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AKCE PRO DĚTI

1. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Tradiční kreativně strávené odpoledne v knihovně na téma
Jarní obrázek na zeď. Půjčovna pro děti, Palackého
ulice č. p. 1, od 14.00 hod.

3. 3. TURNAJ VE STOLNÍM HOKEJI
Zahájení turnaje ve stolním hokeji, který bude probíhat až do
letošního června (více informací na str. 5). Půjčovna pro
děti, Palackého ulice č. p. 1, od 15.00 hod.

3., 10., 17., 24., 31. 3. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

3., 17., 31. 3. 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.

7. a 8. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Prázdninové kreativně strávené dny na dětském oddělení
s vlastnoruční výrobou kytičky k MDŽ. Půjčovna pro děti,
Palackého ulice č. p. 1, v provozní době půjčovny.

9. a 11. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Tvořivé a hravé jarní prázdniny v knihovně strávené výrobou
pohádkových postaviček a hraním stolních her. Pobočka
Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola), od 9.00 do
12.00 hod.

12. 3. KLUB HRÁČŮ
Hravé sobotní dopoledne v knihovně, tentokrát s turnajem
v oblíbené pohybové hře Twister. Pobočka Předmostí,
Hranická 93/14 (stará škola), od 9.00 do 12.00 hod.

16. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně určené pro děti ze školní
družiny ZŠ U Tenisu na téma Velikonoční tvoření. Pobočka
Trávník 30, od 13.30 hod.

21. 3. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Vlastnoruční výroba jednoduché velikonoční dekorace
s floristkou Kristýnou Janáčkovou. Akce je určena pro děti
i dospělé (cena za materiál 60 Kč, s sebou pouze 34
vyfouknutá vejce). Půjčovna pro děti, Palackého ulice č.
p. 1, od 15.00 hod.

30. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně určené pro děti ze školní
družiny ZŠ Velká Dlážka na téma Velikonoční vajíčka.
Pobočka Velká Dlážka 44, od 13.30 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

začal nám nový měsíc, a přestože to
tak zatím nevypadá, pomalinku se
blíží jaro. Než ale přijde doopravdy,
připravili jsme si pro vás na březen
celou řadu zajímavých akcí.

Březen se již tradičně nese v rámci
celostátního projektu Březen – měsíc
čtenářů, do kterého se jako obvykle
zapojila i přerovská knihovna. Při
této příležitosti jsme připravili pro
všechny naše uživatele spoustu akcí, besed, přednášek,
soutěží a dalších aktivit, a to jak pro ty nejmenší, tak pro ty
větší z nás. Protože je výčet akcí velmi rozsáhlý a celý by se
nám do úvodníku nevešel, můžete se dočíst bližší informace
o jednotlivých aktivitách na dalších stránkách tohoto
zpravodaje nebo se podívat na internetové stránky
www.knihovnaprerov.cz/bmc2016/.

S radostí vám můžeme oznámit, že jsme nedávno
zprovoznili nové Facebookové stránky pro všechny
teenagery na adrese www.facebook.com/TeensClubPrerov/.
Na stránkách se bude objevovat spousta informací
o aktivitách nebo soutěžích probíhajících na dětském
oddělení knihovny, fotografií z akcí a řada dalších
zajímavostí zaměřených na věkovou skupinu 13 až 19 let.
To ale neznamená, že nebudeme rádi, když se k nám připojí
i dospělí a naše příspěvky nám „olajkují“ nebo je budou
sdílet s ostatními.

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 zahajujeme na oddělení pro děti velký
hokejový turnaj o hodnotné ceny. Nejen, že se všichni
účastníci turnaje náramně pobaví, ale nejlepší hráči si na
konci školního roku navíc odnesou zajímavé společenské
deskové hry.

A nakonec tu máme dobrou zprávu pro všechny školáky,
kteří zůstávají přes jarní prázdniny doma a hledají vhodnou
zábavu. Knihovna má na všech svých pobočkách připraveny
zajímavé aktivity, výtvarné dílny a soutěže, takže rozhodně
nemusíte sedět doma, ale můžete s kamarády vyrazit za
námi a užít si spoustu legrace!

Na shledanou se těší celý realizační tým pracovníků Městské
knihovny v Přerově.

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



AKCE PRO DOSPĚLÉ

1., 15., 29. 3. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Další letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku zaměřený
na téma Genealogie (jen pro již přihlášené studenty).
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
15.00 hod.

1. 3. ATHÉNY: MĚSTO SE SLAVNOU HISTORIÍ
Přednáška Evžena Jecha z cyklu besed Kulturní památky
evropských měst. Učebna Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00 hod.

3. 3. 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 17.00 hod.

4. 3.  8. 4. OVLÁDÁNÍ PC S WINDOWS 7
Počítačový kurz základů ovládání PC pro úplné začátečníky
(jen pro přihlášené účastníky). Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), každý pátek
(kromě 25. 3.) od 9.00 do 11.00 hod.

8. 3. POUŽÍVÁME TABLET I.
Informativní lekce o práci s tablety Ing. Pavla Cimbálníka
doplněná o praktické ukázky. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00
hod.

15. 3. UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK
Přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 17.00 hod.

16. 3. ISLAND  ŽIVOT S NÁDECHEM LEDU
Cestopisná beseda Evy Učňové. Sál Agentury pro
zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

17. a 24. 3. ZÁKLADY ÚPRAV DIGIT. FOTOGRAFIE
Dvě lekce kurzu základních úprav digitálních fotografií (jen
pro přihlášené účastníky). Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00 do
18.00 hod.

21. 3. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Březnové setkání aktivních seniorů na téma Zdeněk Svěrák 
80. výročí narození. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 13.00
hod.

22. 3. POUŽÍVÁME TABLET II.
Informativní lekce o práci s tablety Ing. Pavla Cimbálníka.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 16.00 hod.

31. 3. JAKOU ŘEČÍ MLUVÍ NAŠE TĚLO
Přednáška přerovské kinezioložky Aleny Řehořové. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 17.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  31. 3. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Výtvarná soutěž pro děti o nejhezčího knihovního skřítka.
Knihovna v místní části Žeravice, Na Návsi 40/100,
v provozní době knihovny.

1.  31. 3. HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Soutěž pro děti. Knihovna v místní části Čekyně,
Na Červenici 2/32, v provozní době knihovny.

1. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Srdce pro radost (dekorace z papíru). Knihovna v místní
části Újezdec, Hlavní 61, od 17.00 hod.

7. 3. KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Prázdninová soutěž. Knihovna v místní části Lověšice,
Mírová 16/18, od 16.00 hod.

8. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Titulní stránka (obal na kuchařku). Knihovna v místní
části Újezdec, Hlavní 61, od 17.00 hod.

10. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Šnekiáda (tvoření z papíru s překvapením). Knihovna
v místní části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00
hod.

10. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoční dekorace z papíru. Knihovna v místní části
Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

17. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoční slepička. Knihovna v místní části Čekyně,
Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

17. 3. JAN KARAFIÁT  BROUČCI
Beseda pro děti. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 17.00 hod.

21. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoční zápichy do květináčů. Knihovna v místní části
Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

22. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoční dekorace. Knihovna v místní části Vinary,
Vinařská 5/18, od 17.00 hod.

22. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoční dekorace (s sebou 3 vejce). Knihovna v místní
části Žeravice, Na Návsi 40/100, od 16.30 hod.



LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

NNAAKKLLAADDAATTEELLSSTTVVÍÍ GGRRAADDAA AA PPOORRTTÁÁLL
Nakladatelství Grada si od roku 1991 vybudovalo pozici
největšího českého nakladatelství odborné literatury co do
počtu vydávaných titulů i šíře oborů, a to jak v Česku, tak

i na Slovensku. Ročně Grada vydá
na 400 nových titulů z 29 oborů
asi v 90 edicích. Nakladatelství
vydává také množství překladů
významných zahraničních děl.
Obrovská a stále se rozšiřující
nabídka nakladatelství si vyžádala
založení těchto nových značek:
Cosmopolis (pro beletrii českých
i zahraničních autorů), Bambook
s pandím maskotem (pro dětskou
literaturu) a Alferia (pro literaturu

z oblasti rozvoje osobnosti, kariéry, financí, rodiny, vztahů,
esoteriky, sexuality, zdravé výživy apod. Z nepřeberné knižní
nabídky tohoto nakladatelství uvádíme alespoň některé
zajímavé tituly: MOUČNÍKY BEZ LEPKU, JAK ZVLÁDNOUT
SYNDROM VYHOŘENÍ: NAJDĚTE CESTU ZPÁTKY K SOBĚ,
NADANÉ DĚTI A JEJICH ROZVOJ, PSYCHOLOGIE LŽI,
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, TRÉNINK TECHNIKY ŘEČI:
NAUČTE SE MLUVIT BAREVNĚ a mnohé další.

V loňském roce oslavil Portál 25. výročí svého založení.
Nakladatelství vzniklo s cílem pomáhat při výchově dětí
a mládeže, zaměřilo se proto zejména na publikace
z pedagogiky, psychologie či sociální práce, později v jeho
nabídce přibyly i tituly z oblasti
politologie, zdraví, filozofie,
ekonomie nebo kulturologie.
Velkou skupinu čtenářů Portálu
tvoří rodiče, kteří sahají po
praktických příručkách o výchově
nebo knihách plných her, nápadů
a cvičení. Portál prostřednictvím
svých knih pomáhá také řešit
problematiku vztahů, dospívání
nebo např. těhotenství. Pro malé
i starší děti vydává nakladatelství
pohádky, příběhy nebo říkadla. Jeho knižní produkci doplňují
také periodika jako Psychologie dnes, Rodina a škola či
Informatorium 38. Pakliže vás nabídka nakladatelství Portál
zaujala, přijďte si během břena vypůjčit některý z jeho titulů,
např.: TICHÁ HOLKA, KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL, MÁMA
A SMYSL ŽIVOTA, MOTIVAČNÍ ROZHOVORY V PRAXI,
POLITOLOGICKÝ SLOVNÍK, MEZI ŠKOLKOU A PUBERTOU aj.

RROOZZVVOOJJ OOSSOOBBNNOOSSTTII
Stále více lidí hledá v dnešní uspěchané a náročné době
způsob, jak co nejlépe poznat sám sebe, porozumět svému
životu a ovlivnit jeho průběh tak, aby byl co nejvíce
v souladu s tím, jaký ho skutečně chceme mít. Stejně jako

o tělo je tedy nutné neustále
věnovat pozornost také své duši
a učit se žít svůj život naplno,
uvolnit nahromaděný stres,
radovat se, vyladit své vztahy,
pousnout své hranice nebo třeba
probudit v sobě tvůrčí kreativitu.
Jestliže chcete na jaře zapracovat
na své psychické pohodě,
neváhejte sáhnout po některé
z těchto užitečných naučných
publikací: SAMA SEBOU: ZROZENÍ

SEBEVĚDOMÉ ŽENY, 23 ZABIJÁKŮ PROKRASTINACE,
SEBEDŮVĚRA  CESTA K ÚSPĚCHU, 5 ELEMENTŮ
EFEKTIVNÍHO MYŠLENÍ, SPARTAN: JAK PŘEKONÁVAT
PŘEKÁŽKY A DOSÁHNOUT V ŽIVOTĚ MAXIMÁLNÍHO
ÚSPĚCHU, 6MINUTOVÝ KOUČ: NAJDI PRAVOU LÁSKU atd.

Tematicky zaměřené nabídky knih naleznete každý měsíc
v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36.

OODD TTRRAADDIICC AAŽŽ KK JJAAZZZZUU VV PPŘŘEERROOVVĚĚ AA NNAA HHAANNÉÉ

Březen – měsíc čtenářů je po roce opět tady a my vám
jako obvykle přinášíme velkou internetovou soutěž.
Tentokrát jsme se rozhodli zaměřit pozornost na Přerov,
město na řece Bečvě, které je svou zeměpisnou polohou
křižovatkou cest, srdcem Moravy a součástí etnografické
oblasti Hané. Prostřednictvím soutěžních otázek se
přeneseme např. do doby Komenského a Blahoslava,
podíváme se na hanácké tradice a zakusíme i podmanivou
atmosféru přerovského kulturního centra, městského
domu, v němž po několik dní v roce pravidelně zní jazzové
tóny.

Pravidla soutěže
Každý březnový týden vždy v úterý a ve čtvrtek se na
internetových stránkách Městské knihovny v Přerově
(www.knihovnaprerov.cz/soutez) budou objevovat
nové soutěžní otázky. První z celkového počtu deseti
otázek bude zveřejněna v úterý 1. března 2016.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celý
měsíc až do čtvrtku 31. 3. 2016. Do této doby budete moci
na otázky odpovídat, a to buď každý týden jednotlivě,
nebo hromadně na konci soutěže. Své odpovědi zasílejte
na knihovní email aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže bude vylosováno 5 nejúspěšnějších
soutěžících, kteří správně odpoví na co největší počet
otázek. Výherci budou odměněni hodnotnými cenami a ti,
kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají bezplatnou
registraci do 30. září 2016.

Soutěže se mohou zúčastnit jak uživatelé Městské
knihovny v Přerově, tak ti, kteří nejsou registrovanými
uživateli našich knihovních služeb.

Těšíme se na vaši účast v soutěži a přejeme mnoho
zábavy a úspěchů při hledání správných odpovědí.



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

JJIIŘŘÍÍ SSCCHHEELLIINNGGEERR  6655.. VVÝÝRROOČČÍÍ NNAARROOZZEENNÍÍ

Tragicky zesnulý zpěvák, skladatel, kytarista, jeden
z nejvýraznějších hudebníků české rockové historie,
by se letos 6. března dožil 65 let. Jeho aura vyhasla
13. 4. 1981 na březích Dunaje po skoku z bratislavského
mostu. Jeho smrt nebyla nikdy zcela objasněna a je
opředena řadou záhad. Spekuluje se, že se mohlo jednat
o úkladnou vraždu zosnovanou Státní bezpečností, o pokus
zpěváka emigrovat nebo o plánovanou sebevraždu. Protože
nikdy nebylo prokázáno cizí zavinění, byla jeho smrt
uzavřena jako nešťastná náhoda.

Největším Schelingerovým hitem je bezesporu Holubí dům,
který zpěvák nahrál se skupinou Faraon a který je také
jednou ze tří jeho písní (těmi dalšími jsou Šípková
Růženka a Jabloňový list), které otextoval Zdeněk Svěrák
Ten tehdy použil pseudonym Emil Synek, čímž obešel
dočasný zákaz své publikační činnosti. „„KKddyyžž jjsseemm nnaa ttuu
ppěěkknnoouu,, aallee ssmmuuttnnoouu UUhhllíířřoovvuu mmeellooddiiii ppssaall tteexxtt,, nneevvěědděěll
jjsseemm,, kkddoo jjii bbuuddee zzppíívvaatt.. PPaakk jjsseemm jjii vv ssáállee ddiivvaaddllaa AAlltteelliiéérr
pprrvvnněě ssllyyššeell.. ZZppěěvváákkůůvv hhllaass bbyyll ppoorroouucchhaannýý,, nnaaššttííppnnuuttýý,,
nneehhllaaddkkýý,, jjaakkoo kkddyyžž ssee ddoo lloožžiisskkaa zzaaddřřeell ppíísseekk.. NNeejjddřříívvee mměě
ttoo zzaarraazziilloo,, aallee jjaakk zzppíívvaall,, ččíímm ddááll vvíícc mměě uujjiiššťťoovvaall,, žžee jjee tteenn
pprraavvýý..““ Přesně takto procítěně vzpomíná na první setkání se
Schelingerem Zdeněk Svěrák.

Jiří Schelinger se narodil ve vesničce Bousov, brzy se však
přestěhoval s rodiči do Prahy. Jeho matka byla květinářka,
otec byl učitelem hudby – není tedy divu, že také jeho syn
brzy propadl muzice a v mládí začal hrát na klavír, později na
kytaru.

Jeho první kapelou, kterou založil již na základní škole
v Nuslích a ve které hrál na kytaru, bylo hudební uskupení
s názvem Nothing But Nothing. Tehdy byl jeho kytarovým
idolem Brian Jones z Rolling Stones. Po ukončení základní
školy začal mladý Schelinger navštěvovat SOU, ale vyučený

instalatér se z něj nestal. Místo toho se ocitl kvůli podezření
z účasti na podvodu v zadržovací vazbě, a aby se dostal co
nejdříve ven, pokusil se o demonstrativní sebevraždu. Díky
této události pak skončil v psychiatrické léčebně v Bohnicích
a získal modrou knížku, což bylo pro jeho kariéru dost
důležité.

Po návratu z léčebny nastoupil krátce jako kulisák do divadla
Jiřího Wolkera. Do skupiny Smaragd, v níž se brzy stal
hvězdou číslo jedna, ho vzal Ivo Trojan. V době svého
působení v Liberci se seznámil se svojí první ženou Alenou,
s níž měl dceru Andreu. Manželství se mu však nevydařilo
a po rozvodu začal Schelinger zpívat ve skupině The Happy
Five, která se orientovala na bluesový repertoár. Přijal
nabídku od Karla Šípa ze skupiny Faraon, se kterou kromě
barového repertoáru nahrál několik singlů. Ani to ho však ve
skupině neudrželo a roku 1973 zakotvil ve skupině
bublegummového krále Františka Ringo Čecha. Dle
vyjádření Františka Ringo
Čecha bylo účelem přibrání
zpěváka s charismatickým
hlasem přitvrzení zvuku
kapely.

Roku 1977 společně nahráli
další studiové album Hrrr
na ně..., u něhož panovaly
obavy ze zásahu cenzury –
jednalo se totiž o první
hardrockovou desku u nás. V 70. letech se mezi příznivci
Jiřího Schelingera objevuje fáma a na tehdejší dobu velice
revoluční zpráva, že britská skupina Black Sabbath zvažuje
angažmá českého zpěváka coby náhradu za Ozzyho
Osbourna. V Polsku dělali spolu s kapelou předskokany
anglické kapele Smokie a o dva roky později vydali LP album
Nám se líbí. Následně se začalo připravovat nové album
s názvem Zemětřesení, které ale nebylo kvůli jeho
předčasnému úmrtí dokončeno (nakonec vzniklo v roce 1993
ve složení Brichta, Doležal, Henych a Smetáček).

I přes svůj krátký život se stal Jiří Schelinger
jedinečnou legendou českého bigbítu. Jeho hlas je
dodnes jedním z nejcharakterističtějších v české
rockové hudbě a řada jeho hitů jako třeba Jahody
mražený, Švihák lázeňský, Jsem prý blázen jen, René,
já a Rudolf atd. je stále velice populárních a doslova
nestárnoucích.

Bohatou hudební tvorbu Jiřího Schelingera si můžete vypůjčit
v hudebním oddělení Městské knihovny v Přerově na
Žerotínově nám. 36.

Stanislava Puppová, hudební oddělení

Jiří Schelinger rozdával v dobách své největší slávy
po koncertech spoustu autogramů

Zdroj: commons.wikimedia. org



PPŮŮJJČČOOVVNNAA PPRROO DDĚĚTTII VV BBŘŘEEZZNNUU
OOŽŽIIJJEE HHRRAAMMII AA SSOOUUTTĚĚŽŽEEMMII

Holky, kluci, čtenářky a čtenáři, máme pro vás
skvělou zprávu! Na dětském oddělení jsou pro vás
připraveny zbrusu nové společenské hry! Při jejich
nákupu jsme myslely jak na ty nejmenší, tak i na
teenagery, aby si vybral opravdu každý. Hraní
společenských her totiž přináší nejen skvělou zábavu,
ale napomáhá také k rozvoji představivosti,
kreativity, logického myšlení, prohlubuje schopnost
koncentrace a v neposlední řadě rozvíjí slovní
zásobu. A jaké hry jsme si pro vás tedy připravily?

LETIŠTĚ je zábavná logická hra pro děti od 8 let ze série
Smart Games (kombinace hry a hlavolamu, kterou může
podle jednoduchých pravidel hrát i jediný hráč). Hra vás
přenese do prostředí letového provozu  budete muset hlídat
pozice letadel ve vzduchu i na zemi a umístit 6 herních dílů
tak, aby nedošlo k letecké havárii. Závisí tak na vás životy
všech pasažérů. Dokážete letadla správně odnavigovat na
bezpečné přistání?
Letiště však není jediným zástupcem ze série Smart Games 
připravené pro vás máme i hry s názvy VIKINGOVÉ
V BOUŘI, KVADRILION, AUTOBLOK, BAREVNÝ KÓD,
SPONGEBOB.

SID MEIER'S CIVILIZACE je strategická hra určená pro
děti od 13 let. Jedná se o kompletně česky lokalizovanou
deskovou verzi legendární počítačové strategie Civilization.
Hra vás vtáhne a nepustí. Stanete se vládcem jednoho ze
šesti mocných národů a vaším úkolem bude dovést ho
k nesmrtelné slávě a nadvládě nad světem. Během hry se
musíte soustředit jak na rozvoj a údržbu svých měst, tak i na
zvelebování jejich okolí, správu armády i pokladnice
a nesmíte zapomenout ani na kulturu a politiku.
Další novou strategickou hrou na dětském oddělení je také
TZOLK'IN MAYSKÝ KALENDÁŘ.

SKLUZAVKY A ŽEBŘÍKY (prasátko Peppa) je hra určená
pro děti už od 3 let, která se nikdy neomrzí už jen díky tomu,
že je doplněna obrázky oblíbených hrdinů ze seriálu Prasátko
Peppa. Při hře postupujete po herní desce podle hodu na
kostce. Ovšem pozor! Cestu si můžete zkrátit lezením po
žebříku, nebo naopak prodloužit, když se po skluzavce
sklouznete dolů. Do této veselé hry se mohou zapojit všichni
členové rodiny.
Další zábavu pro nejmenší představuje trojkombinace her
pod názvem JENGA 3V1, jejíž součástí jsou hry Jenga,
domino, pexeso.

Ještě jste si nevybrali? V tom případě čtěte dál a zahrajte si
třeba na mazané detektivy! Umožní vám to hra ČERNÉ
HISTORKY 1., 2., a 3. díl s podtitulem Skutečné příběhy
nebo Absurdní příběhy. V případě, že chcete obohatit svoji

slovní zásobu a zároveň se dobře pobavit, sáhněte po hrách
PŘÍBĚHY Z KOSTEK nebo SLOVNÍ JÍZDA.

Máte rádi klasiku v podobě Scrabble? Pak by vás mohla
zaujmout hra QWIRKLE, při níž se ovšem nehraje se slovy,
ale spojují se tvary a barvy na hracích kamenech. A nakonec
tu máme něco i pro milovníky fenomenální párty hry Activity:
TIME'S UP CELEBRITY, ČESKÝ FILM PREMIUM –
OTÁZKY A ODPOVĚDI, TIME'S UP RODINA nebo PÁTÝ
PŘES DEVÁTÝ.

Pokud vás naše nabídka nových her zaujala, neváhejte
a přijďte si za námi zahrát! A pro ty, kteří by dokonce rádi
nějakou hru vyhráli, přinášíme jedinečnou výzvu v podobě
TURNAJE VE STOLNÍM HOKEJI!

Zahájení turnaje proběhne ve čtvrtek 3. 3. 2016 v 15.00
hodin v půjčovně pro děti na Palackého ulici 1. Po celou
dobu turnaje, který bude probíhat až do letošního června,
budete mít k dispozici vzkazovou nástěnku, kterou můžete
používat k domlouvání termínů zápasů se svými soupeři.
Výsledková listina bude stále viditelně umístěna, takže
můžete průběžně sledovat výsledky zápasů ostatních hráčů.

PRAVIDLA TURNAJE:
 systém každý s každým, potom playoff 8 nejlepších
 hodnocení dle bodů i skóre, popř. vzájemné zápasy
 délka zápasu 20 min.
 ukončení turnaje a vyhlášení vítězů 23. 6. 2016

Na turnaj se můžete přihlásit osobně u knihovnic dětského
oddělení, na tel. čísle 724 519 661, na emailové adrese
deo@knihovnaprerov.cz a nově také na Facebooku
půjčovny pro děti: Teens club  Městká knihovna
v Přerově.

Zuzana Bludská, Miroslava Nevřelová, oddělení pro děti

Stolní hokej si na dětském oddělení našel mezi malými
čtenáři řadu příznivců



BBLLÍÍŽŽÍÍ SSEE NNOOCC SS AANNDDEERRSSEENNEEMM!!

Uběhl téměř rok a opět se blíží další, tentokrát již
devátý ročník oblíbené akce NOC S ANDERSENEM! Že
jste o ní ještě neslyšeli a nevíte, o co vlastně jde?
V tom případě čtěte dál!

Jedná se o přenocování dětí v knihovně, které bude
doprovázeno nejrůznějšími hrami, zábavnými soutěžemi,
vědomostními kvízy a samozřejmě také zajímavým čtením.
Protože se ale v knihovně nespí denně, ne všem našim
čtenářům se poštěstí zúčastnit této mimořádné události. Je
to totiž zasloužená odměna pro čtenáře, kteří se umí pěkně
chovat ke knížkám, rádi je čtou a aktivně se zapojují do námi
pořádaných soutěží a jiných činností.

Letošní Noc s Andersenem proběhne v pátek 1. dubna
2016 od 18.00 hodin v Městské knihovně v Přerově,
konkrétně v půjčovně pro děti na Palackého ulici 1.
Zúčastnit se mohou kluci i holky, kterým je více než
7 a méně než 13 let a kteří mají platnou registraci
v Městské knihovně v Přerově. Zájemci se mohou přihlásit
přímo u knihovnic na dětském oddělení, na telefonních
číslech 724 519 662, 581 334 076 nebo na emailové
adrese deo@knihovnaprerov.cz.

Kluci a holky, láká vás tato akce? Tak neváhejte a přihlaste
se, ale pozor! Počet spáčů je omezen, takže největší šanci
mají ti, kteří se přihlásí co nejdříve! Uvidíte, že to bude noc
plná zábavy a dobrodružství!

Děti, láká vás Noc s Andersenem, ale nechcete v knihovně
strávit celou noc? Máme pro vás řešení  pro všechny
školáky ve věku 7 – 13 let s platnou registrací v Městské
knihovně v Přerově, kteří by o tuto akci neradi přišli, pořádá
Městská knihovna v Přerově na pobočkách v Předmostí
a na Trávníku své Večery s Andersenem. Ty budou letos
věnovány 700. výročí narození největšího českého panovníka
Karla IV. a tématům „Po stopách Karla IV“ (pobočka
v Předmostí) a „Královské rejdění“ (pobočka na

Trávníku). Pokud tedy chcete zažít večery plné královské
zábavy, čtení a rozmanitých aktivit ve společnosti svých
kamarádů, neváhejte a přihlaste se u knihovnic přímo na
pobočkách, kde také získáte všechny potřebné informace.

Večer s Andersenem proběhne v pátek 1. dubna 2016
od 18.00 do 21.00 hodin na pobočce Městské knihovny
v Přerově v Předmostí, Hranická 93/14 (budova staré
školy) a zároveň také na pobočce na Trávníku 30.

JJAARRNNÍÍ PPRRÁÁZZDDNNIINNYY VV KKNNIIHHOOVVNNĚĚ

Holky, kluci, neodjíždíte během jarních prázdnin
s rodiči na lyžovačku na hory, ale zůstáváte doma
a hledáte nějakou prima zábavu? Pak neváhejte,
vezměte své kamarády a přijďte za námi do knihovny
na dětské oddělení nebo na pobočku knihovny
v Předmostí! Zajímá vás, co si pro vás knihovnice
připravily?

Na dětském oddělení si celý týden můžete zasportovat
a rozhýbat své tělo u populárního XBOXu nebo si zahrát
stolní hokej a fotbálek!

V pondělí 7. 3. a v úterý 8. 3. 2016 budeme v tvořivých
dílničkách vyrábět originální „kytičku pro maminku
k MDŽ“. Postačí, když si s sebou do knihovny přinesete jen
dobrou náladu a chuť tvořit, veškerý materiál jinak budete
mít k dispozici na místě.

Vadí vám, že se nemáte přes jarní prázdniny s partou
kamarádů kde scházet? Můžete u nás a ještě si u toho
zahrát nějakou společenskou stolní hru, třeba Activity! Určitě
u toho zažijete spoustu legrace, a to i v dopoledních
hodinách. Během prázdnin totiž budeme mít otevřeno takto:

Pondělí 7. 3. 2016 9 – 11 12 – 17
Úterý 8. 3. 2016 9 – 11 12 – 17
Středa 9. 3. 2016 9  12
Čtvrtek 10. 3. 2016 9 – 11 12 –17
Pátek 11. 3. 2016 9 – 11 12 – 16

O prázdninový program rozhodně nebudete ochuzeni
ani na pobočce městské knihovny v Předmostí, kde si
kromě tradičního půjčování knih v běžné provozní
době knihovny užijete zábavu v podobě hraní
oblíbených stolních her a tvořivých činností:
Středa 9. 3. 2016 a pátek 11. 3. 2016, 9.00 – 12.00
hod.
Tvořivá dílnička – výroba pohádkových postaviček
z papíru, společenské hry

Sobota 12. 3. 2016, 9.00 – 12.00 hod.
Turnaj v pohybové hře Twister

Těšíme se na vás!

Noc s Andersenem  to je spousta her, soutěží a legrace!



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




