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AKCE PRO DĚTI

7.  9. 7. TURNAJ V XBOXU
Začátek prázdnin s oblíbenou herní konzolí XBOX plnou
rozmanitých pohybových aktivit. Půjčovna pro děti,
Palackého 1, v půjčovní době.

13.  16. 7. MODELKY NA PLÁŽI
Tematicky zaměřené aktivity nejen pro holky. Půjčovna pro
děti, Palackého 1, v půjčovní době.

20.  23. 7. TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Další červencový týden v knihovně, tentokrát ve znamení
fotbalových utkání. Půjčovna pro děti, Palackého 1,
v půjčovní době.

27.  30. 7. TURNAJ V XBOXU
Zábavné soutěžní klání s oblíbenou herní konzolí XBOX.
Půjčovna pro děti, Palackého 1, v půjčovní době.

3.  6. 8. TURNAJ VE STOLNÍM HOKEJI
První srpnový prázdninový týden plný zápasů ve stolním
hokeji. Půjčovna pro děti, Palackého 1, v půjčovní
době.

10.  13. 8. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní zábava v knihovně na téma Krabička na malé
poklady. Půjčovna pro děti, Palackého 1, v půjčovní
době.

17.  20. 8. PIRÁTI
Tematicky zaměřené aktivity nejen pro kluky. Půjčovna pro
děti, Palackého 1, v půjčovní době.

24.  27. 8. TURNAJ V XBOXU
Poslední soutěžní prázdninový týden s oblíbenou herní
konzolí XBOX. Půjčovna pro děti, Palackého 1,
v půjčovní době.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

1. 7.  31. 8. CESTY LITERÁRNÍCH HRDINŮ
Velká prázdninová internetová soutěž s tematikou cestování.
Soutěžní otázky budou zveřejňovány každý červencový
a srpnový čtvrtek na www.knihovnaprerov.cz/soutez. Více
informací na str. 5.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  31. 7. VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Velká prázdninová soutěž pro děti plná křížovek, kvízů
a bludiští. Knihovna v místní části Dluhonice, Náves
32, v půjčovní době.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

začaly prázdniny, a jak jsme slíbili,
zahajujeme letní půjčovnu knih,
časopisů a novin na přerovském
bazéně. Každý prázdninový den, a to
včetně víkendů i svátků, kdy bude
otevřena venkovní část přerovského
bazénu, si u nás můžete bezplatně
vypůjčit některou z nabízených
publikací a svůj den strávený u vody
si tak ještě více zpříjemnit. Kromě
zábavné literatury vám nabídneme
také aktuální zprávy prostřednictvím denního tisku
(Přerovský deník, Mladá Fronta) a zajímavosti ze světa
celebrit (Blesk). Všechny nabízené tituly si můžete
jednoduše půjčit kdykoliv během své návštěvy bazénu a při
odchodu je vrátit. V případě, že si půjčenou knihu
nestihnete přečíst, můžete si ji u nás odložit do dalšího dne,
nebo dokonce půjčit i domů a teprve pak vrátit.

Pro ty, kterým nebude naše aktuální prezenční nabídka knih
stačit, nabízíme další možnost půjčení knih prostřednictvím
eVýpůjček, které jsme minulý měsíc rozšířili o první titul
současného norského spisovatele Joa Nesbøho s názvem
Lovci hlav a také o kompletní produkci nakladatelství
Albatros Media, takže si můžete vypůjčit např. Hedvábníka
od Roberta Galbraitha.

V případě vašeho zájmu o nabízenou službu výpůjček
klasických tištěných knih nebo eVýpůjček můžete
kontaktovat naše brigádníky, kteří vám rádi a ochotně
poradí a vše vysvětlí. Mimoto budou u našeho stánku
připraveny i jednoduché aktivity pro malé návštěvníky
bazénu, kteří se zde zabaví třeba jednoduchými kvízy.

Věříme, že naše nová služba, kterou veřejnosti poskytujeme
ve spolupráci se společností Teplo, a. s. a s Technickými
službami města Přerova, pro vás bude zajímavá a přinese
vám zpestření návštěv přerovského bazénu.

V průběhu celých prázdnin bude rovněž probíhat velká
internetová soutěž „Cesty literárních hrdinů“ o hodnotné
knižní ceny. Sledujte proto pravidelně naše www stránky,
zapojte se a zkuste své štěstí – možná budete jedním
z výherců právě vy!

Speciální prázdninový program máme připravený také na
našem dětském oddělení, proto sledujte webové stránky
www.knihovnaprerov.cz, kde naleznete kompletní přehled
aktuálních aktivit. Jsme přesvědčeni, že vás některá z našich
akcí zaujme a rádi vás u nás přes celé léto přivítáme.
Nezapomeňte však, prosím, na upravenou prázdninovou
provozní dobu knihovny, jejíž přehled naleznete na konci
zpravodaje, internetových stránkách i všech pracovištích.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



1. 7.  31. 8. PRÁZDNINY V MYŠÁKOVĚ
Zábavné prázdniny v knihovně s hádankami, křížovkami,
sýrovým turnajem, čtením s myškou a soutěží o myšku
Hryzku. Knihovna v místní části Čekyně, Na Červenici
2/32, v půjčovní době.

9. 7. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba pokladniček z nepotřebných krabiček. Knihovna
v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

20. 7. KRIS KROS
Soutěžení pro děti v oblíbené hře KRIS KROS. Knihovna
v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

23. 7. TVOŘIVÉ DÍLNY
Veselá zvířátka z papíru. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 16.00 hod.

15. 8. TVOŘIVÉ DÍLNY
Pletení košíků z pedigu. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 15.00 hod.

20. 8. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vyrábíme záložky. Knihovna v místní části Žeravice,
Na Návsi 40/100, od 16.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Pakliže i během prázdnin
a dovolených dáváte přednost
náročnější literatuře, která vás
nad svým obsahem donutí
hluboce se zamyslet, jistě vás
potěší naše tematicky zaměřená
nabídka knižních titulů na období
červenec  srpen. V těchto
měsících jsme totiž zaměřili
pozornost na FFIILLOOZZOOFFIICCKKÉÉ
RROOMMÁÁNNYY, které se od dob
osvícenců a existencionalistů těší
nejen čtenářské, ale i autorské oblibě dodnes, neboť je
skvělou příležitostí prezentovat osobní názory a filozofická
stanoviska. Z velkého množství pozoruhodných titulů vám
doporučujeme např. tato myšlenkově velmi bohatá díla:
RUKOPIS NALEZENÝ V AKKONU, BIBLE OSAMĚLÉHO
ČLOVĚKA, SOFIIN SVĚT, S ELEGANCÍ JEŽKA, PŮLNOČNÍ
HORA aj.

K létu neodmyslitelně patří zábava a nejrozmanitější hry
všeho druhu, proto jsme pro vás na období prázdnin
přichystali pestrou nabídku naučné literatury s množstvím
KKVVÍÍZZŮŮ,, TTEESSTTŮŮ AA HHLLAAVVOOLLAAMMŮŮ, aby vám na vaší
dovolené ani na chvíli nedošla ta pravá hravá inspirace.
Cvičit mozek a trénovat paměť je totiž potřeba neustále,
avšak ne vždy nás možná napadá, jak na to. Spojte proto

příjemné s užitečným, zalistujte a zaúkolujte své mozkové
závity se zábavnými úlohami z některé z těchto vydařených
knižních publikací: HLAVOLAMIKON, TAKTICKÉ MYŠLENÍ,
EINSTEINOVY HÁDANKY A JINÉ HLAVOLAMY, VELKÁ KNIHA
HER, ZDOKONALTE SI PAMĚŤ a z mnohých dalších.

Tematické nabídky knih jsou pro vás připraveny
v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

LLÉÉTTOO PPLLNNÉÉ HHIITTŮŮ

K letním měsícům s horkými dny a dlouhými večery
neodmyslitelně patří osvědčené a nestárnoucí hudební hity,
které už roky pravidelně zní z diskoték i plážových barů. Kdo
by neznal Lambadu, Saturday night, Mambo No. 5,
Sunshine Reggae, The Ketchup Song nebo Life is life?

Léto – to je rozhodně reggae a jižanský temperament Boba
Marleyho, Shaggyho, Lewise Jerryho Lee, Wandy
Jackson nebo domácí reggae v podání skupiny Švihadlo.
Podmanivé latinskoamerické rytmy pak nabídne Sluneční
orchestr, Dan Nekonečný nebo Kučerovci a sladkobolné
Hity Jadranu vám připomenou krásné chvíle prožité na
dovolené u moře.

Pokud vás však moře neláká a raději zůstáváte věrni českým
vodním tokům, veselé trampské a vodácké písně si můžete
při vašich tuzemských plavbách zanotovat třeba s Wabim
Daňkem, Mirkem Hoffmannem, bratry Nedvědovými,
skupinou Kamelot nebo s Voraři a řadou dalších autorů
folku a country.

Pro příznivce lidovky a staropražských písniček jsou určena
právě alba plná příjemných písniček pro chvíle setkávání
s přáteli při skleničce piva či vína, mezi něž patří např.
rozpustilé a košilaté písně skupiny Šlapeto, Roberta
Papouška, Karla Hašlera, nebo tesklivé a jímavé písně
českých harmonikářů na albu Když rozpláče se
harmonika.

Pro pamětníky a vyznavače starého dobrého rock,n´rollu
můžeme nabídnout osvědčené pecky na CD Greatest
Rock&roll party ever, Nejlepší rock´n´rolly, Selection
of rock&roll, Mr. Rock a Mr. Roll.

Vaše pohodové chvíle odpočinku a lenošení může také
zpříjemnit poslech audioknih s těmito převyprávěnými
nestárnoucími tituly  Rozmarné léto, Tři muži na
toulkách, Listy z Provence, Zvonokosy, Saturnin nebo
také s klasickými detektivkami z pera Agathy Christie,
Georgea Simenona, Raymonda Chandlera, A. C. Doyla
nebo s moderními mrazivými příběhy oblíbených severských
autorů.



Během prázdnin se můžete těšit také na celou řadu novinek,
které budou postupně uvolněny k prezenčnímu půjčování –
z hudebních CD můžeme doporučit Leporelo Ewy Farné,
Mezi svými Václava Neckáře, Lenku Dusilovou a její
Baromantiku, Duety Lucie Vondráčkové, Na Radosti
Anety Langerové nebo Imagenu Vladimíra Merty. Zajímavý
jistě bude i poslech hitů Ježka, Voskovce a Wericha v podání
Ondřeje Rumla a stejně příjemným osvěžením bude také
CD Kríze sem, kríze tam… Ondřeje Havelky a jeho kapely
Melody Makers. Všechny hudební fanoušky určitě potěší
i nové CD skupiny Elán Živých nás nedostanú,
Souhvězdí drsňáků českého Olympicu nebo Chinaski
a jejich Rockfield. Ze zahraničních zpěváků zaujme Bryan
Adams v Tracks of my years, Neil Diamond a jeho
prázdninové Melody Road, Aretha Franklin v Sings the
great classics, Pink Floyd a jejich The endless river nebo
Aqoustic skupiny StatusQuo.

V prázdninové nabídce nových audioknih jsou pak
zastoupeny povídky, psychologické romány, divadelní hry,
scifi, detektivky, ale i humor a erotika. My doporučujeme
zejména tyto velmi povedené nahrávky  Rybí povídky Oty
Pavla, Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského, A hory
odpověděly Khaleda Hosseiniho, Mefisto Klause Manna,
Solaris Stanislava Lema, Padesát odstínů šedi E. L.
James, Bridget Jonesová  láskou šílená Helen
Fieldingové a Psi z Rigy Henninga Mankella.

Tvorbu všech výše uvedených interpretů naleznete
v hudebním oddělení Městské knihovny v Přerově.

Stanislava Puppová, hudební oddělení

VVYYBBRRAALLII JJSSMMEE PPRROO VVÁÁSS......

V čase dlouho očekávaných dovolených a letních
prázdnin, kdy slunce příjemně hřeje a my si pod jeho
paprsky chceme odpočinout od pracovního shonu
a každodenních starostí, saháme víc než kdy jindy po
oddechových knihách, které nás dovedou pobavit
a potěšit. Abyste se lépe zorientovali v jejich
nepřeberném množství a možná i našli potřebnou

inspiraci, vybrali jsme pro vás
několik našich oblíbených
knižních titulů, které by
rozhodně neměly uniknout
vaší pozornosti.

Santiniho jazyk  doporučuje
Kamila Fojtíková
Kniha Santiniho jazyk je skvělé
letní čtení, které nebude nudit. Je
vhodná pro váhavce, kteří nevědí,
jaký žánr zvolit. Zahrnuje v sobě

totiž detektivku, milostný román i historická fakta
o světoznámém českém barokním architektovi Janu Blažeji

Santinim. Po přečtení může sloužit i jako skvělý průvodce po
Santiniho stavbách i umělcově životě. Láska tu nepřijde
zkrátka a mrtví se na scéně také objeví. Český spisovatel
Miloš Urban psát zkrátka umí, o čemž svědčí jeho autorské
konto s pěknou řádkou knih. Právě tato navíc nezabere
mnoho místa v kufru, protože má praktický formát A5, takže
je skutečně ideálním společníkem na vaši dovolenou.

URBAN, MILOŠ. Santiniho jazyk. Praha: Argo, 2005.

Motýlí ostrov  doporučuje
Ivana Zemánková
Krásný poutavý příběh, v němž
výraznou roli hraje barevně
vylíčená příroda, se odehrává
nejen v současnosti, ale také
v minulosti roku 1887. Když
Diana, právnička z Berlína,
navštíví svou nemocnou tetu
v Londýně, dozví se, že jako
poslední z rodu musí rozluštit
rodinné tajemství. Vypraví se
tedy na Srí Lanku, ostrov motýlů,

a navštíví knihovnu palmových listů i čajovou plantáž, kde se
většina knihy odehrává. Zakázaná láska Dianiny
praprababičky Grace Tremaynové pak přichází na řadu
v druhé časové rovině knihy…

BOMANN, CORINA. Motýlí ostrov. Praha: Knižní klub, 2014.

Temné kouty  doporučuje
Dagmar Trochtová
Libby Dayové bylo sedm, když se
její matka a dvě sestry staly
oběťmi „satanistické vraždy“
v kansaském městečku Kinnakee.
Libby přežila – a u soudu se
proslavila svědectvím, že je zabil
její patnáctiletý bratr Ben.
O pětadvacet let později ji
vyhledají členové neoficiálního
spolku zaměřeného na notoricky
známé zločiny. Doufají, že objeví
důkazy svědčící o Benově nevině. Libby zase doufá, že na
své tragické minulosti něco vydělá…
Thriller Temné kouty od Gillian Flynnové dostojí ve všech
směrech svému názvu. Knížka je temná, drsná, plná smutku,
zoufalství a úzkosti. Skvěle napsaný psychologický román
odehrávající se ve dvou časových rovinách je plný
nečekaných zvratů a odhalení, navíc disponuje výborně
vykreslenou psychologií postav. Čtenáře až mrazí z toho, jak
jsou autorčiny postavy lehce ovlivnitelné a manipulovatelné.
Knihu neodložíte, dokud ji nepřečtete.

FLYNN, GILLIAN. Temné kouty. Praha: Knižní klub, 2014.



Srub  doporučuje Jitka Matulová
Na pozadí krásné, avšak drsné
aljašské přírody se odehrává
příběh dlouhého třicetiletého
manželství plného splněných
i nesplněných přání, tužeb
a zklamání… Poutavá kniha
pojednávající o tom, že ne vždy je
vše tak jak si přejeme, o tom, že
i pevný vztah rozhodně nemusí
vydržet všechny nástrahy
a překážky – obzvlášť, pokud na
ně nejste dostatečně připraveni…

VANN, DAVID. Srub. Praha: Argo, 2014.

Dívka, která sahala po hvězdách  doporučuje
Markéta Illeková
Krásný čtivý příběh dvou žen, od kterého se neodpoutáte,
dokud nepřečtete poslední řádek. Kniha vypráví hned dva
příběhy najednou, přičemž postupně odkrývá minulost
a všechny záhady s ní spojené.
Hlavní hrdinka Emily přijíždí do malebného městečka Mullaby
v Jižní Karolíně v naději, že zde najde odpovědi na

nezodpovězené otázky týkající
se života její matky. Od chvíle,
kdy Emily vstoupí do domu, kde
matka vyrůstala a kde nyní žije
její „podivuhodný“ samotářský
dědeček, jehož zatím nikdy
nepotkala, nestačí se divit. Celé
Mullaby, kde existují rodinná
tajemství, za nimiž stojí snad jen
kouzla, je poněkud zvláštní
místo. Jak jinak si totiž vysvětlit,
že zde žije muž tak vysoký, že
dohlédne za obzor? Tohle je

ovšem jen začátek…
Pokud jste milovníci romantiky a nevadí vám ani trocha
kouzel, pak vám tuto pro mě zajímavou knihu vřele
doporučuji coby příjemné oddechové čtení.

ALLEN, SARAH ADDISON. Dívka, která sahala po hvězdách.
Praha: Ikar, 2013.

Krvavá hraběnka  doporučuje Simona Janáčová
Také děj této knihy se odehrává ve dvou časových rovinách.
Autorka čtenáře zavádí až do roku 1610 a výstižně popisuje
život hraběnky Alžběty Báthoryové a její krvelačné běsnění
na čachtickém hradě, přičemž neopomíjí ani důležité,
současně probíhající historické události. V současnosti –
v roce 2010 sledujeme, jak tato dávná historie ovlivňuje i po
dlouhých staletích život psycholožky Elisabeth Pathové, jejích

blízkých i klientky Daisy Hartové.
Proč musel zemřít Elisabethin
otec? Proč unesli její matku?
Proč mají Daisy a její sestra
Morgan stejné noční můry?
Bathoryové se vrací…

LAFFERTY, LINDA. Krvavá
hraběnka: prokletí čachtické paní
se táhne napříč staletími. Brno:
Jota, 2015.

Lazarovy ženy  doporučuje Andrea Kopečková
Rodinná sága ruské autorky je příjemným zpestřením mezi
rozsáhlou produkcí anglických, amerických a skandinávských
autorů. Na pozadí pohnutých osudů tří zcela rozdílných žen

se zde odvíjí životní příběh
geniálního vědce Lazara Lindta,
který tvoří zásadní pojítko právě
mezi všemi ženskými hrdinkami.
První Lazarovou osudovou ženou
a největší láskou je výrazně starší
Marusja, která však v Lindtovi
spatřuje spíše vytouženého syna,
dále o čtyřicet let mladší
a okouzlující manželka Galina
Petrovna a konečně vnučka
Lidočka, nadějná a talentovaná

primabalerina ruského baletu. Všechny tyto čtyři postavy
dokázala Marina Stěpnova mistrně protnout v nostalgickém
a tesklivém příběhu plném lásky, touhy, ale i bezmezné
zloby a nenávisti, který se zaryje hluboko do vaší paměti na
velice dlouhou dobu...

STĚPNOVA, MARINA. Lazarovy ženy. Praha: Ikar, 2015

Holky někdy koušou  doporučuje Simona Janáčová
Postgraduální studentka Merin je
přepadena v kampusu. Po pár
dnech v bezvědomí se dozví, že
byla přeměněna v upíra. Musí se
hlásit v chicagském domě upírů,
kterému vládne téměř čtyřsetletý
Ethan Sullivan. Merin je
jmenována Ochránkyní domu. Je
konec studiu, začíná jí nový život.
Napětí, akce, intriky, upíři,
čarodějové, kožoměnci, magie,
hra na lásku i nelásku – to vše dělá z této knihy čtivou
chuťovku.

NEILL, CHLOE. Holky někdy koušou. Ostrava: Fantom Print,
2014.



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

NNEEZZNNÁÁMMÝÝ SSOOUUPPEEŘŘ

Milujete napětí, akční scény, bláznivé honičky
a nečekané dějové zvraty? Pak je pro vás americký
spisovatel James Patterson a jeho knižní novinka
Neznámý soupeř tou správnou volbou!

James Patterson je mým oblíbeným autorem. Je skvělý
vypravěč, takže od jeho knih se lze jen stěží odtrhnout.
Každá má v sobě velkou dávku napětí, které však není nijak
mrazivé, protože ho odlehčuje všudypřítomný humor.

Matthew Bannon, hlavní hrdina Pattersonovy poslední knihy,
je obyčejným studentem výtvarného umění – tedy až do té
doby, než se na něj na
newyorském nádraží při výbuchu
granátu a přestřelce usměje
štěstí. Nalezne totiž mrtvého
gangstera a ve skříňce nad ním
něco, za co rozhodně stálo
zemřít  velkou lékařskou tašku
plnou diamantů v ceně milionů
dolarů.

""ZZaavvřřeell jjsseemm ččeerrnnoouu kkaabbeelluu
aa zzaaccvvaakkll mmoossaazznnoouu ssppoonnuu..
MMoozzeekk mmii pprraaccoovvaall nnaa ppllnnéé
oobbrrááttkkyy.. TTyyhhllee ddiiaammaannttyy bbyy mmii
mmoohhllyy zzcceellaa zzmměěnniitt žžiivvoott.. KKddyybbyycchh ttaakk ttuuššiill,, jjaakk bbrrzzyy aa jjaakk
mmoocc.. TTeenn hhllaass zzaa mmnnoouu bbyyll hhlluubbookkýý,, zznněěllýý aa aauuttoorriittaattiivvnníí..
„„PPoolliicciiee.. PPoommaalluu ssee oottooččttee.. DDrržžttee rruuccee ttaakk,, aabbyycchh nnaa nněě
vviidděěll..""

(Patterson, J. Neznámý soupeř)

Matthew už si tedy plánuje bezstarostný život s přítelkyní
Katherine Sanborneovou a vůbec mu nedochází, že se právě
stal lovnou zvěří. Zdá se, že za svoji naivitu zaplatí životem,
protože ruská mafie nikdy nelení a na jeho likvidaci už stihla
nasadit dva nejlepší nájemné vrahy – Ducha a Martu
Krallovou. Podle všeho si navíc tahle povedená dvojice jde
také vzájemně po krku.

„„AA tteeďď mmii ppoovvěězzttee oo ttoomm MMaatttthheeww BBaannnnoonnoovvii..““
„„NNeenníí vv ddaattaabbáázzii zzllooččiinnccůů,,““ řřeekkll GGrraavvooiiss.. „„NNaaššeell jjsseemm hhoo ppřřeess
jjeehhoo vvoojjeennsskkéé zzáázznnaammyy.. JJee AAmmeerriiččaann aa sslloouužžiill uu vvoojjeennsskkééhhoo
nnáámmoořřnniiccttvvaa..““
„„BBoojjoovvýý vvýýccvviikk??““
„„TTeenn nneejjlleeppššíí.. JJeeddnnoouu sslloouužžiill vv IIrráákkuu aa ddvvaakkrráátt
vv AAffgghháánniissttáánnuu..““

(Patterson, J. Neznámý soupeř)

Matthew s Katherine nasednou do letadla a odletí do
Francie. Jenže Diamantový syndikát se nenechá jen tak
připravit o zboží v hodnotě milionů dolarů, pouští se proto

okamžitě a nemilosrdně po stopě mladíka a snaží se zuby
nehty diamanty dostat. Policejní práce do celkového obrázku
navíc vůbec nezapadá  jedná se tady pouze o záležitost
newyorského podsvětí a ruské mafie. Skutečnost a pravda
však bývají mnohdy úplně jiné, než bychom čekali... Umělec
s minulostí tvrdého mariňáka nemusí být zdaleka tak
snadnou kořistí, jak by se mohlo na první pohled zdát,
a před čtenářovýma očima se tak rozehrává vyrovnaný
souboj o bohatství a také o lásku. Dokáže Matthew diamanty
uschovat a prodat dřív, než ho dostanou?

PATTERSON, JAMES. Neznámý soupeř. Frýdek
Místek: Alpress, 2015.

Zuzana Bludská, oddělení pro dospělé

„„CCEESSTTYY LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍCCHH HHRRDDIINNŮŮ““
Velká prázdninová internetová soutěž

pro milovníky knih a cestování

Chystáte se o letních prázdninách na cesty a daleké
výpravy? Rozhodně nejste sami! Mnozí literární hrdinové
cestují už od nepaměti a my v knihovně jsme se letos
rozhodli vydat po jejich stopě. Zapojte se také! Sáhněte
během vašich prosluněných dovolených po zábavných
knihách, pátrejte a odhalujte správné odpovědi na naše
soutěžní otázky. S literárními hrdiny se rozhodně
nudit nebudete – vydáme se s nimi totiž nejen na
řeku nebo k moři, ale třeba i do dávné minulosti…

Každý prázdninový týden, a to pravidelně ve čtvrtek, se
na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/soutez
budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového
počtu devíti otázek bude zveřejněna ve čtvrtek 2. července
2015.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celé
dva měsíce až do pondělí 31. 8. 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 knihovní email aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější
soutěžící, kteří správně odpoví na co největší počet
otázek. Výherci budou odměněni hodnotnými knižními
cenami a ti, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají
navíc bezplatnou registraci do 29. února 2016.

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

Více informací o soutěži naleznete na internetových
stránkách www.knihovnaprerov.cz/soutez.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST V SOUTĚŽI A PŘEJEME
VÁM MNOHO ZÁBAVY A ÚSPĚCHŮ PŘI HLEDÁNÍ
SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ!



TTIIPPYY NNAA PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÉÉ ČČTTEENNÍÍ

Milí mladí čtenáři,
konečně začaly prázdniny a s nimi je tady i dlouho
očekávaná doba odpočinku, sluníčka, koupání a také
nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Abyste
se během letních měsíců nenudili ani jedinou volnou
minutu, přichystaly jsme pro vás pár knižních tipů na
to nejzajímavější letní čtení.

PRO MILOVNÍKY DETEKTIVEK
Pro malé detektivy od 6 do 9 let doporučujeme série knih
autorů J. Banscheruse Detektiv Kvítko či A. Schefflera
Detektiv Klubko, s nimiž si čtenáři mohou zahrát na
detektivy a zapeklité případy snadněji řešit pomocí přiložené
lupy.
Do pátrání po zlodějích
budete zapojeni také díky
Z. Pospíšilové a její sérii
Případ: Detektivové, v níž
krádeže a různé zločiny
pomáhá vyřešit parta kluků
z českého města. Spolu s nimi
na vás čeká nejen napínavé
čtení, ale i krásné ilustrace
Markéty Vydrové, tajný vzkaz
a detektivní otázky.
Čtenáře od 9 let jistě zaujme
knižní série od G. Kopietze
Agáta a doktor Lupa či od
K. Müllerové Detektivní kancelář Podkova, ve kterých se
opět díky přiložené lupě/podkově můžete zapojit do vyřešení
záhadných případů i vy sami.
Milovníci historie a cestování časem zase jistě ocení sérii knih
od J. Jarmanové Tajemná kočka Ka a …, v níž se malý
chlapec setkává s podivnou a tajemnou kočkou Ka, která
umí mluvit a psát na počítači a zavede hlavního hrdinu vždy
do nějaké historické epochy, kde oba prožívají různá
dobrodružství.
Zdatnější čtenářkypátračky pak mohou stíhat zločince v sérii
knih 3 holky na stopě.
Víte, proč se stal Sherlock Holmes nejslavnějším detektivem
všech dob? Protože mu při pátrání pomáhali mladí
detektivové. Čtenáři od 12 let se o tom mohou přesvědčit
v knihách T. Macka Sherlock Holmes a příležitostní malí
detektivové z Baker Street.
A konečně o tom, jak se vypořádá sedmnáctiletá dívka
s nebezpečným světem drogových dealerů, který se jí
náhodou podaří objevit, se milovníci severských detektivek
dozvědí v thrilleru od S. Simukky Rudá jako krev či v jeho
neméně napínavém pokračování Bílá jako sníh.

URČENO DOBRODRUŽNÝM POVAHÁM
Víte, děti, co dělat, když bez pomoci uvíznete v prázdném
bytě? Ne? Odpověď naleznete v knize I. Březinové s názvem
Trosečníci. Pokud se vám kniha bude líbit, můžete si přečíst

další tři volně navazující díly.
Jak si o prázdninách užít legraci se zase dozvíte od Pipy
Dlouhé punčochy ze stejnojmenné knihy A. Lindgrenové.
Strávit prázdniny na ostrově a zahrát si na slavného
trosečníka Robinsona si čtenáři od 9 let mohou vyzkoušet
v sérii knih Dobrodružství na ostrově od velmi oblíbené
spisovatelky E. Blytonové.
Podobné prázdninové dobrodružství dětských posádek dvou
plachetnic nabízí mládeži od 12 let také kniha A. Ransoma
s názvem Boj o ostrov.
Rádi se zasmějete a prožíváte různá dobrodružství? Pak jsou
příběhy s partou dětí v čele s Pravdomilem Madlafouskem
alias Billem právě pro vás. Naleznete je v sérii knih D. Laňky
Dobrodružství Billa Madlafouska, Průšvihy Billa
Madlafouska a Prázdniny Billa Madlafouska.
Máte špatné známky na vysvědčení? Ať děláte, co můžete,
učení vám prostě nejde? Přesně takový je i žák čtvrté třídy
Tadeáš – hrdina knihy M. Kratochvíla Prázdniny blbce
číslo 13, který dostane na vysvědčení hned tři trojky.
Příjezd domů se zvrhne ve sled nešťastných událostí.
Maminka, která veze Tadeáše v den vysvědčení ze školy na
prázdniny k babičce, v rozčílení nabourá a shodí tatínka ze
žebříku, čímž způsobí, že mají
oba zlomenou ruku i nohu
a jsou odkázáni na pomoc
prarodičů. Ještě štěstí, že má
Tadeáš strýčka Oldu, který
dobré známky nepovažuje za to
nejdůležitější, rád vysedává na
stromě a Tadeáše učí, jak se
sžít s přírodou a radovat se
z maličkostí. Jsou opravdu
známky tak důležité? Mají to
šprti jednodušší než lajdáci?
O tom, co je v životě skutečně
důležité, si mohou přečíst děti
i rodiče. Pokud máte rádi vtipné a zároveň duchaplné knížky,
doporučujeme i další tituly tohoto autora, například sérii
Pachatelé dobrých skutků či Kouzelné soboty  určitě
se nebudete nudit!

CESTA DO SVĚTA FANTASY
Co všechno se může stát, když se nevědomky přemístíte
v čase, mohou zjistit čtenáři od 9 let v knize P. Braunové
Ztraceni v čase, v níž jedenáctiletý Martin tráví prázdniny
u babičky na venkově, zachrání neznámého kluka při bouřce
před bleskem a pak zjistí, že zachránil bratra své babičky,
který jako chlapec tragicky zemřel. Podaří se Martinovi
přemístit zpátky v čase?
Jak se vám změní život, když se spřátelíte s 12letou Amélií,
která je duchem, zjistíte v knize P. Neomillnerové Amélie
a tma.
Do tajemného světa čarodějů se zase můžete vypravit
s knihou T. Janišové s názvem Erilian.
A konečně co skrývá tajemství sedmého smyslu, zjistíte
v sérii knih I. Pacovské Sedmý smysl.



Líbil se vám Harry Potter? Do světa čar a kouzel se můžete
podívat také ve dvou dílech knihy Spřízněnci čarodějů od
autora A. J. Epsteina, v nichž jsou uneseni tři čarodějní učni,
a proto se na jejich záchranu musí vydat jejich zvířecí
spřízněnci. Mají na to ale pouze tři dny. Dokážou to?
A jestliže máte v oblibě záhady, tajemství a vlkodlaky, určitě
si přečtěte knihu Luko: malý vlkodlak.

HORORY NA DOBROU NOC
Pokud se rádi bojíte, doporučujeme vám následující tituly:
Jablíčko pro slečnu učitelku a jiné horory. Horowitz:
Horory na dobrou noc I, II, III. Edice Husí kůže.
Půlminutové horory. Zuby nehty. Tvář v okně.

ZPÁTKY V ČASE
Máte rádi cestování v čase do dávné minulosti? Rádi byste se
o naší historii něco zajímavého dozvěděli, a přitom se
nenudili? Ti nejmenší si mohou díky knize A. Ježkové
Prahou kráčí lev připomenout krásy Prahy.
Sázkou na jistotu pro děti od 9 let jsou knihy V. Válkové,
v nichž se spolu s dětskými hrdiny můžete vypravit do
různých historických epoch, např. za husity – Husité: ve
znamení kalicha či do dob Vikingů – Vikingové: záhada
rohatých přileb. O době Přemyslovců, ale i o romantické

lásce si můžete přečíst
v příběhu R. Štulcové Růže
a krokvice. Do Prahy za éry
Habsburků se přenesete v sérii
knih Fiorella a…, v níž budete
s dcerou alchymisty pátrat po
ukradeném stříbře i po vrahovi.
Abyste se dobře připravili na
prázdninovou návštěvu hradů
a zámků, hledejte inspiraci
v knize spisovatelky A. Ježkové
55 českých legend z hradů,
zámků a měst. V jaké době
žil a jak se choval Leonardo da

Vinci, zjistíte pohledem jeho učně v nádherném historickém
románu Ch. P. Greye Leonardův stín. A pokud byste chtěli
na svých toulkách zabloudit ještě dále do minulosti,
vyzkoušejte knihu I. Březinové Praprázdniny, v níž si spolu
s dětskými hrdiny vyzkoušíte, jak se asi žilo v době
kamenné.

CESTY A LÁSKY LITERÁRNÍCH HRDINŮ
Dívčí román, cestopis, životopis literární osobnosti. Že to
nejde dohromady? Ale ano! S partou holek a kluků budete
prožívat prázdniny i letní lásky a ještě podniknete cestu do
kraje známých literárních osobností! Kde? No přeci v sérii
románů začínajících na písmeno „B“ od I. Březinové –
Básník v báglu; Blonďatá Kerolajn; Báro, nebreč;
Bojíš se, Margito?; Blázniví donkichoti; Blbnutí
s Oskarem a Bleděmodrá Kafkárna.
Cestu do Florencie 16. století podniknete v románu
R. Harrisové Mé sladké šestnácté století, v němž láska

na sebe nenechá určitě dlouho čekat.
První lásku, vyléčené mindráky a cestu do daleké Karélie
nedaleko severního polárního kruhu zažijete v románu
V. Řeháčkové Prožila jsem něco neuvěřitelného.
Jak se sestry dvojčata – jedna krásná a jedna ošklivá –
dokáží vyrovnat se svými mindráky, se dozvíte v knize
J. G. Szabóvé Kočku hlaďte proti srsti.
Jste často unavení? Vydejte se spolu s Jožinem do Afriky
a možná poznáte svou sílu i slabosti, které se naučíte
překonávat. Příběh I. Procházkové Jožin jede do Afriky je
vhodný pro zdatnější malé
čtenáře.
Pokud máte rádi cestování na
kole a zajímá vás překonávání
hranic, v knize P. Braunové
3333 km k Jakubovi se
můžete přesvědčit, jestli
hlavní hrdina zvládnul splnit
výzvu svého otce, tedy ujet
dlouhých 3333 km na kole
napříč několika státy, i když
s otcem od svých čtyř let
nemluvil a nepovažuje se za
skvělého cyklistu.

NAUČNÉ PŘÍBĚHY
Na svých letních toulkách určitě zavítáte do přírody a setkáte
se s různými rostlinami či živočichy. Malými průvodci pro vás
mohou být následující tituly, díky nimž si nejen přečtete
krásnou pohádku, ale zároveň se také hravou formou něco
užitečného dozvíte. Přečtěte si tedy třeba o jedovatých

a jedlých houbách v knize
R. Sochy Zhoubné houby
či o jedovatých rostlinách
a fascinujícím světě hmyzu,
živočichů a rostlin v okolí
vodních toků a moří
v knihách D. Krolupperové
Zákeřné keře, Mizící
hmyzíci a Rybí sliby.

Doufáme, že vás naše
knižní tipy na letní četbu
zaujaly a že jste si z nich
vybrali to pravé přesně
pro vás. Již teď se na
vás těšíme na dětském
oddělení knihovny.

Iveta Nováková a Miroslava Nevřelová, dětské oddělení



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  17:00 8:00  12:00, 13:00  17:00
ÚT 8:00  17:00 8:00  12:00, 13:00  17:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  17:00 8:00  12:00, 13:00  17:00
PÁ 8:00  16:00 8:00  12:00, 13:00  16:00
SO ZAVŘENO ZAVŘENO

Čítárna Hudební oddělení
Žerotínovo nám. 36 Žerotínovo nám. 36
PO 8:00  17:00 ZAVŘENO
ÚT 8:00  17:00 9:00  12:00, 13:00  17:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  17:00 9:00  12:00, 13:00  17:00
PÁ 8:00  16:00 ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež, Palackého 1
PO 9:00  11:00, 12:00  16:00
ÚT 9:00  11:00, 12:00  16:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:00, 12:00  16:00
PÁ ZAVŘENO

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
PO 9:00  11:30, 12:30  17:00
ÚT ZAVŘENO
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:00
PÁ ZAVŘENO

Pobočka Trávník 30
PO ZAVŘENO
ÚT 9:00  11:30, 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:00
PÁ ZAVŘENO

Pobočka Velká Dlážka 44
PO ZAVŘENO
ÚT 9:00  11:30, 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:00
PÁ ZAVŘENO

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

PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÁÁ PPRROOVVOOZZNNÍÍ DDOOBBAA




