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PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

3. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne pro šikovné výtvarníky na téma
Valentýnské tvoření. Půjčovna pro děti, Palackého ulice
č. p. 1, od 14.00 hod.

5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

12. 2., 26. 2. 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.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

2., 9. 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PC
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro začátečníky. Každé
pondělí, jen pro již přihlášené účastníky. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
9.00 do 11.00 hod.

2., 9. 2. LIBRE OFFICE
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro ty, kteří se chtějí
seznámit se základy práce s bezplatnými kancelářskými
programy. Každé pondělí, jen pro již přihlášené účastníky.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 16.00 do 18.00 hod.

3., 17. 2. VU3V
Videopřednášky dalšího letního semestru Virtuální Univerzity
třetího věku na téma Barokní architektura v Čechách. Jen
pro již přihlášené studenty. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 10.00 do
12 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

5. 2. 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.

6., 13. 2. PRACUJEME S INTERNETEM
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro ty, kteří se chtějí
seznámit se snadnými základy práce
s internetem. Každý pátek, jen pro
již přihlášené účastníky. Učebna
Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.),
od 9.00 do 11.00 hod.

12. 2. ROK 2015 Z POHLEDU NUMEROLOGIE
Přednáška ostravské numeroložky Dagmar Halotové.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 17.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

jak jsme avizovali v lednovém čísle
zpravodaje, spustili jsme již naše
nové internetové stránky, které jsou
pro vás k dispozici na nezměněné
adrese www.knihovnaprerov.cz.

Kromě kompletní změny jejich
vzhledu jsme se snažili o to, aby byly
nové stránky přehledné a vždy plné
aktuálních informací. Jejich předností je schopnost vhodně
se přizpůsobit zařízením, na kterých jsou prohlíženy  měly
by tak být dobře čitelné jak na běžném PC nebo notebooku,
tak na stále rozšířenějších tabletech a chytrých telefonech.

Nově můžete prostřednictvím našich stránek požádat
o prodloužení svých knižních výpůjček nebo nám můžete
zaslat tip na nákup knih nebo jiných dokumentů, které
bychom měli do našeho fondu doplnit. Přestože nejsou naše
finanční možnosti neomezené, budeme se snažit, abychom
vyšli vstříc většině vašich požadavků. Na nových stránkách
jsme již také plně zprovoznili informační online chat, který
je všem našim uživatelům k dispozici v běžné provozní době
knihovny. Jeho prostřednictvím můžete kontaktovat naše
pracovníky, kteří se budou snažit vyřídit všechny vaše
požadavky a zodpovědět dotazy v reálném čase.

I když jsme přípravě nových stránek věnovali důslednou
péči, mohou se najít místa, u nichž se nezobrazí vše tak, jak
by mělo. Pokud tedy při procházení stránek narazíte na
nějaký problém, budeme rádi, když nás na něj upozorníte
zprávou zaslanou na email webmaster@knihovnaprerov.cz.
Velmi tím pomůžete nejen nám, ale zároveň i ostatním
návštěvníkům stránek, kteří se tak mohou nesrovnalostem
vyhnout.

Jsme přesvědčeni, že naše nové internetové stránky se
stanou důležitým informačním zdrojem, který budete
pravidelně využívat a navštěvovat. Nezapomeňte také, že
přerovská knihovna má svůj profil na Facebooku, kde se
objevuje celá řada dalších informací, které na webových
stránkách nezveřejňujeme. Zapojte se proto i do našich
diskuzí, buďte s námi v kontaktu a pomozte nám vytvořit
moderní informační a komunikační nástroj.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



17. 2. NEBE, PEKLO, RÁJ ANEB JAK A KAM DÁL?
Přednáška z cyklu Vím už, co nevím? s Ing. Miroslavem
Šmídou. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 16.30 hod.

18. 2. KORSIKA
Cestopisná přednáška s Jaroslavem Jarošem. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

23. 2. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Únorové setkání aktivních
seniorů na hudební téma Ema
Destinová  85. výročí úmrtí
hvězdy světových operních
scén. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

24. 2. POUŽÍVÁME TABLET
Informativní lekce Ing. Pavla
Cimbálníka, který zúčastněné
návštěvníky seznámí se základy
práce s tabletem. Učebna Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  28. 2. HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
Soutěž pro děti na celý měsíc únor. Knihovna v místní
části Čekyně, Na Červenici 2/32, v půjčovní době.

5., 12., 19., 26. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba přáníček k Valentýnu a k MDŽ. Knihovna v místní
části Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

6.  8. 2. VÍKEND S JÓGOU
Podrobnější informace o akci získáte na emailové adrese
knihovny ve Vinarech: vinary@knihovnaprerov.cz

12. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Moudrá sova. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, od 16.00 hod.

14. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba valentýnských přáníček. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

HHIISSTTOORRIICCKKÁÁ DDEETTEEKKTTIIVVKKAA, jak již název napovídá,
je subžánrem čtenáři tolik vyhledávaného a oblíbeného
detektivního románu, odehrávajícím se v daleké minulosti.
I ona v sobě ukrývá všechny znaky "detektivek", tudíž v ní
nesmí chybět postava bystrého detektiva ani obaváného

zločince, záhadný zločin (nejčastěji v podobě vraždy),
vyšetřovací postupy i zdárné rozřešení zapeklité situace.
Atraktivitu příběhu pak navíc
dodává právě jeho zasazení do
dávné historie, např. do doby
Alexandra Velikého, antického
Řecka a Říma, Anglie za vlády
Jindřicha VIII. či populárního
českého vyšetřovatele autora
Vlastimila Vondrušky  Oldřicha
z Chlumu. Zapátrejte proto s námi
v únoru v české i světové historii
a vydejte se na detektivní stopu
třeba s těmito knižními tipy:
KREV NA LOPUCHU, DELFÍNI
Z LAURENTA, LETOPISY KRÁLOVSKÉ KOMORY, PÁN DUŠÍ,
TAJUPLNÝ PĚVEC, STROM JANIČÁRŮ aj.

ZZÁÁHHAADDYY a jiné tajemné jevy
nedávají lidstvu na celé zemi
klidně spát už odnepaměti. Zrádný
bermudský trojúhelník, egyptské
pyramidy, podivní návštěvníci
z dalekého vesmíru či duchové
zesnulých  to je jen zcela
zanedbatelný výčet toho, co ve
dne v noci doslova magnetickou
silou přitahuje pozornost badatelů
i vědou nepoznamenaných laiků.
Pakliže také patříte mezi ty, kteří

chtějí blíže nahlédnout pod pokličku záhadných mystérií,
kontroverzních konspiračních teorií a nevyřešených otázek
lidské historie i současnosti, rozšiřte si své obzory
např. s některou z těchto naučných knižních publikací:
KLETBA FARAONŮ A JINÉ ZÁHADY STAROVĚKÉHO EGYPTA,
ZÁHADY BIBLE, MIMOZEMŠŤANÉ V ČECHÁCH, TEMPLÁŘI
A TAJEMSTVÍ KRYŠTOFA KOLUMBA, ZAKÁZANÁ HISTORIE,
MEZI NEBEM A ZEMÍ atd.

EMA DESTINOVÁ

KKUURRZZYY TTRRÉÉNNOOVVÁÁNNÍÍ PPAAMMĚĚTTII
pro seniory i ostatní zájemce z řad veřejnosti

Kurz trénování paměti pro seniory bude probíhat v termínu
od 16. 2. do 30. 3. 2015 (každé pondělí, 7 lekcí) od 10.00
do 12:30 hod.

Kurz trénování paměti pro ostatní zájemce bude probíhat
v termínu od 16. 2. do 30. 3. 2015 (každé pondělí, 7 lekcí)
od 16:30 do 19:00 hod.

Otevření každého kurzu je podmíněno min. počtem
10 osob! Maximální počet účastníků kurzu je 20 – 25 osob.

Kurzovné: 1050 Kč /7 lekcí / 1 účastník (v případě naplnění
kurzu nejnižším počtem 10 účastníků).

Do kurzu se přihlaste ve studovně MěK v Přerově na
Žerotínově nám. 36, na telefonním čísle 581 334 069 nebo
na emailové adrese studovna@knihovnaprerov.cz



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

RREELLAAXXAAČČNNÍÍ HHUUDDBBAA

Také na vás často doléhá stres a pociťujete
naléhavou potřebu odpočinku, uvolnění a setřesení
všech starostí běžného dne? Stále však přemýšlíte,
jak na to, a zůstáváte u pouhých myšlenek na
relaxaci? Jednou z těch příjemných a nejméně
náročných možností, jak si vytouženou pohodu
a pozitivní náladu navodit za zlomek času přímo
v pohodlí vašeho domova, je poslech hudby, která
hluboce působí na lidskou duši a mysl.

Jistě sami víte z vlastní zkušenosti, že již při prvních tónech
vaší oblíbené skladby se vám zvedne nálada a vaše chmury
alespoň na malou chvíli odplouvají do neznáma. Dopřávejte
si tedy tyto pocity co nejčastěji a jednoduše se
zaposlouchávejte do příjemné hudby při každé vhodné
příležitosti. My vám nyní přinášíme malou hudební inspiraci,
z níž si možná právě vy vyberete to pravé k poslechu.

Přesně pro ty, kteří hledají hudbu jako stvořenou pro klid
a duševní pohodu, je určena hudba relaxační a meditační,
kterou naleznete např. v jedinečné sbírce s názvem Nada
Himalaya od německého
skladatele Deutera. Také při
Relaxační hudbě pro
chvíle pohody autorky
Zdenky Blechové můžete
nejen odpočívat, cvičit či
meditovat, ale také zpívat
díky přiloženým textům
k písním. Autorčina hudba
má radostného ducha
a určitě potěší jak dospělé,
tak ty nejmenší posluchače.
CD nazvané Zvuky přírody zase oceníte nejen při domácím
odpočinku, ale stejně tak dobře vám pomohou zrelaxovat
mysl nebo posílit koncentraci při práci či při studiu. Jemnou
hudbu, která vás uvede do příjemného stavu relaxace
v hladině alfa a probudí léčivé síly organismu, slibuje také
Poselství harmonie hudebníka a léčitele Petra Piňose.
Zklidňující hudba, která přináší pocit spokojenosti a je

vhodná coby ideální kulisa
k relaxačnímu cvičení, je
Relaxační hudba Emila
Hradeckého.

Meditační texty s názvem
Na ostrově harmonie
Ality Zaurak napomáhají
k vzájemné harmonizaci
mužského a ženského
principu a posílení intuice
a tvůrčí vizualizace.

Hlasem vedená relaxace Na vlnách Jednoty od stejné
autorky je zase ideální k načerpání psychické síly a odolnosti.
Meditační techniku, která využívá zvuku a jeho vibrací jako
základního prostředku léčení a duchovního rozvoje,
naleznete v hudebních nahrávkách společně nazvaných
Tibetské léčení zvukem a Bols tibétains. Neztratit
invenci a energii napomáhá poslech gregoriánského chorálu
v podání skupiny Gregorian, jejíž skladby najdete na CD
Masters of chant. Uklidňující může být také hudba

duchovní, o čemž svědčí
nahrávky pod názvem
Voices od ženského sboru
z benediktinského kláštera
v Avignonu nebo kompilace
zpěvů mnichů s titulem
Sacred tibetan chant.

Že je hudba vynikajícím
lékem pro neklidnou nebo
bolavou duši vás přesvědčí
Christoph Rueger v knize

Domácí hudební lékárnička. Hudební nástroje a styly,
které pomohou zlepšit vaše zdraví a změnit váš život, vám
pak představí Vlastimil Marek
v knize Hudba jinak. Obě tyto
knižní publikace jsou navíc
doplněny o CD s množstvím
hudebních ukázek.

A ještě jedna malá rada na
závěr. Ať už se rozhodnete pro
poslech jakékoliv relaxační
hudby, nezapomeňte na to, že je
vždy důležité dbát na její
opakované a velmi tiché
(ambientní) přehrávání. Jedině
tak totiž docílíte žádaného výsledku a navodíte si příjemné
pocity klidu, pohody a celkového fyzického i psychického
uvolnění.

Přehled všech titulů s relaxační hudbou, které si
můžete vypůjčit v hudebním oddělení Městské
knihovny v Přerově, najdete také v našem knihovním
online katalogu.

Stanislava Puppová

ŘŘEEKKLLII OO HHUUDDBBĚĚ......

"Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky."
(Friedrich Nietzsche)

"Hudba je lékem na trápení duše."
(Quintus Flaccus Horatius)

PAN PIPE DREAMS
Gheorghe Zamfir

MEDITATION: WELLBEING

TIBETSKÉ LÉČENÍ ZVUKEM



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

TTĚĚLLOO AA KKRREEVV

Jak moc nás v životě ovlivňují naše rané zážitky
z dětství a jakou silou nás dokáží drtit v dospělosti?
Kolik z nás má to štěstí, že vyvázne bez šrámů, kolik
z nás s nimi naopak bojuje po celý život? Jaké
množství rodin navenek působí idylicky a šťastně,
a přitom jejich členové každodenně prožívají domácí
peklo? Přesně to jsou jedny z mnohých naléhavých
otázek, které mě napadají po přečtení posledního
románu Tělo a krev amerického spisovatele Michaela
Cunninghama.

Autorovy postavy v díle rozhodně nepatří k vyrovnaným
jedincům, kteří mají svůj život pevně v rukou, přestože si to
občas myslí. Děj této rodinné ságy začíná v roce 1935
v Řecku, kde tehdy ještě malý Constantine, zakladatel rodu,
tvrdě pracuje na rodinné farmě. Příběh následně pokračuje
v Americe v období hrdinovy dospělosti, kdy se Constantine
žení a zakládá svou vlastní rodinu. Díky tvrdé práci získává
slibně placené místo, které jeho rodinu vyšvihne mezi dobře
situovanou střední společenskou vrstvu. Naoko si tedy není
nač stěžovat. Constantinova atraktivní manželka Mary
dokáže na rodinných oslavách pokaždé připravit skvělé
občerstvení a dům udržuje v dokonalé čistotě. Jejich tři děti
jsou zdravé a chytré a peněz je i na nerozumné věci na
bankovním kontě víc než dost. A přece na tomto předobrazu
spořádané americké domácnosti postupně nalézáme řadu
nezanedbatelných trhlin...

„„AAhhoojj!!““ ZZaavvoollaallaa MMaarryy.. SSeessttaavvoovvaallaa nněějjaakkýý sseezznnaamm.. NNaa ssoobběě
mměěllaa ččeerrvveennéé kkaallhhoottyy aa ššeeddoouu mmiikkiinnuu..
„„AAhhoojj““,, ooddppoovvěědděěll.. AA jjeenn ttíímm,, jjaakk vvyysslloovviill ttyy ddvvěě nneevviinnnnéé
ssllaabbiikkyy,, jjeehhoo rraaddoosstt vvyypprrcchhaallaa.. NNěěccoo ttuu bbyylloo ššppaattnněě.. NNěěccoo hhoo
ssrráážžeelloo,, ii kkddyyžž vvyydděělláávvaall sslluuššnnéé ppeenníízzee,, ccttiill mmaannžžeellsskkéé sslliibbyy
aa žžiivviill aa ššaattiill ssvvéé dděěttii.. (Cunningham, M. Tělo a krev)

Proč nedokáže Constantine ovládnout své záchvaty vzteku,
kterými trpí celá rodina? Proč si nerozumí se svým synem?
Je to snad proto, že synovy chytré otázky jsou tak vzdálené
jemu natolik známému světu tvrdé práce? Proč vlastní žena
toho křehkého a inteligentního chlapce přespříliš rozmazluje?
A proč sám Constantine utíká pro útěchu a pohlazení
k nejstarší dospívající dceři, kterou nadevše miluje, zatímco
ona raději odchází do bezpečného manželství…?

„„ŘŘeekkll,, žžee jjsseemm pprraassee.. PPrraassee..““
„„TTaattii……““
„„JJiinnddyy ttaakk mmlluuvvíí oo ppoolliiccaajjtteecchh.. ŘŘeekkll mmii,, žžee jjsseemm zzaassrraannýý
pprraassee,, pprroommiiňň.. TTaakkhhllee tteeďď ttvvůůjj bbrraattrr mmlluuvvíí..““
„„OObbččaass hhoo pprroossttěě mmuussííšš iiggnnoorroovvaatt..““
„„TTvvoojjee mmaattkkaa mmii řřeekkllaa,, aaťť vvyyppaaddnnuu zz ddoommuu ––„„
JJeehhoo hhllaass ssee ppoommaalluu ppllnniill eemmoocceemmii,, bbyyll tteeďď ppřřiišškkrrcceenněějjššíí..
SSttáállee vvíícc ssee mmrraaččiill..

„„VVyyvvááddíí jjii ttoo zz mmíírryy,,““ řřeekkllaa SSuussaann.. ““JJee nneerrvvóózznníí,, vvššaakk vvííšš,,
aa ttyyhhllee hhááddkkyy jjssoouu nnaa nnii mmoocc..““
„„SSnnaadd.. AAssii mmáášš pprraavvdduu.. TTyy ttoohhoo vvííšš hhooddnněě,, vviiďď?? JJee ttii tteepprrvvee
oossmmnnáácctt aa uužž ttoohhoo ttoolliikk vvííšš..““
„„TTaakk mmoocc zzaass nnee.. KKoouukknnii,, ttaattii,, jjee ppoozzdděě.. MMěěllaa bbyycchh jjíítt ssppáátt..““
„„KKééžž bbyy ttvvoojjee mmaattkkaa vvěědděěllaa ppoolloovviinnuu ttoohhoo,, ccoo ttyy.. KKddyybbyy ssee
ttaakk ppoořřáádd nneevvzztteekkaallaa..““
„„MMuussíímm vvssttáátt aassii zzaa ppěětt hhooddiinn__““
PPoolloožžiill ssvvoouu rruukkuu nnaa jjeejjíí.. PPoozznnaallaa tteenn vvýýrraazz vv jjeehhoo ttvváářřii,,
lláásskkuu,, hhllaadd,, bbeezzeeddnnýý žžaall..
„„SSuussiiee,,““ řřeekkll.. JJeehhoo ttvváářř bbyyllaa pprroosseebbnnáá jjaakkoo ttvváářř mmaallééhhoo
ddííttěěttee aa sstteejjnněě ppllnnáá zzáárrooddeeččnnéé,, bbeezzoohhlleeddnnéé ppoottřřeebbyy..
(Cunningham, M. Tělo a krev)

Cunninghamovy knihy nikdy nejsou plytké a vždy sahají
hluboko pod povrch věcí. Ani v případě této knihy tomu není
jinak, neboť osud rodiny se neustále vyvíjí. Děti dospívají,
odcházejí, žijí své životy a mají vlastní děti. Každá z postav
v díle dostává svůj prostor, je zachycena ve zlomové části
svého života, která zásadně určuje hrdinův další vývoj.
Každý z členů rodiny se po svém vyrovnává a tvrdě
bojuje s něčím jiným, ať už je to synova odlišná sexuální
orientace, otcův nezvladatelný vztek či nevyléčitelná nemoc
nejmladší z dcer.

Podle předchozích řádků se snad může zdát, že kniha je
notně depresivní a osudy postav příliš kruté, ale opak je
pravdou. Cunningham je výborným znalcem nejrůznějších
podob lidské povahy a jeho postavy tomu také odpovídají 
nejsou vyumělkované, nýbrž dokonale opravdové, a proto se
čtenář může díky této autentičnosti s jejich pocity lehce
ztotožnit. Věrohodnost příběhu navíc dodávají svižné
a nadmíru inteligentní dialogy zabírající podstatnou část
knihy, s pomocí nichž přečtete dílo doslova jedním dechem.

Rodina, vzájemná provázanost
jejích členů a láska ve všech
možných i nemožných podobách
a odlišnostech  to jsou ve zkratce
ústřední témata této knihy.
Nechte se tedy podobně jako já
polapit do cunninghamského víru
emocí a dopřejte si čtenářský
zážitek v podobě velice silného
tématu, které vás donutí
přemýšlet a natrvalo (nebo
alespoň na dlouhý čas) se usídlí
ve vaší hlavě. Užijte si knihu,

kterou nebudete chtít dát z ruky dříve, než ji dočtete až do
samotného konce, knihu, k níž se budete chtít ještě jednou
vrátit, protože bude mít stále co nabídnout…

CUNNINGHAM, MICHAEL. Tělo a krev. Praha: Odeon,
2014.

Kamila Fojtíková



JJAAKK JJDDEE ČČAASS SS VVUU33VV......

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou
moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce
Univerzity třetího věku. Je založena na využití nových
komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního
vzdělávání a elearningu a je didakticky přizpůsobena
charakteristickým specifikům cílové skupiny  seniorům se
zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Výhodou VU3V je především její dostupnost všude tam,
kde se z různých důvodů nemohou senioři účastnit
klasických vysokoškolských přednášek v prezenční formě.
Pomocí virtuálního kurzu vedeného školeným lektorem se
navíc přirozeným způsobem rozvíjí počítačová
a informační gramotnost seniorů.

Garantem Virtuální Univerzity třetího věku je Provozně
ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze, která ve spolupráci s dalšími institucemi nabízí
seniorům v místech jejich bydliště celou řadu kurzů ke
studiu, jako např. Dějiny oděvní kultury, Hudební nástroje,
Kouzelná geometrie, Lesnictví, Michelangelo Buonarroti,
Umění renesance v Itálii a řadu dalších.

Studium probíhá formou videopřednášek, které studující
pravidelně docházejí zhlédnout do svého konzultačního
střediska a následně je doplňují domácím samostudiem
prostřednictvím svých osobních počítačů a internetu. Každý
jednotlivý semestr obsahuje 6 přednášek na vybrané téma,
které si studenti dle svých preferencí dopředu volí již
v semestru předcházejícím.

Konzultační středisko Městské knihovny v Přerově
funguje již 2 roky. Na přelomu let 2012/13 zahájilo pilotní
studium prvních 25 studentů  seniorů, kteří společně
absolvovali 0. semestr, jehož tématem byla "Astronomie".
Na závěr tohoto semestru přijela do Přerova manažerka
projektu VU3V ze Zemědělské univerzity v Praze Ing. Klára
Nehodová a při této příležitosti studentům slavnostně
předala pamětní listy coby doklady jejich studijních úspěchů.

Téma na další semestr si už studenti volili sami na
společných přednáškách a po hromadné domluvě vybrali
z širokého spektra různorodých a zajímavých kurzů
„Čínskou medicínu v naší zahrádce“. Studium zimního
semestru 2013/2014 pak úspěšně ukončilo 36 seniorů, kteří
si zároveň převzali pamětní listy z rukou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. Radovana Raštáka.

Tématem letního semestru probíhajícího v loňském roce byla
studenty zvolena „Etika jako východisko z krize
společnosti“. Studia tohoto nepříliš lehkého, filozoficky
zaměřeného tématu se úspěšně zhostilo 34 studentů, kterým
na samotný závěr studia přišel osobně pogratulovat
a vyjádřit svůj obdiv Ing. Jiří Bakalík.

27. ledna 2015 proběhlo v Mervartově síni Muzea
Komenského v Přerově slavnostní ukončení již 3. semestru
Virtuální Univerzity třetího věku, který studenti absolvovali
v rámci konzultačního střediska Městské knihovny v Přerově.
Tématem tohoto náročného, avšak velice úspěšně
zakončeného semestru bylo „Lidské zdraví“ a své pamětní
listy si z rukou ředitele knihovny Ing. Pavla Cimbálníka
a přerovského primátora Mgr. Vladimíra Puchalského
zaslouženě převzalo hned 39 studentů z řad seniorů.
Součástí závěrečného setkání byl jako tradičně také krátký
kulturní program, tentokrát v podání flétnistek a kytaristek
ze Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov.

Za dobu svého působení bylo v konzultačním středisku VU3V
v Městské knihovně v Přerově zapsáno již 50 studujících
ve věkovém rozmezí 60 až 83 let. Někteří účastníci výuky
chtěli dle svého zájmu absolvovat jen určitá témata
a studium tedy již ukončili, velká část studentů ale hodlá
nadále pokračovat i v semestru následujícím, jehož tématem
tentokrát bude „Barokní architektura v Čechách“.

Za celou Městskou knihovnu v Přerově přejeme všem
studentům VU3V hodně štěstí při studiu!

Dagmar Trochtová
Výuka VU3V v pilotním
semestru "Astronomie"

Slavnostní ukončení semestru "Lidské zdraví"
27. 1. 2015



NNEEMMĚĚLLOO BBYY VVÁÁMM UUNNIIKKNNOOUUTT......

PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEEMMEE JJUUNNIIOORR  BBEEZZVVAA ČČAASSOOPPIISS
PPRROO VVŠŠEECCHHNNYY ZZVVÍÍDDAAVVÉÉ DDĚĚTTII!!

Děti, žáci, rodiče! Hledáte vhodné čtení, které vám ve
volné chvíli přinese spoustu zábavy a zároveň také
důležitých a užitečných informací? Představujeme
vám nyní časopis, který z našeho pohledu rozhodně
stojí za pozornost, a proto by neměl chybět v rukou
žádného zvídavého školáka, který díky němu ve škole
zazáří.

Zastoupením skutečně pestrých a různorodých témat je
JUNIOR vhodný jak pro dívky, tak pro kluky. Je primárně
určený všem chytrým
a zvídavým dětem ve
věku od 8 do 14 let,
začíst se do něj však může
i dospělý  všem rodičům
ručíme za to, že se při jeho
četbě určitě nebudou nudit.
Staršími a léty prověřenými
sourozenci JUNIORU jsou
čtenáři oblíbená periodika
21. století, Epocha nebo
History revue. Už jen tato
skutečnost s sebou tedy
nese záruku dobré kvality.
JUNIOR vychází jedenkrát
měsíčně, jedno číslo má v průměru 66 stran a v obchodě vás
přijde na 74,90 Kč (pro předplatitele 54,90 Kč). Každý půlrok
se navíc můžete těšit na speciální vydání. A co je na tom
všem vůbec nejlepší? Na dětském oddělení Městské
knihovny v Přerově nebo na pobočce na Trávníku či
na Velké Dlážce si ho jednodušete můžete i vypůjčit!

Ptáte se, v čem je vlastně JUNIOR tak úžasný? Je
populárně naučný, barevný, skvěle graficky zpracovaný
a velmi pestrý co do výběru témat. Věda a její nové objevy
jsou v něm podávány zábavnou a zajímavou formou, takže
získávání nových poznatků bude pro školáky (ale také pro
jejich rodiče) doslova hračkou. Naleznete v něm články ze
světa techniky, přírody, historie, sportu, literatury, geografie,
astronomie a dalších oborů, přičemž nechybí ani příspěvky
čtenářů, povedené komiksy, vtípky, testy nebo hravé rébusy.

A co konkrétně se v něm můžete dozvědět? Například
to, co spojuje, a naopak rozděluje vybrané míčové sporty,
jak se jmenovali českoslovenští prezidenti, jak snadno
a rychle odlišit pravou bankovku od padělku či jaký je původ
slova "megera". Můžete se těšit i na příběhy slavných
osobností, jako např. hudebníka Johna Lennona či českého
spisovatele Oty Pavla. Určitě máte skvělé rodiče nebo jimi
dokonce už jste, ale víte, kdo se může pyšnit titulem nejlepší
rodič v říši zvířat? I na tuhle otázku vám JUNIOR odpoví.

Věděli jste například, že chobotnice velká může mít 50 až
200 tisíc mláďat a že se matka o svá vajíčka po celých
7 měsíců tak pečlivě stará, že ani nejí, a proto nakonec
vyčerpáním a hladem umírá? Díky JUNIORU poznáte kolo
z budoucnosti i tzv. chytré oblečení, zjistíte, které jídlo je na
celém světě nejoblíbenější, kdo vynalezl kapesník či proč má
slon svůj typický chobot...

Nalákali jsme vás, abyste si JUNIOR alespoň prohlédli?
Věřte, že nebudete litovat. Už nyní si ho oblíbilo na 100 000
čtenářů včetně knihovnic  staňte se tedy co nejdříve
jeho fanouškem i vy!

Iveta Nováková, Miroslava Nevřelová

DDOO NNAAŠŠEEHHOO KKNNIIHHOOVVNNÍÍHHOO FFOONNDDUU PPŘŘIIBBYYLLYY
NNOOVVÉÉ TTIITTUULLYY PPEERRIIOODDIIKK

Dle průzkumu Unie vydavatelů jsou časopisy mezi
Čechy hojně vyhledávaným artiklem, jehož četbou
prý strávíme v průměru okolo 6 hodin týdně.
V knihovně se snažíme, aby byl výběr periodik co
nejbohatší a každý čtenář si v něm našel "to své".
Knihovní fond proto rozšiřujeme o nové tituly, mezi
něž se za poslední dobu zařadil zpravodajsko
společenský týdeník Téma a dětský časopis Dráček.

TTÉÉMMAA  týdeník zaběhnutého
vydavatelství Mafra, zaměřující
se na události a zpravodajství
z politiky, společnosti a kultury.
Přináší rozhovory s významnými
osobnostmi, reaguje na trendy
v oblasti životního stylu, věnuje
se tematice financí i nejnovějším
objevům vědy a techniky. Díky
svému tematicky různorodému
složení je určen široké veřejnosti
se zájmem o dění na domácí
scéně. Na nové číslo se můžete těšit každý pátek v čítárně
Městské knihovny v Přerově.

DDRRÁÁČČEEKK  měsíčník pro
předškoláky, školáky na 1. stupni
ZŠ i jejich rodiče. Děti nenásilně
vzdělává formou zábavného
procvičování, logických hrátek,
hlavolamů, kvízů apod. Vhodně
podporuje motorické dovednosti
a napomáhá rozvíjení dětské
fantazie a kreativity. Pozornost
i těch nejmenších čtenářů
přitáhne množství pohádek
a pestrobarevných ilustrací.

Jitka Matulová



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




