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AKCE PRO DĚTI

2., 3., 5., 6. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Prázdninové dny plné her a zábavy (více informací na str. 3).
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, v půjčovní
době.

3., 6. 3. JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
Prázdninové dny plné her a zábavy (více informací na str. 3).
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola),
v půjčovní době.

3. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Kytička pro radost.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

5., 12., 19., 26. 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.

12., 26. 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. 3. KLUB HRÁČŮ
Hravé sobotní dopoledne v knihovně  turnaj v UBONGU.
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola), od
9.00 do 12.00 hod.

17. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Jarní čarování
s papírem. Pobočka Velká Dlážka, Velká Dlážka 44, od
13.30 hod.

18. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Jarní papírové
tvoření. Pobočka Trávník, Trávník 30, od 13.30 hod.

27. 3. NOC S ANDERSENEM
Večer plný zábavných aktivit a následné nocování v knihovně
(jen pro předem přihlášené děti). Půjčovna pro děti,
Palackého ulice č. p. 1, od 18.00 hod.

27. 3. VEČER S ANDERSENEM
Večer plný zábavy a čtení v knihovně  letos na téma
Strašidla v českých pohádkách (jen pro předem přihlášené
děti). Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola),
od 18.00 do 21.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

začíná nový měsíc, který se nese ve
znamení celorepublikového projektu
s názvem Březen – měsíc čtenářů.
V minulosti projekt zaměřený na
propagaci internetu je již několik
posledních let věnován prezentaci
knihovnických služeb a ani letos
tomu není jinak. Přerovská knihovna
si proto připravila řadu tematicky
rozmanitých akcí a aktivit, kterými chce upozornit na
širokou nabídku služeb a přilákat do svých řad další nové
členy.
A co konkrétně jsme si pro vás nachystali? V rámci Března –
měsíce čtenářů chceme zahájit pravidelná setkávání
a autorská čtení se zajímavými známými i méně známými
autory knih. Prvním našim hostem bude Jiří Jilík, český
novinář, publicista, spisovatel a folklorista zabývající se
Slováckem, který na své literární besedě povypráví o knize
Žítkovské čarování. Chybět v březnu rozhodně nebudou ani
oblíbené cestopisné besedy, které se tentokrát uskuteční
rovnou dvakrát, a to poprvé s Lenkou a Václavem
Špillarovými, s nimiž se vypravíme na Madeiru, podruhé pak
s přerovským cestovatelem Jiřím Márou, který nás provede
po Novém Zélandu. Druhá jmenovaná přednáška se
uskuteční netradičně v dopoledních hodinách, abychom vyšli
vstříc zájemcům, kteří nemohou naše besedy navštěvovat
ve večerních hodinách. Nově se v knihovně setkáme také
s Ing. Petrem Karlem z přerovské hvězdárny, a to na
besedě nazvané „Světelné a elektrické jevy v atmosféře“.
A konečně velkou březnovou internetovou soutěží „Zločiny
ze severu“ snad potěšíme všechny čtenáře a milovníky
severských detektivek.
Jak jistě řada z vás již zaregistrovala, zahájili jsme v září
loňského roku půjčování eknih z portálu eReading.cz. Knihy
je možné číst prostřednictvím elektronických čteček
eReading nebo na tabletech a smartphonech s OS Android
nebo Apple iOS. Pro ty z vás, kteří žádné z těchto zařízení
nevlastníte, jsme připravili novou službu půjčování tabletů
s podporou čtení eknih. Díky těmto zařízením se tak budete
moci pohodlně seznámit s tímto typem moderní technologie
a vyzkoušet si její možnosti ještě před tím, než si tablet
sami zakoupíte. Pro zájemce jsme pořídili 3 ks zařízení,
která budou dostupná v druhé polovině měsíce března, a to
výhradně na dospělém oddělení knihovny.
Závěrem upozorníme, že nezapomínáme ani na naše
nejmenší – pro dětské uživatele knihovny je po dobu jarních
prázdnin připraven na dětském oddělení a na pobočce
v Předmostí bohatý program, se kterým vás blíže
seznámíme uvnitř našeho zpravodaje.
Tento výčet akcí ovšem stále ještě není úplný – kompletní
přehled všech březnových aktivit knihovny naleznete na
našich internetových stránkách, proto navštivte co nejdříve
www.knihovnaprerov.cz, vyberte si z bohatého programu to
pravé právě pro vás a přijďte brzy za námi  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



AKCE PRO DOSPĚLÉ

3., 17., 31. 3. 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.

4. 3. MADEIRA
Cestopisná přednáška s Lenkou a Václavem Špillarovými.
Sál Agentury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2,
od 17.00 hod.

5. 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 18.00 hod.

10., 31. 3. VÍM UŽ, CO NEVÍM?
Pravidelné přednášky cyklu s Ing. Miroslavem Šmídou.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 16.30 hod.

12. 3. SVĚTELNÉ A ELEKTRICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE
Přednáška Ing. Petra Karla z přerovské hvězdárny. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 17.00 hod.

17. 3. HLEDÁNÍ VLASTNÍ KREATIVITY
Přednáška s Martinou Juřenovou o tom, jak realizovat své
sny. Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola),
od 16.00 hod.

18. 3. ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ
Beseda a autorské čtení z knihy Žítkovské čarování se
spisovatelem Jiřím Jilíkem. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

24. 3. NOVÝ ZÉLAND
Cestopisná přednáška s Jiřím Márou. Sál Agentury pro
zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 10.00 hod.

26. 3. POUŽÍVÁME TABLET
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.

30. 3. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Březnové setkání aktivních seniorů, tentokrát na regionální
téma s názvem Přerovští výtvarní umělci. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

30. 3. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Výroba velikonoční dekorace pro děti i dospělé pod vedením
Kristýny Janáčkové. Půjčovna pro děti, Palackého ulice
č. p. 1, od 15.00 do 17.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  31. 3. O PEJSKOVI A KOČIČCE
Výtvarná soutěž pro děti na celý měsíc březen. Knihovna
v místní části Kozlovice, Grymovská 47, v půjčovní
době.

3. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba přáníček k MDŽ. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 15.00 hod.

3. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Dekorování skla (příprava a kreslení kontur). Knihovna
v místní části Vinary, Vinařská 5/18, od 17.00 hod.

3. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba dárků k MDŽ. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 16.00 hod.

5. 3. FIMFÁRUM JANA WERICHA
Akce pro čtenáře i nečtenáře, kteří mají rádi pohádky.
Knihovna v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od
16.00 hod.

5. 3. ODPOLEDNE S POHÁDKOU
Odpoledne v knihovně plné čtení, her a soutěží. Knihovna
v místní části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00
hod.

5. 3. NAD ŠÁLKEM ČAJE
Beseda pro seniory o knihách Kláry Janečkové spojená s
ochutnávkou čaje a sladkostí čtenářek. Knihovna v místní
části Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

6. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba přáníček k MDŽ. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 15.00 hod.

7. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba dárků k MDŽ. Knihovna v místní části Dluhonice,
Náves 32, od 17.00 hod.

10. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Dekorování skla (vybarvení kontur, dokončení výrobku).
Knihovna v místní části Vinary, Vinařská 5/18, od
17.00 hod.

12. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Žabka meteoroložka  tvoříme z papíru. Knihovna v místní
části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.



13. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Jarní vyrábění  vyrábíme kytičky z papírových ruliček.
Knihovna v místní části Újezdec, Hlavní 61, od 15.00
hod.

19. 3. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
aneb Přijďte si prověřit své znalosti! Knihovna v místní
části Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

26. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Jarní dekorace z papíru pro děti i dospělé. Knihovna
v místní části Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

28. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Velikonoce  zdobení kraslic a velikonoční jedličky, výroba
ozdob. Knihovna v místní části Dluhonice, Náves 32,
od 17.00 hod.

31. 3. TVOŘIVÉ DÍLNY
Netradiční záložky do knih. Knihovna v místní části
Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

PPAARRAANNOORRMMÁÁLLNNÍÍ RROOMMAANNCCEE se v poslední době těší
velké oblibě, a to nejen u teenagerů, ale i u dospělých
čtenářů. Za obrovský boom tohoto subžánru fantasy
literatury vděčí knižní svět zejména autorce Stephenii
Meyerové, jejíž proslulá sága Twilight se stala celosvětovým
hitem nejen literárním, ale také filmovým. Atraktivita
paranormálních romancí spočívá v milostném vztahu krásné
mladé dívky a charismatické bytosti s nadpřirozenými
schopnostmi, nejčastěji upíra,
vlkodlaka či padlého anděla,
mezi nimiž funguje silná
přitažlivost. Na pozadí příběhu
dvojice plného vášně, ale také
strachu a krve, se pak postupně
odhalují mnohá osudová
tajemství... Propadněte i vy
v březnu kouzlu paranormálních
romancí a prožijte napínavé
dobrodružství třeba u některého
z těchto zajímavých titulů:
STRÁŽKYNĚ KRVE, PROKLETÍ,
HAVRANÍ BRATRSTVO I. 
OSUDNÝ POLIBEK, SMEČKA, PRVNÍ HROB NAPRAVO,
ANDĚLÉ NOCI aj.

Světové války byly těmi největšími válečnými konflikty
v dějinách lidstva. Miliony lidí po celém světě, ať už přímo
vojáků nebo civilistů, padly v bojích o záchranu vlastní
existence. Během obou těchto katastrofických milníků naší
historie se však v rámci OODDBBOOJJEE utvořily skupiny
odvážlivců, kteří nehodlali válečnému běsnění nečinně

přihlížet a za cenu holých životů
se se zbraní v ruce, ale i bez ní
postavili proti vládnoucímu
režimu či okupantům v podobě
atentátů, sabotážních akcí či
různých přepadení. Připomeňte si
v březnu podoby odboje a jeho
nejvýznamnější představitele
v těchto naučných publikacích:
SVĚDEK Z CELY SMRTI,
DOBÝVÁNÍ DOMOVA, PŘIJDEME
ZA SVÍTÁNÍ, WALDHEIMSKÁ

IDYLA, VRAŽDA JMÉNEM REPUBLIKY, TAJEMSTVÍ TŘÍ
KRÁLŮ a v mnohých dalších...

JJAARRNNÍÍ PPRRÁÁZZDDNNIINNYY VV KKNNIIHHOOVVNNĚĚ

Kluci a holky! Zůstáváte o jarních prázdninách doma a stále
ještě přemýšlíte, jak co nejlépe naložit se svým volným
časem? Vezměte své kamarády, přijďte do knihovny
a užijte si spoustu zábavy!

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ,
Palackého 1:
Pondělí 2. 3., 9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00 hod.
KVÍZY: Vesmír známý i neznámý 1., Walt Disney a jeho
svět pohádek
HRY: Svět v kostce, Osadníci z Katanu, Mickeyho klubík
Stolní fotbal, XBOX

Úterý 3. 3., 9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00 hod.
KVÍZ: Staré pověsti české
HRY: Activity, Mikádo, V říši pohádek
TVOŘIVÉ DÍLNY: Kytička pro radost
Stolní fotbal, XBOX

Čtvrtek 5. 3., 9.00 – 11.00 hod., 14.00 – 16.00 hod.
KVÍZY: Vesmír známý i neznámý 2., Večerníček slaví
narozeniny
HRY: Ubongo, Dixit, Včelky
Stolní hokej, XBOX

Pátek 6. 3., 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 hod.
KVÍZ: Záludné otázky
HRY: Člověče, nezlob se!, Maxipiškvorky, Hádej, kdo?
Stolní hokej, XBOX

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM POBOČKY V PŘEDMOSTÍ,
Hranická 93/14:
Úterý 3. 3., 9.00 – 11.30 hod.
TURNAJ: Člověče, nezlob se!

Pátek 6. 3., 9.00 – 12.00 hod.
Bavíme se u stolních her

Sobota 7. 3., 9.00 – 12.00 hod.
TURNAJ: Ubongo

Během celého týdne se na pobočce v Předmostí mohou děti
zúčastnit také akce s názvem „MOJE ZIMA“ a nakreslit svůj
nejkrásnější zimní zážitek.



""ZZLLOOČČIINNYY ZZEE SSEEVVEERRUU""
Velká březnová soutěž

pro čtenáře detektivních příběhů

Patříte mezi milovníky severské krimi literatury? Také
jste naplno podlehli tomuto literárnímu fenoménu, který
u nás i ve světě zažívá v posledních letech obrovský boom?
Pak právě pro vás je určena naše velká březnová soutěž
nazvaná „Zločiny ze severu“, která, jak již název napovídá,
je věnována knižním příběhům z drsného skandinávského
prostředí. Pakliže tedy rádi prožíváte spletité osudy spolu
s problémovými hrdiny se spoustou slabostí, se zaujetím
odkrýváte tajemné motivy zločinů a nevadí vám ani detailní
pasáže plné brutality a potoků krve, zapojte se do pátrání
po správných odpovědích našich zapeklitých soutěžních
otázek!

Každý březnový týden, a to pravidelně vždy v úterý a ve
čtvrtek, se na internetových stránkách Městské knihovny
v Přerově budou objevovat nové soutěžní otázky. První
z celkového počtu devíti otázek bude zveřejněna již v úterý
3. března 2015.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celý
měsíc až do úterý 31. 3. 2015, kdy bude celá soutěž
ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat,
a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci
soutěže. Všechny odpovědi musí být odeslány v řádném
termínu a ze stejné emailové adresy, a to na email
aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější
soutěžící, 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 2015.

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách
www.knihovnaprerov.cz.

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

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

BBŘŘEEZZNNOOVVÉÉ AAUUDDIIOOČČTTEENNÍÍ

Pro ty z vás, kteří nemají čas či možnost číst, jsou
vhodnou alternativou klasických tištěných knih
audioknihy, tedy knižní tituly načtené na CD. Příběh
vnímaný sluchem účinně podněcuje posluchačovu
představivost stejně jako čtení tištěné knihy
a zároveň dává možnost vnímat jej v nejrůznějších
situacích  při cestě v autě, při sportu nebo třeba
během domácích prací.

Těm, kteří mají rádi detektivní žánr, příběhy plné napětí
a nečekaných zvratů, můžeme doporučit detektivní
romány severských autorů, které jsou velkým hitem
poslední doby. Jsou určeny pro čtenáře – posluchače všech
věkových generací.

Severské detektivky patří k těm přemýšlivým. Vyšetřovatelé,
policejní komisaři, investigativní novináři – ti všichni zajišťují
stopy, zkoumají fakta, spojují je v celky a analyzují situace.
Autoři nesledují pouze detektivní zápletku, zajímá je totiž
také aktuální stav společnosti a politický systém, přičemž
poukazují na jeho klady a zápory a nahlížejí na morální
stránku lidí. Nejde tedy jen o pouhé krimi případy, ale
o skutečné romány.

Interprety severské krimi literatury v mluvené podobě jsou
naši přední herci a dabéři, což již samo o sobě vypovídá
o atraktivitě příběhů. Můžete se tak potěšit příjemným
poslechem např. bestsellerové trilogie Milénium autora
Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která
si hrála s ohněm a Dívka, která kopla do vosího
hnízda. Napínavé knihy čte Martin Stránský, v jehož podání
přesvědčivě ožívají hlavní postavy příběhů  Lisbeth
Salanderová, tajuplná, uzavřená a pronásledovaná dívka
otrávená vlastním životem, akční novinář Mikael Blomkvist
a také celá redakce časopisu Milénium.

Vypravěčem audioverzí originálních kriminálních románů
Larse Keplera Písečný muž, Hypnotizér a Svědkyně
ohně je zas další skvělý český dabér Pavel Rímský.

Žena v kleci je prvním případem, který řeší komisař Carl
Mørck, hlavní postava příběhů celosvětově proslulého
dánského autora Jussi AdlerOlsena. Knižním postavám
v tomto případě propůjčil svůj hlas oblíbený herec Igor
Bareš.

Jo Nesbø, král severské krimi, je zatím zastoupen
audioknihami jako Lovci hlav a sérií kriminálek o detektivu
Harry Holeovi  Červenka, Nemesis, Netopýr a Přízrak.
Na mluvené podobě těchto čtenářsky velmi oblíbených děl se
podíleli Hynek Čermák, Filip Švarc, Igor Bareš, Oldřich Kaiser

nebo třeba David Matásek a Tatiana Vilhelmová.

Také komisař Kurt Wallander, melancholický rváč, bojovník,
který neustále "padá na hubu", to nemá v životě lehké. Jeho
autor Henning Mankell patří k nejvýraznějším osobnostem
současné nordkrimi. Psi z Rigy a Vrazi bez tváře jsou
zatím první dva případy jeho hlavního hrdiny, které pro
posluchače načetl a namluvil Jiří Vyorálek.

Pokud bude poslech audioverzí severských detektivek vaším
prvním setkáním s tímto žánrem, přejeme vám příjemný
poslech. Pro ty, kteří mají tyto tituly již přečtené, se tak
alespoň vhodně nabízí zajímavé srovnání klasického čtení
s audioposlechem. Všechny výše zmíněné audioknihy
jsou k dispozici k vypůjčení v hudebním oddělení
Městské knihovny v Přerově.

Stanislava Puppová



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

DDOOKKOONNAALLÁÁ CCHHUUŤŤ AANNEEBB JJAAKK SSNNÍÍSSTT SSVVÉÉHHOO
MMAANNŽŽEELLAA

Lidskému rodu není kanibalismus tak docela cizí 
vzpomeňme třeba na slavného Robinsona Crusoa,
který zachránil svého přítele Pátka právě před
skupinou kanibalů. V některých zaostalých částech
světa se kanibalismus vyskytoval ještě donedávna,
v ojedinělých případech možná přežívá dokonce
dodnes. Zcela jiné postavení má však kanibalismus
v moderní společnosti, kde je již považován za jistou
úchylku jedince. I takoví však skutečně existují 
sadistický vrah a kanibal v jedné osobě Ladislav
Hojer u nás řádil ještě v 80. letech minulého století.

Zcela jinak vystupuje kanibalismus v knize Dokonalá
chuť anglické autorky Natalie Young s příznačným
podtitulem Jak sníst svého manžela. Můj vlastní manžel
se sice na tento podtitul díval docela podezřívavě, nicméně
mne samotnou podtitul zaujal na první pohled, stejně jako
nevšední grafická stránka knihy. Je nutné hned v úvodu
podotknout, že v celém románu se běžně připravují jídla
z částí lidského těla, včetně popisu receptů, takže varování
určené slabším povahám čtenářů je jistě namístě.

Hlavní postavou knihy je
žena v domácnosti Lizzie
Prainová, která se svým
manželem Jacobem žije již
dlouhých 30 let. Bydlí spolu
v ústraní v domku u lesa
a společnost jim dělá pouze
věrná fenka Rita. Se svým
okolím nemají manželé příliš
silné kontakty, přesto Lizzie
ráda vaří a pro obživu peče
chutné dorty sousedům. Ve
vztahu však hlavní hrdinka
není šťastná ani spokojená,
neboť má pocit, že žije ve
stínu svého manžela, který

si jí neváží, nemá fantazii a neumí dát najevo city. Přestože
se oba již někdy snažili z nefungujícího manželství odejít,
představa, že budou žít sami, je vyděsila natolik, že raději
setrvali. Lizzie, která dál ve skrytu duše touží po pozornosti
a lásce, zjišťuje, že jí život spíše jen protéká mezi prsty.
Chce doopravdy žít, ale v cestě skálopevně stojí její muž…

A tak se jednoho dne Lizzie odhodlá k ráznému kroku.
Ve chvíli, kdy se její manžel rozhodne zasadit na zahradě
strom do vykopané jámy, přijde k němu a jediným přesným
úderem rýče do hlavy ho zabije. Okamžitě tím před Lizzie
vyvstává zásadní problém  zbavit se mrtvoly tak, aby ji
nikdo nemohl objevit. Rozhodne se tedy, že manžela

prostě a jednoduše celého sní. Pomocí sekyry a pilky tak
tělo pečlivě rozporcuje, jednotlivé porce zabalí, popíše
a důkladně uloží do svého velkého mrazáku. V knize pak
sledujeme (což je také graficky odlišeno), jaké myšlenkové
pochody se odehrávají v Lizziině hlavě, jak uvažuje a jak si
plánuje svůj další život bez manžela. Její záliba ve vaření se
promítá i do postupné pečlivé přípravy odpovídajících
masitých jídel. Tyto nezanedbatelné části románu mohou
čtenáři připadat docela morbidní, je tedy nutné přistupovat
k nim s notnou dávkou humoru, ovšem ryze toho
skutečně černého...

„„HHooddllaallaa sstteehhnnoo nnaasseekkaatt sseekkeerroouu nnaa ppllááttkkyy,, kktteerréé ooppeeččee nnaa
ggrriilluu.. NNěěccoo mmáálloo mmůůžžee ttaakkyy zzaahhrraabbaatt ddoo uuhhllíí aa nneecchhaatt ssppáálliitt
nnaa ppooppeell.. ZZ kkoossttíí ppaakk mmůůžžee uudděěllaatt ddaallššíí vvýývvaarr.. OObbrrááttiillaa ddoo
sseebbee ppoosslleeddnníí ddoouuššeekk vvíínnaa.. VV kkuucchhyynnii vvyybbrraallaa ppáárr sskklleenniicc
ss kkoořřeenníímm aa ooddnneessllaa ssii jjee nnaa ttááccuu nnaa zzaahhrraadduu.. ZZaappáálliillaa ssii
cciiggaarreettuu aa ppoolloožžiillaa ttáácc vveeddllee ppěěttii ppllááttkkůů sstteehhnnaa.. KKlleekkllaa ssii
aa ppoodd kkoolleennaa ssii ddaallaa ssááččeekk,, aabbyy ssii jjee nneennaammooččiillaa.. PPoossvvííttiillaa ssii
bbaatteerrkkoouu nnaa sskklleenniiccee,, ootteevvřřeellaa aa nneejjpprrvvee llžžiiččkkoouu aa ppaakk pprrssttyy
ppoossttuuppnněě ssyyppaallaa nnaa mmaassoo kkmmíínn,, kkoorriiaannddrr,, mmuušškkááttoovvýý oořřííššeekk,,
sskkoořřiiccii,, ffeennyykkll,, bbaazzaallkkuu aa zzáázzvvoorr.. TTeennttookkrráátt sskkuutteeččnněě
nneeššeettřřiillaa.. PPrroossttěě ootteevvíírraallaa jjeeddnnuu kkoořřeennkkuu ppoo ddrruuhhéé.. ŠŠaaffrráánn,,
cceelleerr,, ssůůll.. BByylloo ttoo ppřřeeccee jjeeddnnoo.. SStteejjnněě ttuu uužž zzaa cchhvviillkkuu
nneebbuuddee.. KKlliiddnněě mmoohhllaa vvyyssyyppaatt vvššeecchhnnoo,, nnaa sstteehhnnoo ii nnaa
ttrráávvnnííkk,, aa uudděěllaatt jjeeddeenn vveellkkýý mmiixx..““

(Young, N. Dokonalá chuť aneb Jak sníst svého manžela)

Lizzie se však postupně dostává do depresí a začíná být
paranoidní. Myslela si, že jednou z pozitivních věcí po
konzumaci těla bude ta, že získá detailnější náhled do
manželova nitra. Sníst manžela tak vnitřně považovala za
projev laskavosti, za který navíc sama dostane do těla
potřebné živiny a pocítí zadostiučinění z dobře odvedené
práce. Zjišťuje však, že její čin s sebou nese i negativní
dopad, zvláště potom, když si neví rady, jak naložit
s poslední uschovanou částí manželova těla – s Jacobovou
hlavou…

""KKddyyžž ddoorraazziillaa ddoo GGllaassggooww,, bbyyllaa ttmmaa aa bbyylloo ppoozzdděě.. VVee vvllaakkuu
nneeuussnnuullaa.. CCeelloouu cceessttuu sseemm ppoosslloouucchhaallaa,, jjaakk jjíí ttlluuččee ssrrddccee..
PPrrooddrraallaa ssee kkee ddvveeřříímm,, aabbyy vvyyssttoouuppiillaa jjaakkoo pprrvvnníí,, aa cceessttoouu
vvyyttááhhllaa zz ppřřiihhrrááddkkyy oobběě ttaašškkyy aa zzaaččaallaa hhllaassiittěě ffuunněětt,, aabbyy
ooddvveeddllaa ppoozzoorrnnoosstt oodd zzááppaacchhuu,, kktteerrýý bbyy mmoohhll vvyycchháázzeett
zz tteerrmmoottaašškkyy.. SSttáállaa vv pprroossttoorruu mmeezzii vvaaggóónnyy aa oossttaattnníí
cceessttuujjííccíí nnaa nnii bbyyllii aažž ppřříílliišš nnaalleeppeenníí.. JJaakkmmiillee ssee ootteevvřřeellyy
ddvveeřřee,, vvyyššllaa nnaa nnáássttuuppiiššttěě aa nnaassaaddiillaa vveellmmii rryycchhllýý kkrrookk..
NNeevvššíímmaallaa ssii ttoohhoo,, jjaakkáá jjee zziimmaa,, nneevvnníímmaallaa nniicc nneežž zzoouuffaalloouu
ppoottřřeebbuu sseehhnnaatt nněěkkddee vveeččeerrkkuu,, kkddee bbuuddoouu mmíítt lleedd..""

(Young, N. Dokonalá chuť aneb Jak sníst svého manžela)

YOUNG, NATALIE. Dokonalá chuť aneb Jak sníst
svého manžela. Ostrava: Domino, 2014.

Ivana Zemánková



NNEEMMĚĚLLOO BBYY VVÁÁMM UUNNIIKKNNOOUUTT......

RROOMMÁÁNNKKYY NNEEJJSSOOUU MMŮŮJJ PPRRAAVVÝÝ ŠŠÁÁLLEEKK KKRRVVEE
RROOZZHHOOVVOORR SS KKNNIIHHOOVVNNIICCÍÍ SSIIMMOONNOOUU JJAANNÁÁČČOOVVOOUU
OO SSCCIIFFII AA FFAANNTTAASSYY LLIITTEERRAATTUUŘŘEE

Ahoj Simono, víme o tobě, že jsi mezi námi
přerovskými knihovnicemi asi ten největší fanoušek
a vášnivý čtenář scifi a fantasy literatury. Trošku si
tě proto vyzpovídáme, co říkáš? Mohla bys našim
čtenářům hned na úvod objasnit, jaký je podle tebe
základní rozdíl mezi těmihle dvěma druhy literatury?
Dle mého laického a velmi zjednodušeného soudu se scifi
literatura zabývá vesmírem, technickými vymoženostmi,
mimozemšťany, objevováním a dobýváním nových planet,
mimozemskými válkami, invazemi mimozemšťanů na naši
Zemi, a tím způsobenými bitvami. Fantasy se zase hemží
běžně neexistujícími bytostmi, jako jsou víly, vlkodlaci,
mágové, elfové, andělé, trpaslíci, draci a jiné krásné
postavičky, které se většinou zrodí v dávné minulosti, ve
které se děj také odehrává, nebo tyto bytosti způsobí chaos
v současnosti. Jsou však také knihy, kde se můžeme setkat
s prvky scifi i fantasy dohromady.

Prozraď nám, jak ses k téhle zajímavé četbě vlastně
dostala?
Jsem velký fanoušek autorů Stephena Kinga a Jamese
Rollinse, knih, které se zabývají tajemnem, různými

záhadami, archeologií a dále
katastrofických a dystopických
románů (ty pojednávají o životě
na Zemi po veliké katastrofě,
kdy je Země zcela zničena
a přeživší lidé tu budují novou
„civilizaci“, např. Vteřinu poté,
Monument 14, Cesta apod.).
Tedy většinou knih pohybujících
se na pokraji scifi a hororu.
A fantasy? Tak za to může
Stephenie Meyer a její Twilight
sága. Četla jsem ji vlastně jen

ze zvědavosti, abych se konečně dozvěděla, co na tom
všichni kolem vidí. No a jako všechny ostatní mě dostala…
Tak jsem začala číst i jiné knihy s upírskou tematikou. Znáš
to – láska, nesmrtelnost, krása – a tak jsem se postupně
dopracovala až k té temné fantastice... A když tak nad tím
přemýšlím, i tam v tom největším temnu jde přes všechny
bitvy a čarování o lásku. Někdy ovšem už i smrtelnou :)

Proč právě scifi a fantasy?
Že by jiná dimenze? Tak dobře – tajemno, neskutečno, jiné
světy… To mě láká. Pro mě velký relax a odpočinek od
každodenních starostí. A taky to, že si někdo dovede
vymýšlet víc než já :)

Světová nebo česká tvorba? Čemu ty osobně dáváš
přednost?
Střídám to. Teď zrovna vyhrávají čeští autoři. Z těch
posledních čtených je to Kopřiva a jeho Aktivní kovy nebo
Kotletova povídková kniha Příliš dlouhá swingers party. Líbila
se mi i sbírka scifi a fantasy povídek Společenstvo pevnosti
(výběr povídek z časopisu Pevnost) a Temné časy –
antologie temné fantastiky. Obě sestavil M. Fajkus, redaktor
časopisu Pevnost. Pěkně se četly také knihy od Lady Jánské
s názvy Navždy a Kelt – obě bych zařadila mezi paranormální
romance. Ze světové tvorby považuju za perfektní

odreagování knihy, které máme
na dětském oddělení. Pro
milovnice upírů je to Škola noci
od P. C. Cast, Oliver Nocturno
Kevina Emersona (tady bych s
nadšením od autora uvítala další
díl), dále série Nesmrtelní
autorky Alyson Noël a krásná
trilogie o vlkodlacích Mrazení,
Váhání, Splynutí od Maggie
Stiefvater. Pak mám dvě knihy,
u nichž úplně nevím, kam je

zařadit – jedná se o dílo Carol Goodman Co skrývá vesnička
Arcadia Falls?, což je čtení spíše pro dámy, a Terror od Dana
Simmonse – ten bych doporučovala číst až někdy v létě při
30 stupních, příjemně totiž ochladí – nebo snad až
nepříjemně zamrazí? :)

Vyměníš někdy potoky krve a odřezané končetiny za
sladký románek?
Tím „sladký“ myslíš opravdu sladký?! Obávám se, že za tyhle
tedy opravdu ne. Lépe řečeno  tohle pro mě není ten pravý
šálek krve! :)

Které knihy patří mezi tvoje „srdcovky“?
Srdcovka? To je pro mě většinou každá kniha, kterou jsem
právě dočetla :) Přiznám se ale, že stále vede Twilight sága
(asi proto, že byla moje první). V těsném závěsu jsou knihy
od Jiřího Kulhánka – hlavně Noční
klub (asi proto, že byly poslední).
Nadchla mě i kniha Hostitel –
taktéž S. Meyer nebo autor
A. S. Fukuda a jeho dílka Hon
a Kořist – tady netrpělivě čekám
na třetí díl. Z těch dříve
přečtených je to jednoznačně Den
trifidů Johna Wyndhama, stejně
jako Poslední člověk Pétera
Bogátiho. A už končím, protože ty
ostatní nechci přeci urazit :)
Samozřejmě to tak nemusí zůstat
navždycky – mám totiž v plánu přečíst knihy od autorů, jako
jsou Miroslav Žamboch, Dušan Fabián, Jeaniene Frost,
Simon R. Green nebo Pavel Obluk.



Co tě naopak zklamalo?
To snad u mě ani není možné. Přečtu všechno, co má hlavu
a patu, a někdy dokonce nemusí být ani ta pata :) Ale ano,
když zavzpomínám, jeden „průšvih“ bych našla, ve kterém
mi chyběla snad i ta hlava, a to Upíří žezlo od Moniky
Šnaiberkové. Škoda, zpočátku totiž kniha vyhlížela jako
pěkně napsaná para romance, autorka tu ovšem „splácala“
všechno dohromady, z čehož ve výsledku vzniklo pouhé
a nesmyslné „para prázdno“… Mírně mě zklamala také kniha
Nástroje smrti: Město z kostí od Cassandry Clare. Čekala
jsem trochu víc, ale možná jsem ji jen četla při špatné
konstelaci hvězd :) Každopádně další díly série jsem po
téhle zkušenosti odložila na neurčito...

Máš svého oblíbeného knižního hrdinu?
Myslím, že u mě je to každý hlavní
hrdina v právě rozečtené knize, ať
už je to sebevětší darebák. Je totiž
většinou krásný, chytrý, silný,
vtipný, nesmrtelný nebo jinak
potrefený :) Samozřejmě je to
tedy Edward Jacob ze Stmívání
a vedle něj postává na přední
příčce mého žebříčku Tobiáš
z Kulhánkova Nočního klubu.
A zatím můj poslední objevený
knižní oblíbenec se jmenuje Jan
Bezzemek  za jeho zrodem stojí

František Kotleta se svou výbornou trilogií Bratrstvo krve. Ale
zeptej se mě zase za půl roku a určitě ti nahlásím hrdiny jiné
a možná i mnohem zajímavější...

Vzkázala bys na závěr něco čtenářům – fantastům?
Všem fantastům bych chtěla vřele doporučit časopis Pevnost,
jehož redakce je plná odborníků a znalců scifi i fantasy,
takže v Pevnosti najdete spoustu novinek právě z tohohle
specifického světa :) Jen čtenáře ještě upozorním, že v naší
knihovně je tenhle časopis k dispozici na dětském oddělení,
takže neváhejte a utíkejte si pro něj!

Rozhovor připravila Andrea Kopečková

PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEEMMEE DDAALLŠŠÍÍ TTIITTUULLYY PPEERRIIOODDIIKK!!
V březnovém čísle našeho zpravodaje vám přinášíme
informace o titulech časopisů z hudebního oddělení,
které jsou určené všem našim čtenářům, zejména
pak těm, kteří se zajímají nejen o hudbu moderní, ale
také tu klasickou, nebo alternativní.

FFUULLLL MMOOOONN  hudební magazín zaměřený na více
hudebních stylů, vycházející od roku 2010. Tento měsíčník se
zaměřuje na hudební scénu jak domácí, tak zahraniční,
sleduje významné hudební osobnosti a kulturní výročí.
Přináší recenze, rozhovory, informace o chystaných
koncertech i festivalech či novinky ze světa filmu. Své
čtenáře zaujme také velmi vydařeným designem.

OOPPUUSS MMUUSSIICCUUMM je odborný hudební časopis
vycházející od konce 70. let 20. stol., přinášející informace
o hudební kultuře a dějinách a zároveň upozorňuje na
současné domácí i světové umělce. Čtenářům nabízí rozbor
hudebních děl, recenze, kritiky, rozhovory. Tato hudební
revue je určena každému se zájmem o hudbu a hudební
vědu. Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR šestkrát
ročně.

HHAARRMMOONNIIEE coby hudební měsíčník zaměřený na
klasickou hudbu obrací svou pozornost na svět jazzu, world
music či opery. Přináší zajímavé reportáže, kritiky, recenze,
studie, rozhovory a profily hudebníků. Toto periodikum je
určeno těm, kteří stojí o kvalitní hudbu a hodnotné
informace.

Jitka Matulová

NNOOCC AA VVEEČČEERR SS AANNDDEERRSSEENNEEMM

Uběhl téměř rok a opět se blíží další, tentokrát již osmý
ročník Noci s Andersenem  akce, která se každoročně
koná nejen u nás, ale také různě v zahraničí u příležitosti
výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena, proslulého autora pohádek. Že jste o této akci
ještě neslyšeli a nevíte, o co vlastně jde? Jedná se o
přenocování skupinky dětí v knihovně, které bude doplněno
spoustou her, soutěží, kvízů a skvělého čtení.

Noc s Andersenem plná zábavy proběhne v pátek
27. března 2015 od 18.00 hodin v půjčovně pro děti na
Palackého ulici. Této akce se můžou zúčastnit čtenáři ve
věku od 7 do 13 let, kteří mají platnou registraci v Městské
knihovně v Přerově.

Počet „spáčů“ je omezen max. počtem 12 dětí, takže šanci
strávit noc v knihovně mají především ti, kteří se přihlásí co
nejdříve, a to přímo u knihovnic v půjčovně pro děti, na
telefonním čísle 581 334 076 nebo na emailové adrese
deo@knihovnaprerov.cz. V knihovně se nespí denně a ne
všem našim čtenářům se poštěstí se této události zúčastnit.
Je to totiž něco jako odměna pro ty děti, které se umí
pěkně chovat ke knížkám, rády je čtou a zároveň se
zúčastňují knihovních aktivit.

Večer s Andersenem
Pro ty, kteří nechtějí v knihovně strávit celou noc, ale
neradi by o tuto akci konanou na počest dánského
pohádkáře přišli, pořádá Městská knihovna v Přerově na
pobočce v Předmostí svůj Večer s Andersenem, který bude
letos věnovaný tématu „Strašidla v českých pohádkách“.
Pokud tedy chcete zažít večer plný pohádkové zábavy, čtení
a rozmanitých aktivit ve společnosti svých kamarádů,
neváhejte a přihlaste se u knihovnice přímo na pobočce
v Předmostí.

Večer s Andersenem proběhne v pátek 27. března
2015 od 18.00 do 21.00 hodin na pobočce Městské
knihovny v Přerově v Předmostí, Hranická 93/14 (budova
staré školy).



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




