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AKCE PRO DĚTI

1. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Žabka origami.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

3.  4. 9. SCRABBLE
Přijď otestovat svou slovní zásobu a vyhraj turnaj
v populární společenské hře Scrabble. Půjčovna pro děti,
Palackého ulice č. p. 1, od 14.00 hod.

3., 10., 17., 24. 9. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

10., 24. 9. KLUB HRÁČŮ
Tradiční čtvrteční odpoledne plné deskových her, kvízů
a soutěží. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

3. 9. 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.

21. 9. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Zářijové setkání aktivních seniorů na regionální téma
Významné přerovské osobnosti. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

23. 9. BARIÉRY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Beseda Mgr. Petra Bradáče o bariérách pro zrakově a tělesně
postižené, pořádaná ve spolupráci s organizacemi SONS
Přerov a Tyflocentrum Olomouc, o. p. s. Pobočka Městské
knihovny v Přerově, Velká Dlážka 44, od 10.00 hod.

29. 9. VU3V
První videopřednáška nového semestru VU3V věnovaného
tématu Život a dílo Michelangela Buonarroti (jen pro již
přihlášené účastníky). Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 10.00 do
12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

skončily prázdniny a my pevně
věříme, že jste všichni prožili
spoustu výjimečných chvil, ať už na
dovolené u moře, při horských
túrách, na chalupě u lesa nebo na
koupališti. A právě na koupališti,
tedy přesněji na přerovském bazéně,
jsme byli letos i my. Poprvé jsme
totiž v prostorách venkovního areálu
spustili novou letní půjčovnu knih,
časopisů, novin a společenských her,
přičemž řadu aktivit a soutěží jsme přichystali také pro děti.
Naše prvotní obavy, zdali bude tato služba pro návštěvníky
bazénu zajímavá, se velmi rychle rozptýlily a hned od
prvních prázdninových dnů jsme věděli, že jsme se trefili do
černého. Služeb bazénové půjčovny využilo celkem
1476 návštěvníků, kteří si půjčili 1740 knih nebo časopisů,
a 59 z nich si zapůjčilo také naše společenské hry. Jsme
rádi, že se tato služba osvědčila a že k jejímu využití
přispělo i nádherné, i když někdy až doslova pekelně teplé
počasí. Kromě nás mají na úspěchu letní půjčovny zásluhu
i společnosti Teplo Přerov a. s. a Technické služby města
Přerova, které umožnily náš záměr realizovat a podpořily
nás zapůjčením prostor a poskytnutím zázemí. Zcela určitě
se na bazéně potkáme i příští rok.
V průběhu celých prázdnin probíhala naše velká internetová
soutěž "Cesty literátních hrdinů". Do soutěže se zapojilo
10 účastníků, z nichž 7 odpovědělo správně na všechny
soutěžní otázky. Třem vylosovaným výhercům bude
v průběhu září předána knižní publikace Prahou
s otevřenýma očima V. od Ivany Mudrové.
Neusínáme však na vavřínech a již na začátku září pro vás
připravujeme další nové služby. Stali jsme se validačním
místem služby mojeID (www.mojeid.cz) a zabezpečujeme
tak nejvyšší stupeň ověřování účtů mojeID. Služba mojeID
umožňuje využívání řady autorizovaných internetových
služeb  zpravodajských webů, eshopů, ale také našeho
online katalogu Carmen (carmen.knihovnaprerov.cz).
Za použití jediného bezpečného přístupu můžete využívat
tyto internetové služby, aniž byste si museli pamatovat
přístupy pro každou službu samostatně.
Ve spolupráci se společností České dráhy se připravujeme
také na účast v projektu „Kniha do vlaku“. V průběhu září
bude v přerovské nádražní hale umístěn regál s nabídkou
knih do vlaku, které si budete moci bezplatně vypůjčit a pak
zase vrátit, třeba i na jiném nádraží, které je do projektu
rovněž zapojeno. Věříme, že tato nová služba rozšíří řady
našich uživatelů, kteří pak budou využívat i dalších služeb
knihovny nabízených na našich pracovištích.
Přejeme vám všem úspěšný návrat do vašich zaměstnání
a dětem, zejména prvňáčkům, přejeme úspěšné zahájení
nového školního roku a jen ty nejhezčí známky.
Aktuální přehled všech našich aktivit naleznete na
internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz. Jsme
přesvědčeni, že vás některá z našich akcí zaujme a 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 V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

7. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Záložky do knížek. Knihovna v místní části Lověšice,
Mírová 16/18, od 16.00 hod.

8. 9. VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY
Akce pro děti plná malování, vyrábění a vyprávění.
Knihovna v místní části Újezdec, Hlavní 61, od 16.00
hod

10. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Červík v hrušce  tvoření z papíru. Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

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

24. 9. KRISKROS
Turnaj pro děti v oblíbené hře KRISKROS. Knihovna
v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

29. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Moudré sovičky z papíru. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 15.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Patříte mezi milovníky napínavých příběhů a detektivek? Pak
vás určitě zaujmou také ŠŠPPIIOONNÁÁŽŽNNÍÍ RROOMMÁÁNNYY, někdy
považované za svébytný literární
žánr, jindy zase za detektivku
zasazenou do atraktivnějšího
prostředí mezinárodní špionáže.
Ať tak nebo tak, špionážní
romány si vás získají především
svou přitažlivou kulisou detektivní
zápletky, zahrnující třeba vládní
instituce, válečná bojiště
s nejmodernější technikou nebo
svět tajných služeb. Příjemnou
tečkou pak už může být jedině
dobrý konec, který tyto příběhy
obvykle mívají. My vám z našeho knižního fondu
doporučujeme tyto zajímavé tituly: FALEŠNÝ AGENT,
POSLEDNÍ DNY KONDORA, ANGLICKÁ DÍVKA, HOMELAND 
VE JMÉNU VLASTI, NADVLÁDA, RUDÁ VOLAVKA a mnoho
dalších.

Jako rodný a mateřský jazyk je označován první jazyk, který
se člověk od svého narození naučí, který nejvíce ovládá
a používá. Ale jste si jisti, že skutečně ZZNNÁÁTTEE SSVVŮŮJJ
RROODDNNÝÝ JJAAZZYYKK?? Čeština je všeobecně považována za
jeden z nejsložitějších jazyků světa, zejména kvůli svému
komplikovanému systému skloňování a časování, a tudíž

i bohatství slovních tvarů ohebných slov. Vyzkoušejte si
proto v září, nakolik se v jazykových zákonitostech češtiny
orientujete! Dobrými pomocníky vám zcela jistě budou např.
tyto knižní publikace: TRÉNINK SLOVNÍ ZÁSOBY PRO KAŽDÝ
VĚK, JSME V ČEŠTINĚ DOMA?, KAŽDÝ DEN S ČEŠTINOU,
AKADEMICKÁ PŘÍRUČKA ČESKÉHO JAZYKA, JAZYKOVÉ HRY
A HŘÍČKY, JAK PSÁT BEZ CHYB ANEB I PRAVOPIS SE DÁ
NAUČIT a jiné.

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

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

7700.. VVÝÝRROOČČÍÍ NNAARROOZZEENNÍÍ PPEETTRRAA NNOOVVÁÁKKAA

Kdo by neznal hity jako Náhrobní kámen, Klaunova
zpověď nebo Já budu chodit po špičkách či Povídej?
Interpretem těchto slavných písní samozřejmě není
nikdo jiný, než Petr Novák (6. září 1945  19. srpna
1997), jeden z prvních představitelů české beatové
a rockové hudby, o kterém platí, že ho jeho písně
přežily.

Petr Novák byl odjakživa rebel. Protest proti režimu i proti
konvencím, které neuznával, byl neodmyslitelnou součástí
jeho života. Možná právě proto jeho písně a melodie tolik
chytaly posluchače za srdce... Žádnou školu nikdy
nedokončil, nikdy nezískal ani hudební vzdělání  byl zkrátka
hudební samouk. Po svém vyloučení z gymnázia založil ve
sklepě činžáku s kamarády Karlem Slukou a Ivem Plickou
kapelu. Společně hráli skladby Beatles a také si tak říkali.
Nové pojmenování, a to George and Beatovens bylo jistě
inspirováno Petrovými oblíbenci  britskou skupinou Gerry
& The Peacemakers a přezdívkou bubeníka Jiřího Jiráska.

Skupina George and Beatovens vznikla koncem roku 1963.
Ivo Plicka psal texty, které Novák zhudebňoval, přičemž celá
kapela hrála ve složení – doprovodný kytarista Petr Novák,
sólový kytarista Michal Burian, baskytarista Karel Sluka
a bubeník Jiří Jirásek, který byl v té době nejmladším
bubeníkem v Československu. Hned jejich první nahrávky
amatérsky natočené na magnetofonovém pásku se staly hity
populární rozhlasové hitparády moderované hudebním
kritikem Jiřím Černým Třináct na houpačce (Houpačka).

Novákova kariéra pokračovala raketově. V roce 1966 přijal
angažmá ve skupině Flamengo, s níž vydal své první singly
Já budu chodit po špičkách a Povídej a v roce 1967
s hitem Náhrobní kámen vyhrál v anketě čtenářů časopisu
Mladý svět Zlatého slavíka v kategorii písní. Hrál a zpíval
znovu hlavně texty Iva Plicky, ke kterým psal sám hudbu, ve
druhé polovině 70. let obnovil George and Beatovens pod
zkráceným názvem G+B a slavil úspěch s novými písničkami,
např. Co je to láska, Hvězdičko blýskavá nebo
Přátelství na ntou.



Invazi armád Varšavské smlouvy v r. 1968 odmítl a na
protest proti ní nazpíval skladbu Den štěstí. Na soutěži
Bratislavská lyra Novák vyhlásil minutu ticha za Jana
Palacha. Byl však natolik populární, že se ho režim neodvážil
zakázat, přesto tlak na jeho osobu rostl a pozvání na
koncerty a vystoupení začala ubývat. I tak ale jeho písně
jako Hvězdičko blýskavá nebo Co je to láska slavily další
úspěchy.

Zdravotně na tom byl Petr Novák velmi špatně, na vině byl
jeho neurovnaný životní styl. Systematicky začal pít a kouřit,
přičemž skoro nejedl a pár týdnů před smrtí dokonce musel
chodit na injekce, aby vydržel koncertovat. Zemřel 19. srpna
1997 ve spánku, a to údajně na srdeční kolaps a celkové
vyčerpání organismu.

Tvorbu Petra Nováka naleznete v hudebním oddělení
Městské knihovny v Přerově.

Stanislava Puppová

KKNNIIHHOOVVNNAA UU VVOODDYY

Ten, kdo o letních prázdninách navštívil venkovní
koupaliště přerovského bazénu, měl jedinečnou
možnost setkat se s naší knihovnou také tam! Od
1. července totiž Městská knihovna v Přerově nově
zahájila půjčování knih, novin a časopisů přímo
v areálu bazénu a nabídla tak jeho návštěvníkům
možnost zpříjemnit si horké dny u vody četbou
oddechových knih, denního tisku nebo periodik.
Nezapomnělo se samozřejmě ani na ty nejmenší  pro děti
byla po celou dobu připravena spousta omalovánek
a pracovních listů, kterými malí návštěvníci pilně vyplňovali
čas, zatímco dospělí hledali to pravé čtení. A jaké dojmy
mají z léta stráveného s knihami naši brigádníci, kteří
tuto sezónní službu knihovny vykonávali?

Svou letní brigádu na bazéně, kterou jsem měla možnost
díky Městské knihovně v Přerově vykonávat, jsem si upřímně
užila a rozhodně jsem za tuto zkušenost ráda.
Téměř vždy během mé brigády teploty přesahovaly i 40 °C,
takže žádná legrace to už jen díky tomuto nebyla. Pozitivní
dojmy však převažovaly. Nejvíce se půjčovaly časopisy
a noviny. Z knih tvořily nejčastější výpůjčky kratší detektivky,
romány, ale také četba pro děti. Vždy jsem byla velmi ráda,
když si přišel vypůjčit nějaké to čtení pravidelný a příjemný
zákazník, jenž si ve volné chvíli popovídal a zpříjemnil mi tak
zbytek dne.
Největší radost mi však dělaly děti. Ty si brzy zvykly na
přísun omalovánek, pracovních listů a také nejrůznějšího
vyrábění, které jsem si pro ně vždy s chutí připravovala.
Spousta malých i velkých návštěvníků mi za ty dva měsíce
jednoznačně přirostla k srdci. Celkově myslím, že zájem
o tuto službu přerovské městské knihovny byl poměrně
velký.

Pavlína Vaculová, brigádnice

Musím říct, že mě hodně potěšilo, že jsem právě já získala
možnost pracovat pro knihovnu. Jsem jejím pravidelným
návštěvníkem a půjčování knih venku na bazéně mi přišlo
jako zajímavá kombinace a originální nápad. Podle mne
tuhle novinku letošního léta uvítala většina návštěvníků
bazénu. Mezi nadšené návštěvníky mého stánku se zařadily
malé děti, které si vymalovaly obrázek a za odměnu se těšily
na sladkosti, které jsem jim nabízela. Nejoblíbenější byly
omalovánky mimoňů a kvízy. Rodiče malých dětí tak získali
čas jen pro sebe, protože jsem jim mezi vybíráním knih děti
pohlídala a zabavila. Dokonce jsem hlídala miminko a se
staršími dětmi jsme si povídali a kreslili.
Dospělí si půjčovali především časopisy a denní tisk, ale
samozřejmě i o knihy projevili zájem. Ty si podle mých
zkušeností vybírali spíše lidé staršího věku. Knihy dle mého
názoru byly do stánku dobře zvoleny – zájemci měli možnost
vybírat z různých žánrů literatury, avšak časopisy bych
doporučila spíše novější, protože o čísla z roku 2013 zájem
nebyl. Jsem ráda, že letošní léto bylo teplé, a proto jsem
většinu své brigády trávila v příjemné atmosféře bazénu.
Bohužel v posledním týdnu jsem kvůli počasí na bazéně být
nemohla, ale zase jsem díky tomu poznala zajímavé
prostředí knihovny, kterou jsem do té doby znala pouze jako
zákazník. Hodně se mi líbilo na dětském oddělení, kde jsem
mj. pomáhala s přípravou výzdoby knihovny. Budu moc
ráda, pokud se i v příštím roce budu moci opět do této
aktivity zapojit.

Eva Martincová, brigádnice

Léto na bazéně se z velké části neslo ve znamení deníku
Blesk, který byl jasně nejpůjčovanějším titulem. Nepůjčoval
jsem ho ale rád, o to větší tedy byla moje radost z celkem
vysokého počtu výpůjček historických románů a scifi,
kterým rozumím a znám je. Poměrně mnohokrát byly
vypůjčeny také tituly od Dr. Plzáka, pro některé čtenáře však
pouze coby slabá náhrada erotických románů. Jeden den
jsem se zařekl, že budu místo Blesku půjčovat Mladou frontu
Dnes. Celkem se mi dařilo návštěvníky přesvědčit, aby
opustili záměr přečíst si „zaručené“ informace z českého
showbyznysu a raději se dozvěděli něco o Blízkém a Dálném
východě, o kterém zrovna speciálně psali. Pak však přišla
jedna paní, na jejíž žádost o Blesk jsem reagoval otázkou,
zda si nechce přečíst něco zajímavého o Gruzii a jejích
vztazích s Ruskem, načež mi odvětila pouhé: "Já žádnou
Gruzii neznám, pane, tam je navždy SSSR a tam je všechno
pokrokové a nechci se dozvědět, jak jsme zase pozadu." Tak
jsem tedy podal Blesk a knihu Země, kde zítra znamená
včera, nechal paní v její iluzi a doufal, že ji nepotkám
u voleb... Nejčastější čtenáře pak tvořila rodina Gazdíkova,
čímž pozdravuji Terezku, která si chodila malovat a hrát
téměř každý den, a dále Štěpaníkovi, kteří přiletěli až
z dalekého Washingtonu. Na závěr bych ještě zmínil
nejoblíbenější aktivitu, která byla jasná, a to vyrábění
mimoňů  tady bych rád poděkoval Pavlíně, že jsem se to
díky ní naučil.

Tomáš Dvořák, brigádník



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

ČČAASS RROOBBIINNSSOONNŮŮ

Zkušenost s domácím násilím má v ČR až 38 % lidí
oproti 25 % v západní Evropě. Má ji také Petra
Tomanová, hlavní hrdinka románu Čas Robinsonů od
Pavlíny O´Toole, litoměřické rodačky žijící od roku
2002 s manželem a synem trvale v Kansas City.
Pojďte si s námi a Petrou nyní projít dlouhou
a nelehkou cestu od otroctví ke svobodě a ke splnění
vytouženého amerického snu.

Odchod z Čech za velkou louži znamenal pro Petru
Tomanovou, matku čtyř dětí, skvělou příležitost, jak
dosáhnout kvalitního vzdělání, vybudovat slibnou kariéru
a zajistit tak celé své rodině jistý životní standard a slušné
zázemí. Realita však zanedlouho postaví Petru pevně
nohama na zem – na obživu a finančně nákladné
vysokoškolské studium si vydělává úklidem v honosných
vilách amerických boháčů, večery tráví starostí o děti
a vlastní domácnost, po nocích dohání své školní resty.

Zběsilé životní tempo s nadmírou povinností však Petru ani
zdaleka netrápí natolik jako násilnické chování despotického
manžela Richarda, který svou ženu namísto lásky zahrnuje
spíše ponižujícími nadávkami, výčitkami a nezřídka také
dobře mířenými ranami a sexuálním obtěžováním. Přestože
si Petra nápadnou abnormálnost svého manželského soužití
bytostně uvědomuje, odkládá řešení neustále na dobu
neurčitou. Se svým trápením se navíc musí vypořádávat
téměř sama a bez podpory okolí, neboť právě to je živeno
Richardovými báchorkami o neschopné a psychicky labilní
ženě, která v roli matky a manželky absolutně selhává.
Pochopení Petra nenachází ani u tchýně Evy, která synovi
zbabělecké činy pouze dokola omlouvá a vše přičítá jeho
komplikovanému dětství.

Svou zlost a nenávist vůči celému světu si navíc Richard
nevybíjí pouze na Petře, ale také na dětech, takže
v každodenním strachu a tlaku žije po dlouhá léta celá
rodina. Když se zdánlivě bezvýchodná situace jednoho dne
dramaticky vyhrotí na maximum, je Petra donucena jednat
z minuty na minutu a celý svůj dosavadní život nechat
daleko za sebou…

„„TTaakkhhllee ssee mmii llííbbííšš,, ppooddddaajjnnáá aa ppoosslluuššnnáá,,““ lliibboovvaall ssii..
SSttáállee ssee nneeddookkáázzaallaa aannii ppoohhnnoouutt..
„„TTaakk ccoo,, uužž bbuuddeešš hhooddnnáá hhoollkkaa??““
VVyyttllaaččiillaa zzee sseebbee ppřřiidduuššeennýý zzvvuukk,, kktteerrýý mmoohhll zznnaammeennaatt
ccookkoolliivv.. RRiicchhaarrdd ssii hhoo zzřřeejjmměě nneevvyylloožžiill vv jjeejjíí pprroossppěěcchh,,
pprroottoožžee ss nníí pprruuddccee ttrrhhnnuull aa ooddjjiissttiill rreevvoollvveerr.. OOppěětt jjíí hhoo
ppřřiittiisskkll kk oobblliiččeejjii,, ddookkoonnccee jjeeššttěě ssiillnněějjii..
„„NNeecchhccii ttěě zzaassttřřeelliitt,,““ ttvvrrddiill jjíí ppřřeesskkaakkuujjííccíímm hhllaasseemm..
„„RRáánnaa bbyy aallee mmoohhllaa vvyyjjíítt nneeššťťaassttnnoouu nnááhhooddoouu aa zzoohhaavviitt ttuu
ttvvoouu ttvváářřiiččkkuu.. PPaakk bbyy ssee ttii zzaa ttěěmmaa jjiinneejjmmaa cchhllaappaammaa uuttííkkaalloo

mmoocc ššppaattnněě,, vviiďď?? PPaakk bbyyss bbyyllaa rrááddaa,, kkddyybbyycchh ssii ttěě ttuu nneecchhaall
aa vvzzaall ttěě nnaa mmiilloosstt!!““
ZZbblláázznniill ssee!! DDooččiissttaa ssee zzbblláázznniill!! MMuussíímmee oodd nněějj ddaalleekkoo,,
nneejjllééppee nnaa ddrruuhhýý kkoonneecc ppllaanneettyy,, ttřřeebbaa ddoo ČČíínnyy,, jjeenn aabbyy nnááss
uužž nniikkddyy nneennaaššeell.. KKaamm jjiinnaamm bbyycchhoomm mmoohhllii uupprrcchhnnoouutt?? KKddee
ssee mmůůžžeemmee sscchhoovvaatt?? AA ccoo mmáámm řříícctt dděětteemm??
VV ttuu cchhvvííllii jjíí mmoozzeekk ooppěětt uuvvíízzll nnaa mmííssttěě.. JJaakkoo vvee ssttaarréémm
ggrraammooffoonnuu,, ppřřeehhrrááll jjeeddiinnoouu vvěěttuu aa nnaa jjeejjíímm kkoonnccii sskkooččiill
zznnoovvuu nnaa zzaaččáátteekk.. ZZcceellaa hhoo ppoohhllttiillaa jjeeddnnaa jjeeddiinnáá mmyyššlleennkkaa
aa oonn ssee oodd nníí nneeddookkáázzaall ooddppoouuttaatt:: PPookkuudd ooddttuudd nneeuunniikknneemmee,,
zzaabbiijjee nnááss!!

(O´Toole, P. Čas Robinsonů)

Po útěku z domova zavalí Petru lavina jen těžko
očekávatelných událostí. Bez osobních věcí, dokladů a jen
s minimem finančních prostředků musí co nejdříve nalézt
nejen bezpečné místo, které poslouží celé rodině coby
dočasný azyl před psychopatickým otcem a manželem, ale
také zaměstnání a novou školu pro děti. Na to, že splnit tyto
úkoly nebude v neznámém prostředí vůbec jednoduché,
přichází Petra již na samém počátku tohoto krkolomného
dobrodružství...

""SSeeddllaa ssii kk oohhnniiššttii,, kkoouuřřiillaa aa ddíívvaallaa ssee ddoo vvyycchhllaaddllééhhoo ppooppeellaa..
BByyll sstteejjnněě ššeeddiivvýý aa bbeezz žžiivvoottaa jjaakkoo ssee ccííttiillaa uuvvnniittřř ii oonnaa ssaammaa..
NNaa pprrvvnníí ppoohhlleedd ddrržžeell ppoohhrroommaadděě aa ddáávvaall iilluuzzii kkuussuu ppoollíínnkkaa,,
aallee ssttaaččiilloo ddoo nněějj ffoouukknnoouutt nneebboo ssee hhoo ddoottkknnoouutt pprrsstteemm,,
aa rroozzppaaddll ssee vv pprraacchh..""

(O´Toole, P. Čas Robinsonů)

Odpověď na otázku, zda se
novodobé Robinsonce a hlavní
hrdince v jednom podaří smělý
plán dotáhnout do zdárného
konce, nalézt přátele a nové,
mnohem šťastnější místo
k životu, se dozvíte v příběhu,
který vás zasáhne již první
větou a nepustí do samotného
konce. Čas Robinsonů ale není
pouze knihou, s níž opouštíme
literární postavy na poslední
stránce. Čas Robinsonů je totiž
také stejnojmenným nakladatelstvím a neziskovou organizací
s fungujícím internetovým portálem www.casrobinsonu.cz,
místem, kde se problematika domácího násilí aktivně řeší
a kde každý člověk (a to nejen oběť domácího násilí) může
najít cennou radu, důležitou informaci, psychickou podporu
i naději na lepší zítřky.

O´TOOLE, PAVLÍNA. Čas Robinsonů, Praha: Čas
Robinsonů, 2015.

Andrea Kopečková



PPŘŘEEDDSSTTAAVVUUJJEEMMEE ČČAASSOOSSTTRROOJJ!!

Máte rádi historii? Chcete se dozvědět zajímavosti,
které v učebnicích dějepisu nenajdete? Hledáte
zábavné, a přitom poučné čtení? Představujeme vám
časopis Časostroj, díky kterému podniknete zábavné
cesty do historie.

V tomto čísle zpravodaje
bychom vás chtěly seznámit
s časopisem, který by
rozhodně neměl chybět
v rukou milovníků historie,
ale ani těch, které dějepis
ve škole příliš nebavil.
Časostroj je zábavný, na
historii zaměřený magazín
primárně určený čtenářům
od 9 do 15 let, který si však
své příznivce najde určitě
i mezi dospělými. Proč? Je
totiž psaný živým a čtivým jazykem, navíc obsahuje úžasné
celobarevné ilustrace. Články se týkají různých historických
témat, proto si časopis lehce najde příznivce mezi dívkami
i chlapci.

To, že s sebou časopis nese záruku kvality, dokládá už fakt,
že je pod ním podepsáno nakladatelství, které má na
svědomí také další úspěšné tituly ze světa historie, jako
např. 100 + 1 historie, Živá historie či 100 + 1
zahraniční zajímavost. Časostroj, který se na trhu objevil
již v roce 2011, vychází každý měsíc a jedno jeho číslo čítá
58 stran. V novinovém stánku vyjde jeho cena na 69,90 Kč,
ale dobrá zpráva pro čtenáře zní, že si ho jednoduše můžou
také vypůjčit. Kde? Na dětském oddělení Městské
knihovny v Přerově!

Proč časopis Časostroj stojí za přečtení? Zkrátka proto, že
obsahuje několik stálých a atraktivních rubrik, které přinášejí
užitečné informace a zajímavosti z historie, přičemž nejsou
zaměřeny jen na úzký okruh zájmu.
V rubrice nazvané Divy světa budete mít možnost seznámit
se s pozoruhodnými stavbami a dozvíte se například to, proč
Karel IV. nikdy neviděl hotovou katedrálu sv. Víta či jestli
někdy spadne šikmá věž v Pise.
V rubrice Hlavní téma zjistíte, co je pravdivého na
legendách o vlkodlacích, jak probíhala starověká olympiáda
nebo jak si vyrobit umělého člověka.
Věděli jste, že symbol Paříže, slavná Eiffelova věž, spadla při
svém slavnostním otevření? Ne? Pravdu o tom, jak k této
události došlo, naleznete v obzvlášť povedené rubrice
Historický zpravodaj, která obsahuje krátké perličky ze
světa i z domova.
Pro milovníky rekordů je pak určena zejména rubrika
s názvem Historické rekordy.
Víte, čím se zabýval brtník? Správnou odpověď na tuto

zapeklitou otázku hledejte v rubrice Hitparáda, která
přináší skutečně zajímavé žebříčky, v níž najdete například
podrobnosti o profesích z minulosti, které dnes už vymizely.
Díky rubrice Jak se žilo si budete moci vyzkoušet běžný den
ve starověku či okusíte smutný osud židovských dětí za
2. světové války.
V rubrice Dějiny techniky se pro změnu seznámíte
s historií převratných technických vynálezů a nahlédnete
třeba do historie filmu.
Milujete sport? Pak vás určitě potěší rubrika Dějiny sportu,
která přináší zajímavosti z dějin vybraných sportů.
Pokud si potrpíte na rozhovory, určitě zalistujte rubrikou
Na kus řeči, kde na vás vždy bude čekat stylizovaný
rozhovor se zajímavou historickou osobností.
Nejen dívkám, slečnám, dámám a ženám je určena rubrika
Holky v akci, která přináší zajímavosti ze životů
významných žen, jež zásadním způsobem zasáhly do
historie.
Pokud holdujete popisům a velkým obrázkům, nalistujte si
rubriku Obrazem, která nabízí detailní pohled a popis
určitého objektu  dozvíte se tak například, co ukrývá
Chufuova pyramida v Gíze.
Pokud rádi cestujete po hradech a zámcích, jistě vás potěší
rubrika nazvaná Hradní pověsti.
Velmi oceňujeme také rubriku Tajná řeč umění, díky níž
vám už výtvarné umění nebude cizí, protože se seznámíte
s nejslavnějšími malíři a odhalíte dávná tajemství jejich
velkolepých obrazů.
Víte, kdy se začaly nosit prsteny? Jestliže ne, hledejte
odpověď v rubrice Módní pavlač, která nabízí zajímavosti
ze světa módy.
Rubrika Tržiště zase přináší horké tipy na zajímavé hry,
knihy či filmy s historickou tematikou.
A konečně nechybí ani další pozoruhodné rubriky jako Duel,
Osobnost měsíce, Kvíz, Listárna či Komiks.

Tak co, milí mladí čtenáři?
Nalákaly jsme vás na cestu
do daleké historie? Zaujal
vás časopis a chtěli byste si
ho přečíst? Neznáme nic
jednoduššího! Stačí přijít na
dětské oddělení Městské
knihovny v Přerově a pár
čísel Časostroje si vypůjčit.
Můžeme vás ujistit, že
časopis Časostroj patří mezi
naše horké favority. Na
brzkou shledanou se těší
vaše knihovnice!

Miroslava Nevřelová a Iveta Nováková



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




