme přesvědčeni, že vás některá
z našich akcí zaujme a rádi vás u nás přivítáme.

Těší se na vás celý realizační tým pracovníků Městské
knihovny v Přerově.

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



11. 6. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba tužkovníků z plechovek. Knihovna v místní části
Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

11. 6. TVOŘIVÉ DÍLNY
Barevní broučci z papíru. Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32 , od 16.00 hod.

11. 6. TVOŘIVÉ DÍLNY
Pletení košíků z pedigu. Místní část Dluhonice  hřiště,
od 17.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Už jste slyšeli o FFEEMMIIKKRRIIMMII? Za tímto pojmenováním,
které přišlo do světa literatury z Dánska, se skrývá subžánr
kriminální literatury, jehož typickými znaky, jak už samotný
název napovídá, jsou ženy coby autorky těchto děl i hlavní
hrdinky  vyšetřovatelky či policistky. K legendárním a nejen
čtenářsky, ale i divácky oblíbeným postavám slečny Marplové
nebo Jessicy Fletcherové tak i dnes zásluhou mnoha autorů

přibývají hrdinky, které se jako
ryby ve vodě pohybují ve světě,
jemuž běžně dominují muži,
a mezi náročnou profesi se navíc
ze všech sil snaží zařadit i péči
o rodinu. Z děl femikrimi, která
by rozhodně neměla uniknout
vaší pozornosti, uvádíme tituly
jako NEVIDITELNÝ STRÁŽCE,
VODNÍ ANDĚLÉ, KONEC VOSÍ
SEZÓNY, VRAŽDA NA MEXICKÝ
SVÁTEK, NALEZIŠTĚ aj.

Zajímá vás pozoruhodný svět letadel a rádi objevujete nové
informace z historie letectví či ze životů slavných osobností
s letectvím spjatých? Pak právě
pro vás je určena naše
červnová tematická nabídka
naučných knih, které již od
roku 1990 soustavně vydává
chebské nakladatelství SSVVĚĚTT
KKŘŘÍÍDDEELL, specializující se
výhradně na literaturu leteckou,
válečnou a na letecký sport.
Mezi nejúspěšnější díla tohoto
nakladatelství patří např. ŽIVOT
MEZI NEBEM A ZEMÍ, BEZ
NICH BY NEVZLÉTLI, BYLO
NEBYLO U LETECTVA, LETOVODEM POD MODROU ZDÍ,
VŮLE A ŠTĚSTÍ LETECKÉHO MECHANIKA, O SOBĚ A LÉTÁNÍ
a mnohé další.

Tematické nabídky knih jsou pro vás připraveny
v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

VVÝÝZZNNAAMMNNÁÁ JJUUBBIILLEEAA VVÁÁCCLLAAVVAA HHYYBBŠŠEE

Vynikající trumpetista, uznávaný aranžér, skladatel
a především proslulý dirigent Václav Hybš letos slaví
dvě nepřehlédnutelná životní jubilea – 80. výročí
narození (nar. 3. 6. 1935) a 55 let činnosti Orchestru
Václava Hybše.

Václav Hybš se narodil do rodiny s muzikantskou tradicí,
neboť jeho otec byl kapelníkem a hrál na několik nástrojů.
Malý Václav působil již od dvanácti let v otcově kapele jako
bubeník, ale nástrojem, který ho zlákal na celý život, se
nakonec stala trumpeta. Hru na ni také později vystudoval
na pražské konzervatoři. Za studií již od druhého ročníku
častokrát zaskakoval v nejrůznějších souborech.

Svou profesionální dráhu začínal jako trumpetista
v orchestru Zdeňka Bartáka a dále hrál u Ladislava
Bezubky. Hybš byl následně také zakládajícím členem
TOČRu, kde pod vedením Karla Krautgartnera působil
značnou část své trumpetistické kariéry. V letech 19551960
hrál v různých tanečních orchestrech, v cirkusu Praga,
v Poděbradském lázeňském orchestru nebo v Alhambře.

V šedesátých letech začal budovat svůj vlastní orchestr.
Z malé hudební skupiny postupně vybudoval velké, doma
i v zahraničí uznávané hudební těleso, které pod jeho
jménem vystupuje již 55 let na scéně populární hudby.

Repertoár Hybšova orchestru je mnohostranný  interpretuje
popmusic, swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a dechovou
hudbu. Pro svou přizpůsobivost je vyhledáván našimi
i zahraničními umělci z nejrůznějších hudebních žánrů. Se
svým orchestrem doprovázel Václav Hybš řadu českých
hvězd pop music, např. Waldemara Matušku, Evu
Pilarovou, Jitku Zelenkovou, Jiřího Korna, Karla
Gotta… Známá je i jeho spolupráce s houslistou Josefem
Sukem.

Do dějin hudební zábavy se umělec zapsal aktivní účastí
v televizních pořadech, např. Zpívá celá rodina, vystupoval
v mnoha silvestrovských programech, podílel se na
nahrávkách k filmům jako Kdyby tisíc klarinetů, Starci na
chmelu, Drahé tety a já a k mnoha dalším. Oblíbené jsou
také každoroční Vánoční koncerty Orchestru Václava Hybše,
které tvoří šňůra mnoha úspěšných vystoupení v různých
městech naší republiky, kde vedle známých zpěváků
vystupují také oblíbení herci a baviči.

Tvorbu všech výše uvedených interpretů naleznete
v hudebním oddělení Městské knihovny v Přerově.

Stanislava Puppová



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

VVLLAAKK NNAADDĚĚJJEE

„Na každé cestě něco ztratíme, abychom něco jiného
našli.“ Tak zní citát z jednoduché, přesto na první
pohled okouzlující obálky románu inspirovaného
skutečnými událostmi od autorky Christiny Baker
Kline, který již svým názvem dává tušit, že nepůjde
o lehké a oddechové čtení, ale o silný příběh, jenž nás
donutí zamyslet se.

A skutečně je tomu tak – již po pár stránkách jsem tuhle
příjemně vyhlížející knihu chtěla nadobro odložit, protože
jsem byla přesvědčena, že se jejím obsahem nebudu moci
nikdy „prokousat“. Ke svému štěstí jsem to však nevzdala,
začetla se důkladněji, a nakonec knihu nemohla za žádnou
cenu odložit, dokud jsem nepřečetla i ten poslední řádek
tohoto krásného a dojemného příběhu o ztrátě, naději,
důvěře, oddanosti, opovržení, ale samozřejmě také o lásce…

Kniha sleduje osudy dětí končících u pěstounů a porovnává
současnost s minulostí. Příběh jedenadevadesátileté Vivian
a sedmnáctileté Molly nabízí pohled do problematiky
náhradních rodin a adopcí.

""VV jjeeddnnoomm zz ppoosslleeddnníícchh vvllaakkůů nnaadděějjee,, kktteerréé oodd ppoolloovviinnyy
ddeevvaatteennááccttééhhoo ssttoolleettíí vv AAmmeerriiccee ooddvváážžeellyy ssiirroottkkyy
zz ppřřeelliiddnněěnnééhhoo NNeeww YYoorrkkuu kk nnááhhrraaddnníímm rrooddiinnáámm nnaa
SSttřřeeddoozzááppaadděě,, sseeddíí ii ddeevvííttiilleettáá NNiiaammhh.. PPííššee ssee rrookk 11992299
aa NNiiaammhh,, kktteerráá ppřřiiššllaa oo rrooddiinnuu ppoo vveellkkéémm ppoožžáárruu nnaa
nneewwyyoorrsskkéé ppeerriiffeerriiii,, cceessttuujjee ddííkkyy oorrggaanniizzaaccii PPoommoocc dděětteemm
vvssttřříícc nneejjiissttéé bbuuddoouuccnnoossttii.. CCoo jjii vv nníí ččeekkáá?? NNaajjddee ppřřeess řřaadduu
bboolleessttnnýýcchh zzttrráátt ssvvéé ššttěěssttíí?? PPooddoobbnnáá oottáázzkkaa zznníí vv hhllaavvěě
ii sseeddmmnnááccttiilleettéé MMoollllyy vv rrooccee 22001111.. PPoo ssmmrrttii mmiilloovvaannééhhoo
ttaattíínnkkaa ssttřřííddáá jjeeddnnuu ppěěssttoouunnsskkoouu rrooddiinnuu zzaa ddrruuhhoouu aa jjddee
zz pprrůůššvviihhuu ddoo pprrůůššvviihhuu.. ZZaa tteenn ppoosslleeddnníí mmuussíí nnaa vveeřřeejjnněě
pprroossppěěššnnéé pprrááccee:: bbuuddee uukkllíízzeett vv ppooddkkrroovvíí ddeevvaaddeessááttiilleettéé
ppaanníí.. PPrroottnnoouu ssee oossuuddyy ttěěcchhttoo ddvvoouu žžeenn?? AA ddoossttaannoouu
ooddppoovvěěddii nnaa ssvvéé oottáázzkkyy??""

(Kline, Ch. Vlak naděje)

Jelikož je mezi sirotky největší zájem o děti v kojeneckém
věku, a především pak o chlapce, kteří by pomáhali s prací,
nikdo se malé Niamh na první zastávce neujme  je přeci jen
Irka se zrzavými vlasy... Když si ji při druhé zastávce vybere
manželský pár, stane se rázem neplacenou silou
v krejčovské dílně. Niamh, přejmenovaná nyní na Dorothy, je
nucena nocovat na studené podlaze na chodbě, záchod smí
používat pouze mimo dům a musí dřít jako služka. Odtud ji
organizace Pomoc dětem přesune do další domácnosti, kde
na ni však čeká jen chudoba se čtyřmi malými dětmi
a pátým na cestě. Desetiletá Niamh vůbec netuší, že se bude
starat o hejno nezvladatelných dětí, spát na špinavé matraci
v ledovém domě bez elektřiny a vody a snášet hrubé
nadávky a urážky. Zejména pokus o zneužití je příčinou

odchodu od této rodiny, která navíc na nic nečeká a ubohou
dívku uprostřed noci vyhodí do ukrutné zimy. Niamh se
vydává ke škole, vzdálené několik kilometrů, kde se jí ráno
ujímá její učitelka. Ta bydlí v domě staré dámy, u níž Niamh
na přechodnou dobu získává azyl i nové jméno Vivian. Zde
však nemůže přebývat dlouho, a tak se jí na doporučení
staré dámy záhy ujímá spořádaný manželský pár vedoucí
obchod. Niamh tak sice konečně získává slušné pěstouny,
nikoli však rodinu, neboť i nadále cítí, že všichni hledají
pouze pracovní sílu a výpomoc do domácnosti.

Na druhé straně příběhu, kdy se již píše rok 2011, stojí
sedmnáctiletá Molly, která se po smrti tatínka stává sirotkem
a střídá několik pěstounských rodin. Když v té poslední tajně
ukradne z knihovny starý otrhaný výtisk Jany Eyrové, je
jediným východiskem padesát hodin veřejně prospěšných
prací u starší majetné dámy Vivian, kterou Molly považuje za
bohatou vdovu žijící zcela
bezproblémovým životem.
Obě ženy se začnou
postupně sbližovat až při
vyklízení podkroví, kde
společně objeví spoustu
věcí z tajemné minulosti
staré Vivian...

Co všechno se Molly dozví
od Vivian o jejím životě
plném utrpení, samoty,
ale i naděje a lásky? Jaké
zkušenosti si s sebou
Vivian odnášela od jedné
rodiny ke druhé? Čeho
všeho se ve svém životě vzdala a čím vším si musela projít?

Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď v knize, která
ačkoli přetéká depresí, osamělostí a voláním o pomoc,
apeluje na to lepší v člověku. Snaží se nám otevřít oči,
abychom nebyli lhostejní, vážili si života a hlavně
spokojeného dětství. Při čtení románu se mi naskytl obrázek,
jak nelehký život mají opuštěné děti, které jsou odkázány na
pomoc pěstounů, v nichž bohužel mnohdy nenacházejí
hodné a milující rodiče, jaké by si zasloužily. Po přečtení
knihy Ch. Baker Klineové si člověk uvědomí, jak automaticky
bere skutečnost, že má rodinu, které by si měl mnohem více
vážit. Vlak naděje je úžasnou knihou s hlubokým poselstvím,
proto všem velice doporučuji, ať do tohoto vlaku nasednou
a vydají se spolu s hlavními hrdinkami na jejich cestu
příběhem.

KLINE, CHRISTINA BAKER. Vlak naděje, Praha: Plus,
2015.

Markéta Illeková



KKNNIIHHOOVVNNIICCKKÉÉ RRIITTUUÁÁLLYY ŠŠTTĚĚSSTTÍÍ

Přerovská knihovna – to není jen „hlavní“ půjčovna
pro dospělé na Žerotínově náměstí, ale jsou to také
pobočky rozmístěné různě po městě, které spolu
dohromady tvoří neodmyslitelnou součást celé
Městské knihovny v Přerově. Jednou z nich je také
pobočka knihovny v Předmostí, jejíž každodenní život
se rozhodně netočí jen kolem půjčování knih.
Pravidelný Klub hráčů, tvořivé dílničky, zdobení
perníčků nebo nejrůznější lekce pro školáky  tím
vším je do poslední chvíle vyplněna provozní doba
půjčovny.

Mezi další příjemná zpestření jinak všedních dnů patří také
besedy s paní Martinou Juřenovou, které se již pomalu,
ale jistě stávají na pobočce knihovny v Předmostí takovou
malou tradicí. Jejich konání sice není příliš časté, avšak o to
více se na ně příznivci paní Juřenové těší a dopředu si na ně
vyhrazují místo ve svých nabitých diářích. Besedy jsou totiž
vždy příslibem zajímavého tématu, které dokáže oslovit
množství posluchačů  jedním takovým byly např. i „Rituály
štěstí“.

Paní Juřenová nám při svých „rituálech“ nabídla dle mého
názoru velmi zajímavý pohled na všední den. Každý z nás
má něco rád, něčemu se s oblibou ve svém volném čase
věnuje. S přívalem pracovních povinností a následkem
vytrvalé péče o děti nebo starostí týkajících se zajištění
spolehlivého chodu domácnosti však tyto zájmy již nestíhá
nebo je odsouvá tzv. na druhou kolej.

Většina z nás ihned po probuzení přemýšlí, co všechno dnes
musí stihnout, zařídit, nachystat atd., a hlavně při tom všem
na nic nezapomenout… Samozřejmě, že si mezi tím vším
uvaříme kávu nebo čaj, dáme si něco dobrého k jídlu a třeba
si najdeme i chvilku na zajímavý rozhovor, přesto nás ale
tento každodenní kolotoč po všech stránkách vyčerpává.
Věcí, které za jediný den musíme udělat a zvládnout, je totiž
příliš mnoho, ačkoli se na první pohled jedná o zdánlivé
maličkosti. Aby člověk navíc při všem tom shonu nepodléhal
různým chmurám a pesimismu, který se na nás zásluhou
špatných zpráv denně valí prostřednictvím okolí a mediálních
zdrojů, je téměř nemožné. Je tedy velice důležité, abychom
si k tělu nepřipouštěli jen samá negativa, ale uměli se také
na něco a z něčeho těšit.

Jistě, existuje spousta moudrých knih a příruček, které nám
ochotně radí, jak od základů změnit sebe a svůj přístup ke
světu, ale stále jsou to jen návody, které vyžadují velmi
dlouhý a složitý proces. Jak se tedy prostě jen cítit o trochu
lépe pro danou chvíli a s radostí vítat každý nový den? Ze
všeho nejvíce je třeba začít sám u sebe a naučit se myslet
pozitivně. Ano, lehce se to říká, avšak hůře provádí, ale
věřte, že nic skutečně není tak složité, jak se v první chvíli
zdá. Pozitivní naladění totiž můžeme čerpat už jen

z každodenních maličkostí, ke kterým mnohdy přistupujeme
až příliš automaticky a zapomínáme si je naplno užít...
Vzpomínáte si například, kdy naposled vám udělala
opravdovou radost voňavá a chutná káva nebo první
rozkvetlá sněženka v parku?

Již na první pohled poznáte člověka, kterého něco těší. Jeho
znamením je spokojený úsměv. Začněte se tedy více
usmívat, těšte se i z naprostých maličkostí a denně udělejte
něco jen a jen pro SEBE. Běžte se projít, něco zajímavého si
přečtěte, zajděte si do kina na dobrý film, poslechněte si vaši
oblíbenou hudbu, setkejte se s přáteli, byť jen na malou
chvíli… Vždyť každý má svých radostí kolem sebe mnoho –
jen je třeba umět zastavit se a plnohodnotně si je vychutnat.

Také při dalším, tentokrát březnovém setkání nazvaném
„Hledání vlastní kreativity aneb Jak realizovat své
sny“ nám paní Juřenová připomněla, že jsme lidé, nikoli
stroje, a že čas, který věnujeme jen sami sobě, je skutečně
k nezaplacení. Jak víme, spousta nemocí totiž pochází právě
z hlavy. Stačí tedy pár maličkostí v našem každodenním
životě, které nám způsobí radost a vykouzlí úsměv na tváři,
a člověk se může zbavit fyzické bolesti.

Je velká škoda, že denně děláme věci jen z toho důvodu, že
zkrátka musíme. Dělejme tedy i pár věcí v životě, protože
prostě chceme. Každý z nás jsme jedinečná osobnost, která
má v sobě vlohy pro něco jiného, a už jen proto si važme
sami sebe. Tohle by nám měli připomínat hlavně lidé, kteří
nás mají rádi. Bohužel žijeme v době, kdy nám tyto rady
musí udělovat člověk k tomu povolaný. Proto děkuji paní
Juřenové jménem všech účastníků jejích přednášek za to, že
nám pomáhá vidět sami sebe lepšími.

Na další setkání s Martinou Juřenovou se můžete
těšit na podzim letošního roku.

Markéta Válková  Kúdeľová
Poslední foto na rozloučenou...

Setkání s Martinou Juřenovou provází příjemná atmosféra



KKDDEE NNÁÁSS NNAAJJDDEETTEE

Půjčovna pro dospělé, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 219 094 / 581 334 068, 724 534 108
email: sluzby@knihovnaprerov.cz
Studovna, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 334 069, 724 534 108
email: studovna@knihovnaprerov.cz
Hudební oddělení, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 334 062, 724 534 108
email: hudebni@knihovnaprerov.cz
Půjčovna pro děti, Palackého 1
tel.: 581 334 076, 724 519 662
email: deo@knihovnaprerov.cz
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
tel.: 581 334 079, 724 519 634
email: predmosti@knihovnaprerov.cz
Pobočka Trávník, Trávník 30
tel.: 581 334 078, 724 519 639
email: travnik@knihovnaprerov.cz
Pobočka Velká Dlážka, Velká Dlážka 44
tel.: 581 334 077, 724 519 658
email: dlazka@knihovnaprerov.cz

KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Čekyně, Na Červenici 2/32, cekyne@knihovnaprerov.cz
Dluhonice, Náves 32, dluhonice@knihovnaprerov.cz
Henčlov, Zakladatelů 69, henclov@knihovnaprerov.cz
Kozlovice, Grymovská 47, kozlovice@knihovnaprerov.cz
Lověšice, Mírová 16/18, lovesice@knihovnaprerov.cz
Lýsky, U Silnice 18/44, lysky@knihovnaprerov.cz
Penčice, Rohová 1/124, pencice@knihovnaprerov.cz
Újezdec, Hlavní 61, ujezdec@knihovnaprerov.cz
Vinary, Vinařská 5/18, vinary@knihovnaprerov.cz
Žeravice, Na Návsi 40/100, zeravice@knihovnaprerov.cz

OONNLLIINNEE SSLLUUŽŽBBYY

MĚJTE PŘEHLED O STAVU SVÝCH VÝPŮJČEK!
Přes www stránky našich online katalogů můžete nejen
sledovat své aktuální výpůjčky a termíny jejich vracení, ale
můžete si je dokonce i sami prodloužit  vyhnete se tak
veškerým sankčním poplatkům a upomínkám. Online
katalogy naleznete na těchto www stránkách:
Carmen carmen.knihovnaprerov.cz
LWWW katalog.knihovnaprerov.cz
Pro mobilní telefony s OS Android je k dispozici verze
knihovního online katalogu SMARTkatalog 2. Tuto aplikaci si
lze bezplatně stáhnout na Google Play.

Půjčovna pro dospělé Studovna
Žerotínovo nám. 36 Žerotínovo nám. 36
PO 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
ÚT 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
PÁ 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
SO 8:00  11:00 8:00  11:00

Čítárna Hudební oddělení
Žerotínovo nám. 36 Žerotínovo nám. 36
PO 8:00  18:00 8:00  18:00
ÚT 8:00  18:00 8:00  18:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  18:00 8:00  18:00
PÁ 8:00  18:00 8:00  18:00

Oddělení pro děti a mládež, Palackého 1
PO 12:00  17:00
ÚT 12:00  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 12:00  17:00
PÁ 9:00  11:00, 12:00  16:00

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
PO 9:00  11:30, 12:30  18:00
ÚT 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:00
PÁ ZAVŘENO

Pobočka Trávník 30
PO 9:00  12:00, 13:00  17:30
ÚT 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  12:00, 13:00  17:30
PÁ 9:00  11:30, 12:30  16:00

Pobočka Velká Dlážka 44
PO 9:00  11:30, 12:30  17:00
ÚT 9:00  11:30, 12:30  17:30
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:30
PÁ 12:00  16:00

Zpravodaj Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 

vychází jednou za měsíc, vydává Městská knihovna v Přerově, Žerotínovo

nám. 36, 750 02 Přerov, tel.: 581 334 060, 724 534 108, email:

zpravodaj@knihovnaprerov.cz, web: www.knihovnaprerov.cz. Redakce,

grafická úprava a korektury: Andrea Kopečková.

Zaujal vás náš zpravodaj a chtěli byste se zčásti podílet

na jeho podobě? Rádi píšete články, vyjadřujete své

názory a máte zajímavé postřehy týkající se světa

literatury a knihovnictví? Posílejte nám své příspěvky na

email ZPRAVODAJ@KNIHOVNAPREROV.CZ a my

v každém čísle zpravodaje uveřejníme některý z nich.

BUĎTE S NÁMI I NA FACEBOOKU!
www.facebook.com/247015863415

PPRROOVVOOZZNNÍÍ DDOOBBAA




