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AKCE PRO DĚTI

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

5., 12., 19., 26. 11. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

5., 19. 11. 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. 11. KLUB HRÁČŮ
Hravé sobotní dopoledne v knihovně. Pobočka Předmostí,
Hranická 93/14 (stará škola), od 9.00 do 12.00 hod.

28. 11. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Zábavné a kreativní dopoledne v knihovně pro děti a jejich
rodiče s autorkou knih pro děti Romanou Suchou a floristkou
Kristýnou Janáčkovou. Půjčovna pro děti, Palackého
ulice č. p. 1, od 9.00 do 12.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

3. 11. BERLÍN: MĚSTO MUZEÍ
Druhá přednáška Evžena Jecha z cyklu besed Kulturní
památky evropských měst. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

v minulém čísle zpravodaje jsme vás
informovali o zahájení naší nové
služby, a to o půjčování knih na
přerovském nádraží v rámci projektu
Kniha do vlaku. Jelikož na nádraží
nyní jezdíme doplňovat knihy na
vaše každodenní cesty minimálně 1x
týdně, věříme, že se tato služba
stala zajímavou a využívanou. Do
oběhu se již takto dostalo více jak
700 knih, a protože jsme zvědaví,
kam až naše knihy doputovaly, opatřili jsme každou z nich
štítkem s kontaktním emailem sluzby@knihovnaprerov.cz.
Budeme rádi, když nám na něj zašlete krátkou zprávu
o tom, kam až jste se svou knihou do vlaku docestovali.

Jak jistě víte, uplynulý měsíc se nesl v duchu každoroční
celostátní akce nazvané Týden knihoven. Naše knihovna se
jí rovněž zúčastnila a realizovala pro čtenáře a uživatele
knihovních služeb řadu akcí. Jednou z nich byla také
čtenářská amnestie, kterou v Týdnu knihoven pravidelně
vyhlašujeme. Tohoto prominutí sankčních poplatků využilo
57 našich uživatelů, kterým jsme odpustili upomínky za
nevrácené dokumenty z knihovního fondu v celkové výši
1 210 Kč.

V říjnu jsme také spustili distribuci věrnostních karet, které
jsou určeny novým zájemcům o služby přerovské knihovny.
Díky nim mohou návštěvníci přednášek a besed získat za
5 zaplacených vstupů v hodnotě 20 Kč bezplatnou registraci
k využívání knihovních služeb na 12 měsíců.

Nemile nás však v uplynulém období překvapil velmi nízký
zájem o vzdělávací akce v oblasti využívání výpočetní
techniky. Ze čtyř připravených kurzů zaměřených na
ovládání PC, internetu a programů Microsoft Word a Excel
se uskutečnil pouze jeden jediný kurz pro začátečníky.
Zájem jsme nezaznamenali ani o náš kurz zabývající se
úpravami digitálních fotografií pro začátečníky, který se před
letními prázdninami naopak těšil velkému zájmu uchazečů
z řad veřejnosti. Věříme nicméně, že se situace obrátí
a nadále plánujeme nové termíny zahájení všech námi
poskytovaných kurzů.

Aktuální přehled všech pořádaných a připravovaných aktivit,
přednášek i besed včetně termínů a místa jejich konání a
jiných dalších důležitých informací naleznete na našich
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

„„ŽŽEENNYY SSPPIISSOOVVAATTEELLKKYY,, HHRRDDIINNKKYY,,
MMIILLEENNKKYY......““

Velká listopadová internetová soutěž

Každý listopadový týden, vždy v úterý a ve čtvrtek, se
na internetové stránce www.knihovnaprerov.cz/soutez
budou objevovat nové soutěžní otázky. První z celkového
počtu osmi otázek bude zveřejněna v úterý 3. 11. 2015.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu až do
pondělí 30. 11. 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 na
knihovní email aktivity@knihovnaprerov.cz.

Po ukončení soutěže budou vylosováni tři nejúspěšnější
soutěžící, kteří budou odměněni hodnotnými knižními
cenami a ti, kteří nebudou uživateli naší knihovny, získají
navíc bezplatnou registraci do 31. 5. 2016. Více informací
o soutěži naleznete na webových stránkách knihovny
www.knihovnaprerov.cz/soutez.



5. 11. 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., 24. 11. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Videopřednášky dalšího zimního semestru Virtuální Univerzity
třetího věku na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti
(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.

11. 11. VELKÁ TROJKA KARIBIKU
Cestopisná cyklobeseda o Kubě, Jamajce a Dominikánské
republice s Monikou a Jirkou Vackovými. Sál Agentury pro
zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

16. 11. - 14. 12. MS WORD 2013 PRO POKROČILÉ
Počítačový kurz (jen pro přihlášené účastníky). Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod.

19. 11. POUŽÍVÁME TABLET II.
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.

25. 11. USA A HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška s rodinou Márových. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 10.00 hod.

26. 11. MALÁ DOBA LEDOVÁ
Přednáška Ing. Petra Karla z přerovské hvězdárny. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 17.00 hod.

30. 11. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Listopadové setkání aktivních seniorů na téma Olomoucký
orloj. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod
od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  30. 11. "ČAS ADVENTU SE BLÍŽÍ"
Výtvarná soutěž. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, v provozní době knihovny

10. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Podzimní závěs (vyrábíme z papíru). Knihovna v místní
části Vinary, Vinařská 5/18, od 17.00 hod.

12. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Noční přátelé  vyrábíme z papíru. Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

21. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba adventních kalendářů. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

26. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční svícen. Knihovna v místní části Újezdec, Hlavní
61, od 16.00 hod.

26. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Skřítkové z přírodnin. Knihovna v místní části Žeravice,
Na Návsi 40/100, od 16.30 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

EEGGYYPPTT, arabská republika severovýchodní Afriky ležící na
Nilu, je známá především díky své starověké civilizaci
a několika celosvětově proslulým monumentům, jako jsou
pyramidy v Gíze nebo Velká sfinga. Starověký Egypt si udržel
svoji kulturu po celá tisíciletí a lidé z celého světa dodnes
obdivují jeho umění a architekturu, hudbu i literaturu, jiní jej
zase vyhledávají coby velmi přitažlivou destinaci, kterou
ročně navštíví miliony turistů. Poznejte i vy Egypt zase
o trochu blíže tím, že zalistujete v některé z těchto
zajímavých knižních publikací: POPSÁNÍ POZORUHODNOSTÍ
EGYPTA, PTOLEMAIOVCI, MŮJ ŽIVOT S EGYPTEM, MÁLO
ZNÁMÉ PAMÁTKY STARÉHO EGYPTA, MUŽ, KTERÝ
ROZLUŠTIL HIEROGLYFY a další.

NNAAKKLLAADDAATTEELLSSTTVVÍÍ OODDEEOONN je v naší zemi
významným představitelem vyspělé knižní kultury. Poprvé
o sobě dalo vědět coby název Fromkova knihkupectví
a později slavného nakladatelství české umělecké avantgardy
let 19231940. Po Státním nakl.
krásné literatury, hudby a umění
a následném Státním nakl. krásné
literatury a umění se r. 1966
přejmenovalo na Odeon, nakl.
krásné literatury a umění. Po
několika letech nečinnosti
navazuje současný ODEON od
r. 1999 na tradici známého nakl.
a věnuje se překladům i tvorbě
domácích autorů. Knihy vydává
v edicích Světová knihovna,
Knihovna klasiků, Nobelova cena
a Česká řada, v autorských edicích pak vyšla díla
V. Woolfové, G. G. Márqueze, J. Irvinga nebo L. Fukse.
Začtěte se s námi v listopadu do nekonečné řady kvalitních
literárních děl jako je např. SMRT ODPOLEDNE, CHTĚLO BY
TO NOVÝ JMÉNA, RŮŽE OD STALINA, DOKUD TĚ NENAJDU,
MILENEC LADY CHATTERLEYOVÉ, MAPA ANNY aj.

TEMATICKY ZAMĚŘENÉ NABÍDKY KNIH NALEZNETE KAŽDÝ
MĚSÍC V PŮJČOVNĚ PRO DOSPĚLÉ NA ŽEROTÍNOVĚ
NÁM. 36.



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

PPĚĚTT KKRRÁÁLLOOVVEENN SSOOUULLUU

Letošní listopad je měsícem, v němž oslaví své
75. narozeniny Tina Turner – nejpopulárnější hvězda
80. let 20. století s charakteristickým chraplavým
hlasem, „rocková babička“ považovaná za jednu
z největších královen soulu. Spolu s ní si ale
připomeneme také další soulové hvězdy, které se
slavnou Tinou spojuje podobný životní osud. Bojovaly
s drogami a alkoholem, procházely komplikovanými
vztahy se svými partnery, řešily psychické problémy
a vyrovnávaly se s neutěšeným dětstvím. Zažily na
vlastní kůži jak velkou slávu, tak hluboké pocity
osamění… A které to tedy byly?

ŠTĚSTÍ V DRUHÉM POLOČASE  TINA TURNER
(26. 11. 1939, vlastním jménem Anna Mae Bullock)
Jako dítě nepoznala rodičovskou lásku, její první manžel Ike
ji týral a ničil svými dluhy, alkoholismem a závislostí na
kokainu. Přesto právě s ním, kromě mnoha jiných, natočila
svůj největší hit Proud Mary, jehož se prodalo přes milion
desek. Až po 14 letech utrpení se Tina dokázala
osamostatnit, k čemuž jí pomohl buddhismus, zpěv a tanec.
Na radu svého manažera v hudbě přitvrdila a dočkala se

svého nejúspěšnějšího
období. Na koncert v Riu
de Janeiru v roce 1988
přišel rekordní počet
diváků, a to více než 180
tisíc. Velký úspěch jí
přinesl také hit Golden
Eye, ústřední píseň ze
stejnojmenné bondovky.
Tina má prý jedny
z nejkrásnějších nohou na

světě – není tedy divu, že je má pojištěny u společnosti
Lloyd´s na několik milionů liber. Ještě v 73 letech se objevila
v magazínu Vogue jako nejstarší osobnost titulní stránky za
celou dobu existence tohoto časopisu. Dnes žije ve
Švýcarsku se svým druhým manželem a v druhém poločase
života je podle svých slov konečně šťastná.

OSAMĚLÁ HVĚZDA SOULU – ETTA JAMES
(25. 1. 1938  20. 1. 2012, dívčím jménem Jamesetta
Hawkings)
Střídavě ji vychovávala její biologická a adoptivní matka,
otce neznala. Osamělost ji dovedla k tvrdým drogám a do
vězení. Závislost jí nakonec zničila zdraví. Ve svém životopise
říká: „Měla jsem dvě matky, dvě dětství, žila dva rozdílné
životy ve dvou různých městech, možná proto jsem se stala
dvěma různými lidmi.“ Svým zpěvem gospelů oslnila už jako
pětiletá a ve čtrnácti letech založila dívčí trio The
Creolettes. Později přijala nové umělecké jméno, zpívala
duety se svým tehdejším partnerem Harveyem Fuquou

v Chicagu, v 60. letech natočila svoje nejúspěšnější album
a životní píseň At Last. V roce 1993 byla uvedena do
rock´n´rollové síně slávy, v r. 2002 získala cenu Grammy za
celoživotní dílo.

ČTYŘI PROMILE SMUTKU – AMY JADE WINEHOUSE
(14. 9. 1983  23. 7. 2011)
Za svůj krátký život stihla
vydat jen dvě alba, zato
mimořádně úspěšná. Její
talent doprovázel nezřízený
styl života, přesto dokázala
svým zpěvem strhnout každé
publikum. Už v deseti letech
založila se svou kamarádkou
rapové duo Sweet´n´Sour,
o 6 let později vystupovala
v nejrůznějších klubech, natáčela dema, zpívala vokály.
V devatenácti zaujala albem Frank, kde namixovala žánry
a skoro všechny písně otextovala. Druhé album Back to
Black se stalo po její smrti nejprodávanějším albem
21. století. Bylo jí pouhých sedmadvacet, když zemřela 
v krvi měla přes 4 promile.

REKORDNĚ ÚSPĚŠNÁ – DIANA ROSS (26. 3. 1944)
Na hollywoodském chodníku slávy má dvě hvězdy  jednu
jako sólová zpěvačka, druhou za kapelu The Supremes.
Prodala více než sto miliónů desek po celém světě. Je
zapsána v Guinnesově knize rekordů jako nejúspěšnější
zpěvačka v historii hudby. Jedním z nejslavnějších hitů její
kariéry je píseň Upside down, srdce romantiků si získala
duety jako Endless Love s Lionelem Richiem, s Juliem
Iglesiasem zase dojala publikum písní All of You. Také ona
v minulosti často utíkala k alkoholu a k drogám, navíc trpěla
mentální anorexií. Dodnes zpívá ve vyprodaných halách před
fanoušky všech věkových kategorií. Jejím velkým
obdivovatelem a přítelem byl legendární Michael Jackson.

RESPEKTOVANÁ KRÁLOVNA – ARETHA FRANKLIN
(25. 3. 1942)
Zpívala na inauguraci tří amerických prezidentů, byla
vyznamenána Prezidentskou medailí svobody, je držitelkou
osmnácti cen Grammy, stala se první ženou v rock´n´rollové
síni slávy (1978). Ale ani s ní se život rozhodně nemazlil.
Zažila domácí násilí, utápěla se v alkoholu, prožila sérii
osobních tragédií. Skutečná královna soulu byla koncem
60. let také symbolem rovnoprávnosti Afroameričanů,
přátelila se s Martinem Lutherem Kingem. Respect se stala
nejúspěšnější písní na jejím prvním albu, která z ní udělala
opravdovou hvězdu. Aretha natočila také jedno
z nejúspěšnějších alb gospelu Amazin Grace. Uznání si
vydobyla na 40. ročníku Grammy v r. 1998, když zazpívala
tenorovou operní árii Nessun dorma namísto nemocného
Pavarottiho, a to nově po svém  neoperně a s americkým
přízvukem.

Stanislava Puppová, hudební oodělení

zdroj: flickr.com

Tina Turner

Zdroj: ipernity.com

Amy Winehouse

Zdroj: flickr.com



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

LLAABBYYRRIINNTT VVIINNYY

Rakovina – strašlivá nemoc, která dennodenně trápí
obrovský počet nevinných lidí. Nejinak je tomu
i v životě jednatřicetileté hlavní hrdinky knihy
Labyrint viny, Anny Dvořákové. Po dlouhé strastiplné
léčbě jí lékař jednoho dne nemilosrdně sdělí ortel
smrti – chemoterapie nezabrala, další léčebný proces
je zbytečný, umíráte!

Anně zbývá pouhých pár týdnů
života. V naprosté bezmoci se
pomalu připravuje na svůj
definitivní konec. Pomoci s dětmi
a domácností se jí nedostává ani
od manžela Pavla, ba právě
naopak. Má co dělat sám se
sebou – jak to všechno zvládne,
až tady Anička nebude? Oba jsou
zoufalí, komunikace mezi nimi
čím dál víc vázne. Anna si navíc svou nemoc klade za vinu –
vždyť zklamala celou svou rodinu. Není ani skvělá matka, ani
dobrá manželka...

Zlomek naděje svitne Anně až ve chvíli, kdy jí kamarádka
Bětka vypráví o svých bolestech hlavy, kterých se zbavila
díky psychosomaterapeutce. Mezi oběma ženami je ovšem
určitý rozdíl. Bětka ze své podstaty věří na věci mezi nebem
a zemí, kdežto Anna je její pravý, racionálně smýšlející opak.
Stojí tedy před rozhodnutím, zda tuto alternativní léčbu
zkusit, nebo vše vzdát a připravit tak rodinu na krutou
skutečnost, že už tady pro ně zanedlouho a navždy nebude.

Nakonec se Anna rozhodne nečekat jen tak na smrt
a odhodlá se navštívit studio terapeutky Karolíny
Procházkové. Manžel by však její počínání nepochopil, proto
důvody své nepřítomnosti doma tají a vymyslí si raději
terapeutickou skupinu pro lidi, kteří jsou na konci svého
života. Karolína se ji snaží přesvědčit, že skutečnou příčinu
nemoci má hledat ve své psychice. Vysvětlí jí, že když změní
způsob svého smýšlení, potažmo celého svého dosavadního
života, má naději na uzdravení.

Zpočátku přijde Anně tato léčba zcela absurdní. Nevěří, že
cesta k úspěchu může být tak "jednoduchá", nicméně ví, že
jinou naději nemá. Vykročí tedy Karolíniným směrem, avšak
mnohdy dlouze přemýšlí, jestli celé to snažení skutečně má
nějaký smysl. Karolína Annu "nutí" vytahovat kostlivce ze
skříně, což se jí samozřejmě nelíbí, nechce hovořit o věcech,
které ji zraňují, nechce si je uvědomovat. Dovede tato
zdánlivě nekonečná cesta hlavní hrdinku k uzdravení?

NNaaššllaa jjsseemm vviizziittkkuu nnaa llééččiitteellkkuu,, ccoo mmii ddaallaa BBěěttkkaa.. PPoozzoorrnněě
jjsseemm ssii jjii pprroohhllééddllaa.. UUvvěěddoommiillaa jjsseemm ssii,, žžee jjsseemm ssee nnaa nnii

ppřřeeddttíímm aannii nneeppooddíívvaallaa.. NNaa vviizziittccee bbyylloo nnaappssáánnoo.. KKaarroollíínnaa
PPrroocchháázzkkoovváá,, ppssyycchhoossoommaatteerraappeeuuttkkaa.. PPrroobboohhaa,, ccoo jjee ttoo zzaa
ššíílleennýý nnáázzeevv?? VV žžiivvoottěě jjsseemm hhoo nneessllyyššeellaa aa ppůůssoobbiill nnaa mměě
ddoosstt nneevvěěrroohhooddnněě.. HHooddnněě mměě ttoo zznneejjiissttěělloo,, ttaakkžžee jjsseemm
vvááhhaallaa,, zzddaa jjii mmáámm vvůůbbeecc zzaavvoollaatt..
VVyyššllaa jjsseemm vveenn zz ddoommuu aa ppoommaalluu ssee uubbíírraallaa nnaa aauuttoobbuuss..
CCeessttoouu jjsseemm ppřřeemmýýššlleellaa oo ttoomm,, žžee jjsseemm ooddttaammttuudd uutteekkllaa jjaakk
mmaalláá hhoollkkaa,, aa ttoo jjeennoomm pprroottoo,, žžee zzaaččaallaa rroozzeebbíírraatt vvěěccii,, kktteerréé
jjssoouu pprroo mměě hhooddnněě bboollaavvéé aa oo kktteerrýýcchh nneecchhccii vvůůbbeecc mmlluuvviitt..
""TTíímm,, žžee jjssttee zzttrraattiillaa cchhuuťť kk jjííddlluu,, vváámm ttěělloo řřííkkaalloo,, žžee
nneeoopprráávvnněěnněě zzttrrááccííttee cchhuuťť ddoo žžiivvoottaa…….. ZZaaččaallaa jjssttee ssee ccííttiitt
ssllaabbáá,, ccoožž bbyylloo ooddrraazzeemm vvaaššeehhoo nneeoopprráávvnněěnnééhhoo ppoocciittuu,, žžee
nneemmááttee ssíílluu uunnéésstt ppoommyyššlleenníí,, žžee ssee ss mmaannžžeelleemm uužž nneebbuuddeettee
nniikkddyy mmiilloovvaatt.. BByyllaa ttoo rreeaakkccee nnaa vvaaššee ppřřáánníí,, žžee cchhcceettee
uussnnoouutt aa vvzzbbuuddiitt ssee,, aažž vvááss ttoo nneebbuuddee ttoolliikk bboolleett.. TTěělloo vváámm
ttíímm řřííkkaalloo,, žžee mmááttee ddoossttaatteekk ssííllyy,, aabbyyssttee ttoo,, kkddyyžž ttoo bbuuddee
oopprraavvdduu ppoottřřeebbaa,, uunneessllaa,, aabbyyssttee ssee ss ttíímm ddookkáázzaallaa
vvyyrroovvnnaatt..""

KUŇOVÁ, KATARÍNA; PŘÁDOVÁ HANA. Labyrint viny.
Labyrinty života s. r. o., 2015.

Zuzana Bludská, oddělení pro děti

PPOOŘŘÁÁDD JJSSEEMM TTOO JJÁÁ

Alice Howlandová je uznávanou profesorkou na
Harvardově univerzitě. Vede kurzy kognitivní
psychologie, aktivně se věnuje výzkumu v oboru
psycholingvistiky a přednáší po celém světě. Má tři
dospělé děti a za manžela rovněž úspěšného vědce.
Ve svých necelých padesáti letech je skutečně hrdá
na to, co v životě dokázala. Začínají se u ní však
projevovat častější výpadky paměti  tu zapomene
část přednášky, tu zapomene zajet na letiště. Také
chvilkové ztráty orientace považuje za pouhé
příznaky přicházející menopauzy...

„„JJaakk ssee mmůůžžuu zzttrraattiitt vvee ssvvéémm
vvllaassttnníímm ddoomměě?? UUvvaažžoovvaallaa
oo ttoomm,, žžee zzaabběěhhnnee nnaahhoorruu ddoo
kkoouuppeellnnyy,, aallee jjaakkoo bbyy vv ttéé
zzááhhaaddnnéé bbeezzzzáácchhooddoovvéé zzóónněě
vv ppřříízzeemmíí uuvvíízzllaa.. UUžž nneemmoohhllaa
ddááll.. MMěěllaa ppoocciitt nneesskkuutteeččnnoossttii,,
jjaakkoo bbyy ppoozzoorroovvaallaa ssaammaa sseebbee,,
uubboohhoouu,, nneezznnáámmoouu žžeennuu
bbrreeččííccíí vv ppřřeeddssíínnii.. NNeezznněělloo ttoo
jjaakkoo ddiissttiinnggoovvaannýý bbrreekkoott
mmaallééhhoo ddííttěěttee.. SSllzzyy aallee nneebbyyllyy

ttoo jjeeddiinnéé,, ccoo nneeddookkáázzaallaa zzaaddrržžeett.. JJoohhnn ssee oobbjjeevviill aakkoorráátt
vvččaass,, aabbyy ssee ssttaall ssvvěěddkkeemm,, jjaakk jjii ppoo pprraavvéé nnoozzee ssttéékkáá mmoočč aa
vvssaakkuujjee ssee ddoo tteepplláákkůů,, ppoonnoožžkkyy aa tteenniisskkyy.. NNeeddíívveejj ssee nnaa mměě!!
AAllii,, nneebbrreečč,, nniicc ssee nneedděějjee.. VVůůbbeecc nneevvíímm,, kkddee jjsseemm.. UUkklliiddnnii
ssee,, jjssii ddoommaa..““

pokračování na str. 5



Další projevy nezvyklé zapomnětlivosti a dezorientace přimějí
Alici k návštěvě neurologa, který ji diagnostikuje počínající
stádium Alzheimerovy choroby. V tu chvíli si Alice přeje mít
raději rakovinu, s tou se dá přece ještě nějak bojovat.
Hlavou se jí najednou honí tisíce myšlenek a otázek, na které
jen těžko bude v nejbližší době hledat smysluplné odpovědi.
„Jak se mi to jen mohlo stát? Jak budu žít? Poznám vůbec
všechny své blízké?“

Alice se zničehonic musí naučit žít pro přítomnou chvíli.
Akademickou kariéru sesazuje z prvního místa svého
žebříčku hodnot, přehodnocuje vztah s manželem a dětmi
a snaží přijít na to, jaký je vlastně člověk a kde je její pravé
místo na tomto světě. Přestává učit, ráda by se setkala
s dalšími pacienty ve svém věku, které postihla stejná
tragická diagnóza. Na společných sezeních Alice s ostatními
pacienty sdílí své pocity a řeší dříve nepoznané problémy,
které nyní přináší každodenní život. Na celostátním setkání
odborníků, kteří se zabývají demencí, pak přednese Alice
vynikající projev, z něhož pocházejí dvě následující ukázky:

„„CChhttěěllaa bbyycchh uuppoozzoorrnniitt nnaa ttoo,, jjaakk ddůůlleežžiittéé pprroo nnááss jjee,, aabbyy
nnáámm bbyyllaa vvččaass ssttaannoovveennaa ddiiaaggnnóózzaa,, aa ppoožžááddaatt pprraakkttiicckkéé
lléékkaařřee,, aabbyy kkooggnniittiivvnníí ppoottíížžee aa pprroobblléémmyy ss ppaamměěttíí,, ssee kktteerrýýmmii
ssee jjiimm ssvvěěřřuujjíí ččttyyřřiiccááttnnííccii aa ppaaddeessááttnnííccii,, nneeppřřiippiissoovvaallii
aauuttoommaattiicckkyy ddeepprreessíímm,, ssttrreessuu nneebboo mmeennooppaauuzzee.. ČČíímm ddřříívv
nnáámm bbuuddee ssttaannoovveennaa sspprráávvnnáá ddiiaaggnnóózzaa,, ttíímm ddřříívv mmůůžžeemmee
zzaaččíítt bbrráátt lléékkyy aa ddoouuffaatt,, žžee ssee nnáámm ppooddaařříí ppoossttuupp nneemmooccii
zzppoommaalliitt aa uuddrržžeett ssee ddoossttaatteeččnněě ddlloouuhhoo vvee ffáázzii ppllaattóó,, aažž ssee
ttřřeebbaa ddooččkkáámmee nnoovvýýcchh lléékkůů,, kktteerréé nnáámm vvíícc ppoommůůžžoouu nneebboo
nnááss ddookkoonnccee vvyyllééččíí..““

„„PPooddíívveejjttee ssee nnáámm ddoo ooččíí aa mmlluuvvttee kk nnáámm zzppřříímmaa.. NNeelleekknněěttee
ssee aannii nneeuurraažžttee,, kkddyyžž ssee sspplleetteemmee,, pprroottoožžee mmyy ssee zzaarruuččeenněě
sspplleetteemmee.. BBuuddeemmee ssee ooppaakkoovvaatt,, nneebbuuddeemmee vvrraacceett vvěěccii nnaa
ssvvéé mmííssttoo aa bbuuddeemmee ssee zzttrráácceett vv hhoovvoorruu ii vv pprroossttoorruu..
ZZaappoommeenneemmee,, jjaakk ssee jjmmeennuujjeettee ii ccoo jjssttee řřííkkaallii ppřřeedd ddvvěěmmaa
mmiinnuuttaammii.. AAllee bbuuddeemmee ssee zzee vvššeecchh ssiill ssnnaažžiitt ssvvéé oommyyllyy nněějjaakk
vvyyrroovvnnaatt,, zzaahhllaaddiitt aa ppřřeekkoonnaatt..““

Tato kniha, jakkoli se možná na první pohled jeví jako
smutné vyprávění, je plná naděje a lásky. Alicin příběh, který
je hrozný i krásný zároveň, vás nejspíš přiměje dívat se na
spoustu věcí jinak, než bylo doposud běžné. Do poslední
chvíle jej budete číst s dojetím a napětím. Kniha, které se
prodalo na 2 miliony výtisků, byla přeložena do 31 jazyků
a stala se světovým bestsellerem. V roce 2014 byla
zfilmována a herečka Julianne Moore za výjimečné ztvárnění
hlavní hrdinky získala Oscara.

GENOVA, LISA. Ještě jsem to já. Praha: Práh, 2009.
GENOVA, LISA. Pořád jsem to já. Vydání druhé.
Praha: Práh, 2015.

Ivana Zemánková, oddělení pro dospělé

FFAANNTTAASSTTIICCKKÝÝ PPAANN LLIIŠŠÁÁKK

Fantazie. Humor. Napětí. Prvky hororu. Nadsázka. To
vše nalezneme v knihách vynikajícího spisovatele
Roalda Dahla. Připomeňme jeho nesmrtelné příběhy
jako Matylda; Danny, mistr světa; Karlík a továrna na
čokoládu či Jakub a obří broskev.

Ve většině těchto knih vystupují na straně zla krutí, ale
směšní dospělí, jejichž oběťmi se stávají nevinní dětští
hrdinové. Kniha Fantastický pan Lišák se tomuto rozdělení
trochu vymyká. Jde o fantastický příběh se zvířecími hrdiny,
kteří musejí udělat všechno proto, aby přežili. Nebude to ale
vůbec jednoduché, protože zvířecími protivníky se stávají
chamtiví lidé, kteří si nepřejí nic jiného než jejich smrt. Nudit
se určitě nebudete, protože v nebezpečí života se tu neocitá
jen pan Lišák, ale i jeho početná rodinka a další obyvatelé
lesa! Tento jednoduchý příběh s pohádkovými motivy potěší
děti i dospělé, kteří v něm navíc naleznou mnohá poučení do
praktického života. Ale pozor! Vyprávění pana Dahla je
značně návykové. Kdo si jednou zamiluje jeho styl, nezastaví
se jen u jediné knihy, ale bude chtít číst další a další...

„„FFaarrmmáářř SSoouuddeekk ppěěssttoovvaall sslleeppiiccee.. CChhoovvaall nnaa ttiissííccee sslleeppiicc.. BByyll
oohhrroommnněě ttlluussttýý.. TToo pprroottoo,, žžee kkaažžddýý ddeenn jjeeddll kk ssnnííddaannii,, oobběědduu
ii kk vveeččeeřřii ttřřii vvaařřeennéé sslleeppiiccee oobblloožžeennéé kknneeddllííkkyy.. FFaarrmmáářř SSuukk
ppěěssttoovvaall kkaaččeennyy aa hhuussyy.. CChhoovvaall nnaa ttiissííccee kkaaččeenn aa hhuussíí.. BByyll ttoo
ttaakkoovvýý mmaallýý bbřřiicchhaattýý ttrrppaassllííkk,, žžee vv jjaakkéémmkkoollii bbaazzéénnuu nnaa
ssvvěěttěě,, ii nnaa mměěllkkéémm kkoonnccii,, bbyy mměěll bbrraadduu ppoodd vvooddoouu.. KK jjííddlluu
mmíívvaall vvddoollkkyy aa hhuussíí jjááttrraa.. FFaarrmmáářř SSttýýbblloo ppěěssttoovvaall kkrrooccaannyy
aa jjaabbllkkaa.. CChhoovvaall nnaa ttiissííccee kkrrooccaannůů aa ssaadd mměěll ppllnnýý jjaabblloonníí..
NNiikkddyy nniicc nneejjeeddll.. MMííssttoo ttoohhoo ppiill ggaalloonnyy cciiddeerruu,, ssiillnnééhhoo
ooppoojjnnééhhoo jjaabblleeččnnééhhoo mmooššttuu.. BByyll hhuubbeennýý jjaakkoo ttyyččkkaa
aa nneejjcchhyyttřřeejjššíí zzee vvššeecchh..““

Kladné hrdiny naopak reprezentuje spořádaná rodina pana
Lišáka. Každý večer odchází pan Lišák obstarat večeři, a to
tak, že chodí lovit drůbež do kurníků zmíněných farmářů.
Farmáři však o nekalých praktikách lovu pana Lišáka vědí
a každý večer na něj čekají, aby ho mohli zabít. Ale pan
Lišák je mazaný. K farmě se vždy přiblíží s větrem vanoucím
proti sobě, čímž zachytí pach farmáře, včas se mu vyhne
a jde lovit do bezpečí. Dlouhou dobu panu Lišákovi tato
taktika vychází, ale jednoho dne si na něj farmáři počíhají
přímo u nory. Nicnetušící pan Lišák unikne smrti jen stěží.
Varováním mu však už navždycky zůstane pahýl ocasu,
protože zbytek mu farmáři ustřelí. Pomstychtivci se ale
i nadále nevzdávají. Rozhodnou se liščí rodinku vykopat
a nechat vyhladovět. Podaří se panu Lišákovi svou rodinu
i obyvatele lesa dostat ze spárů jisté smrti? Vše se dozvíte
v knize Fantastický pan Lišák autora Roalda Dahla.

DAHL, ROALD. Fantastický pan Lišák. Praha: Knižní
klub, 2009.

Iveta Nováková, oddělení pro děti



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




