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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.
5., 12., 19., 26. 8. | PO | 11.00 -11.45 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ		

PIZZA KVIZ

Jsou vaše děti hladové? Po informacích? Po jídle? Nebo prostě rády
řeší rébusy? V knihovně pro děti a mládež se jim dostane všeho.
Každé prázdninové pondělí v 11 hodin odstartuje soutěž v luštění
hádanek, křížovek a kvizů. Ze správných odpovědí se ve 12 hodin
vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let), kteří dostanou čerstvou pizzu
od Pizzerie Pohoda.
5., 12., 19., 26. 8. | PO | 14 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ		

TVOŘIVÁ DÍLNA

Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to pravé místo! Každé prázdninové pondělní odpoledne budeme vyrábět dárečky, upomínkové
předměty a další drobnosti z papíru a přírodních materiálů. Akce
je určena dětem do 15 let a koná se s podporou projektu Zdravé
město Prostějov.
7., 14., 21., 28. 8. | ST | 10 – 16 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ		

DESKOHRANÍ
Letní počasí může být jako na houpačce, ale v knihovně je
vždycky příjemně. V prázdninové středy se u nás můžete schovat
před horkem či deštěm a zahrát si „deskovky“. Každý týden budou
k dispozici jiné. Přijďte sami, s rodiči, nebo s kamarády, vyberou si
malí i velcí.
1., 15., 29. 8. | ČT | 9 - 11 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ		

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ PRO NEJMENŠÍ (2 – 5 LET)

Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy na knížky, které se jim
budou líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené těm nejmenším.
Všechny knihy, jak čtené, tak doporučené, si budete moct vypůjčit
domů.
8., 22. 8. | ČT | 13 – 15 H
KNIHOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ

Je čtvrtek, venku prší a nedá se nic dělat? Nebo jste už unavení
sluníčkem? Přijďte do knihovny pro děti a mládež, pohodlně se
usaďte, přečteme vám pohádku, která se bude líbit všem od 5 do
99 let.

PO CELÝ MĚSÍC
LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA – SOUTĚŽ O KNIŽNÍ CENY
Vybíráte si četbu na léto? Rádi vám pomůžeme. Vyberte si tak, abyste splnili naši výzvu. Kdo si v průběhu
července a srpna půjčí a přečte alespoň šest knih, které vyhovují desíti kritériím výzvy, bude zařazen do
slosování o zajímavé knižní výhry. Vyberte si například jednu knížku podle obálky, druhou se zvířetem
v názvu a další ze žánru sci-fi nebo fantasy. To jsou jen příklady. Zadání a podrobnosti najdete na adrese
www.knihovnapv.cz/vyzva.
PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ S KNIHOVNOU
Chcete se o prázdninách příjemně zabavit, trošku poučit a ještě navíc vyhrát knihu? Zúčastněte se dalšího
ročníku prázdninového Luštění s knihovnou. I tentokrát jsme pro vás, opět ve spolupráci s Hádankářským
kroužkem Hanáci, připravili křížovku a osmisměrku. Můžete si je vyzvednout (a vyplněné zase odevzdat)
v knihovně nebo si je stáhnout z našeho webu. Pět vylosovaných výherců získá knižní odměnu.
DESIGNEM ZA DOBROU NÁLADU
Výstava výtvarných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy v oboru Multimediální
tvorba. Práce byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“. Je to odpověď studentů na současné nálady ve
společnosti ovlivněné politickým či ekologickým děním. Výstava je součástí letošních oslav stoletého
výročí školy a můžete ji navštívit v Galerii Na Půdě knihovny do konce srpna.
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8., 22. 8. | ČT | 15 – 17 H | UČEBNA

