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PORADNA SOS

Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit?
Každý sudý týden, vždy ve čtvrtek, se v Městské knihovně
Prostějov koná „Poradna pro spotřebitele“. Odborní
právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
s Vámi budou řešit Váš konkrétní problém.
14.1. | PO | 17H | PODKROVNÍ SÁL			

MATĚJ PTASZEK: EKVÁDOR

Vyprávění cestovatele, hudebníka a dobrodruha Matěje
Ptaszka, který strávil rok a půl v Ekvádoru, poznal život
ve městě, na vesnici i v horách a napsal o tom dvě knihy.
Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury
v rámci projektu K 21.l
16.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL			

MÍLA KOLÁŘ: TOULKY PO MORAVĚ

Vernisáž výstavy fotografií amatérského fotografa
a nadšeného turisty Ing. Miloslava Koláře. Fotky vznikly
na pravidelných výšlapech Klubu českých turistů, odboru
Senior 2000 Prostějov po blízkém i vzdálenějším okolí.
23.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL			

SETKÁNÍ SE SIMONOU RACKOVOU

Autorské čtení básnířky a literární kritičky Simony Rackové
se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do
knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé
současné české autory.
24.1. | ČT | 17H | PODKROVNÍ SÁL		

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ANEB ZERO WASTE

Problematika odpadů a nadměrné spotřeby plastů se
týká každého z nás. Přednáška Mgr. Jitky Nadymáčkové
o bezodpadovém konceptu a udržitelné spotřebě přinese
tipy, jak žít bez zbytečných plastů a produkovat méně odpadu.
29.1. | ÚT | 9H | PŮJČOVNA			

TVOŘIVÁ KNIHOVNA

Pokračuje desátý ročník oblíbené výtvarné dílny „Tvořivá
knihovna“. Tentokrát si opět vyzkoušíme techniku drátkování. Tato akce je určena především seniorům. Zájemci
se mohou hlásit v půjčovně, počet míst je omezen. Těšíme
se na Vás.
30.1. | ST | 17H | PODKROVNÍ SÁL			

DOBRODRUŽNÉ CESTY ALOISE MUSILA

Přednáška PeaDr. Vladislava Rašky o světoznámém
českém arabistovi, orientalistovi a cestovali Aloisi Musilovi, který byl zároveň také plodný spisovatel a kromě
vědeckých prací se proslavil i dobrodužnými romány pro
mládež.
UPOZORNĚNÍ
Knihovna pro děti a mládež bude od 14. ledna 2019
uzavřena z důvodu stěhování zpět do budovy Sportcentra
– DDM na ul. Vápenice.

Skálovo nám. 6 / Prostějov / 796 01 / t: 582 329 660 / www.knihovnapv.cz / www.facebook.com/knihovnaprostejov

10., 24.1. | ČT | 15–17H | UČEBNA		

