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ÚÚVVOODDNNÍÍKK PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

5. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Karnevalová maska.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

7., 14., 21., 28. 1. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

7., 21. 1. 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.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

7. 1. 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.

7. 1. ROK 2016 Z POHLEDU NUMEROLOGIE
Přednáška numeroložky Dáši Halotové. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
16.00 hod.

12. 1. PAŘÍŽ A JEJÍ PRVNÍ DÁMA
Třetí přednáška Evžena Jecha z cyklu besed Kulturní
památky evropských měst. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

13. 1. NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Přednáška Milana Zachy Kučery, autora literatury faktu. Sál
Agentury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od
17.00 hod.

14. 1. POUŽÍVÁME TABLET IV.
Informativní lekce Ing. Pavla Cimbálníka. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
16.00 hod.

18. 1. - 15. 2. ZÁKLADY PRÁCE S MS WORD 2013
Počítačový kurz pro začátečníky (jen pro přihlášené
účastníky). Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), každé pondělí od 16.00 do
18.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

dovolte mi, abych vám na úvod
popřál mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do nového roku
2016.

Děkujeme vám za vaši přízeň
a spolupráci v uplynulém období.
V roce 2015 využilo služeb Městské
knihovny v Přerově a všech jejích
pracovišť celkem 5 657 uživatelů,
kteří si během svých 123 008 návštěv vypůjčili dohromady
369 489 knihovních dokumentů. V průběhu roku 2015 si
navíc 75 uživatelů vypůjčilo 343 elektronických knih
prostřednictvím našeho online katalogu Carmen.
Realizovaných besed, vzdělávacích akcí a dalších aktivit se
zúčastnilo celkem 16 484 zájemců z řad uživatelů knihovny
i široké veřejnosti.

A co nás čeká v roce 2016? Kromě již tradičního půjčování
knih, časopisů, CD, deskových her a řady dalších knihovních
dokumentů se opět budeme setkávat na zajímavých
besedách a zahájíme nové vzdělávací kurzy pro veřejnost.
Navíc pro vás připravujeme novou službu v podobě
internetových objednávek knihovních dokumentů ze skladu
a jejich přípravy k následnému osobnímu převzetí na našich
pracovištích. V prostředí online katalogů si tak budete moci
z klidu vašich domovů objednat nabízenou literaturu a tu si
pak již nachystanou vyzvednout u nás v knihovně.

Další novou službou, zaměřenou spíše na mladší
a dospívající návštěvníky a uživatele knihovny, bude
realizace a spuštění provozu Facebooku pro teenagery, tzv.
Teens Clubu. Prostřednictvím tohoto oblíbeného a velmi
rozšířeného komunikačního nástroje bychom chtěli přilákat
mladou generaci do knihovny a nabídnout jim naše služby
i jinou, atraktivnější formou.

O všech aktivitách přerovské knihovny vás budeme
průběžně informovat prostřednictvím našich internetových
stránek www.knihovnaprerov.cz a Facebooku.

Na shledanou se těší celý realizační tým pracovníků Městské
knihovny v Přerově.

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



19. 1. CELOSTNÍ POHLED NA NAŠE ZDRAVÍ
Volné pokračování besed s Martinou Juřenovou. Pobočka
Předmostí, Hranická 93/14 (budova staré školy), od
16.00 hod.

20. 1. SRÍ LANKA: MYSTICKÝ SEVER
Třetí díl cestopisného povídání o Srí Lance doplněného
promítáním fotografií se Zlatuší Knollovou. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

22. 1. - 19. 2. OVLÁDÁNÍ PC S WINDOWS 7 PRO
POKROČILÉ
Počítačový kurz pro pokročilé uživatele (jen pro přihlášené
účastníky). Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), každý pátek od 9.00 do
11.00 hod.

25. 1. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Lednové setkání aktivních seniorů na téma Významné
herecké osobnosti regionu. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 13.00
hod.

26. 1. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ VU3V
Slavnostní předávání pamětních listů studentům Virtuální
Univerzity třetího věku (určeno jen pro studenty a jejich
rodinné příslušníky a přátele). Mervartova síň Muzea
Komenského v Přerově, Horní nám. 7, od 15.00 hod.

28. 1. POUŽÍVÁME TABLET V.
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.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

11. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Zimní mandaly. Knihovna v místní části Lověšice,
Mírová 16/18, od 16.00 hod.

12. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Sněhová vločka. Knihovna v místní části Újezdec,
Hlavní 61, od 16.00 hod.

14. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Sněhulák jako živý. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, od 16.00 hod.

28. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Když maluje mráz. Knihovna v místní části Žeravice, Na
Návsi 40/100, od 16.30 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

NNAAKKLLAADDAATTEELLSSTTVVÍÍ AALLPPRREESSSS
dnes zaujímá na českém knižním trhu jedno z předních míst.
Patří mezi největší a nejstabilnější nakladatelství u nás, které

hojně vydává knihy populárních
světových i českých autorů ve
všech žánrech. Známá a čtenáři
oblíbená je jeho románová
edice Klokan, v níž vycházejí
romány určené pro ženy i muže,
historické romány, thrillery,
detektivky, příběhy ze života,
ale i báje a pověsti. Mezi
nejznámější autory tohoto
nakladatelství patří např. Jackie
Collins, Mary Higgins Clark,
David Morrell, James Patterson,
Nora Roberts, Wilbur Smith

nebo Barbara Wood. Přijďte si v lednu do naší knihovny pro
některou z těchto knih, které se řadí mezi nejoblíbenější
a nejprodávanější tituly nakladatelství Alpress: DOKTORKA
Z KONCE SVĚTA, BOŽSKÁ COCO, STOPY MIZÍ V MLZE, BÍLÁ
ŽENA, BEZ DĚTÍ NEODEJDU, LÁSKA A MAJESTÁT: ROMÁN
O ELIŠCE PŘEMYSLOVNĚ aj.

ČČAAJJ AA KKÁÁVVAA
se za dobu své mnohaleté
existence staly nejrozšířenějšími
nápoji tvořícími pravidelnou
a pro mnohé velmi příjemnou
součást běhu všedního dne.
Téměř bez nadsázky se dá
každodenní konzumace kávy
a čaje zařadit mezi jiné
společenské rituály. Nad hrnkem
kávy či čaje se na chvilku
zastavíme a v klidu si užijeme
jejich chuť a vůni. Bonusem
navíc nám bude povzbudivý vliv
na naši náladu a čilost, protože
právě pitím těchto nápojů si dopomáháme proti ospalosti
a únavě, dokonce snad cítíme, že se nám lépe pracuje
duševně i tělesně. Pro milovníky kávy i čaje a všechny ty,
kteří se zajímají o jejich druhy, přípravu a servírování nebo
využití v domácnosti, kuchyni i kosmetice, jsme vybrali tyto
publikace: ČAJ JAKO ŽIVOTNÍ STYL, O KÁVĚ A ČAJI ANEB
VÍME PROČ JE PIJEME?, 77 ČAJŮ PRO LAIKY I LABUŽNÍKY,
ZÁZRAČNÁ SÍLA KÁVY, RÁDCE MILOVNÍKA KÁVY, ČAJE
Z BYLINEK A OVOCE a další. Více informací a zajímavostí ze
světa čaje a kávy se dočtete na následující straně.

Tematicky zaměřené nabídky knih naleznete každý měsíc
v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36.



KKOOUUZZLLOO HHRRNNKKUU KKÁÁVVYY AA ČČAAJJEE

„Lepší tři dny bez jídla, než jeden den bez čaje.“
Tak praví prastaré čínské přísloví o lahodném
a povzbuzujícím nápoji oblíbeném u samotného
císařského dvora, připravovaném z divokého keře
čajovníku, jehož počátky konzumace jsou opředeny
řadou starověkých legend. Ani historie kávy však
rozhodně není záležitostí vědecky ověřenou  legendy
a mýty o jejím původu jsou naopak natolik
okouzlující, že mají až apokryfický ráz. Jisté však je,
že káva pochází z dnešního Jemenu a Etiopie a že
celý svět obcestovala díky nomádským kočovníkům
a obchodníkům, cizincům i domorodcům.

O kávě a čaji již bylo napsáno a řečeno mnohé. Pojďme se
nyní letem světem podívat na pár zajímavostí týkajících se
právě těchto dvou nápojů, s nimiž lidé na celém světě již
stovky let začínají svůj den, pijí je po dobrém jídle
a konverzují nad nimi v kavárnách i čajovnách.

• Je známo, že čaj povznáší tělo i ducha a napomáhá uklidnit
rozbouřené myšlenky. Není tedy divu, že se stal zdrojem
tvůrčí inspirace mnohým literátům. Některá slavná díla tak
vděčí za svůj vznik právě tomuto blahodárnému nápoji.
Popíjení čaje si oblíbil např. Honoré de Balzac (přestože
zpočátku pil litry kávy), Viktor Hugo, Johann Wolfgang
Goethe, ruští velikáni Lev Nikolajevič Tolstoj a Fjodor
Michailovič Dostojevskij nebo třeba náš Karel Havlíček
Borovský. A konečně důkazem, že pití čaje podněcuje také
k hlubokým filozofickým myšlenkám, je dílo slavného
Immanuela Kanta.

• Prvními Čechy, kteří se seznámili s kávou, byli Heřman
Černín z Chudenic a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic při
své cestě do dalekých zemí. Kávu poznali v Cařihradu
a Kryštof Harant se o ní zmínil ve své knize zážitků
z dobrodružných výprav (1598). Do Prahy se káva dostala
mnohem později. Po porážce Turků u Vídně nalezla císařská
vojska v nepřátelském táboře asi 500 žoků neznámých
zelených zrn. I poté byla káva ještě dlouho vzácným zbožím
dostupným pouze šlechtě a bohatým měšťanům.

• Čaj se stal jedním ze symbolů americké revoluce. Stalo se
tak, když bylo v bostonském přístavu na protest proti celním
předpisům naházeno do moře velké množství beden čaje při
tzv. Boston tea party (u nás známé jako Bostonské pití čaje).

• Káva (a zejména kofein) může snížit riziko vzniku
Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Látky obsažené
v kávě pravděpodobně napomáhají také ke snížení rizika
mozkové mrtvice. Pomocí kávy rovněž můžete snížit krevní
tlak, hladinu cholesterolu, krevního cukru a množství břišního
tuku. Ve spojení se zdravou životosprávou káva prodlužuje
život. Střídmá konzumace kávy snižuje viditelnost celulitidy,
kávové výplachy střev jsou osvědčenou metodou detoxikace.

• Podobně jako u vína existují profesionální degustátoři čaje
i kávy. Zejména na čajové burze v Kalkatě jsou tito lidé
velmi důležití, protože právě na nich záleží, jakou cenu bude
mít daný čaj na trhu. Také degustace kávy (tzv. cupping) je
svébytným uměním. Degustátor nerozlišuje jen dobrou
a špatnou kávu, ale posuzuje také její aciditu, tělo, vůni,
chutě a dochutě.

• Zrod tradičního pití čaje sahá ke konci 18. století, kdy byla
v Anglii běžná jen dvě pravidelná denní jídla, mezi nimiž tak
vznikala příliš dlouhá pauza. Tu se rozhodla zkrátit
vévodkyně z Bedfordu tím, že do svého jídelníčku zařadila
o páté hodině podvečerní svačinu, na niž dokonce zvala své
přátele. Podával se čaj vařený v konvicích ze stříbra,
nalévaný do nejdražšího čínského porcelánu. A co by byla
tradice odpoledního čaje o páté bez servírování pravého
čajového pečiva? My vám recept na něj nyní přinášíme:

Těsto: Krém:
275 g hladké mouky 100 g másla
125 g cukru 2 žloutky
150 g másla 50 g práškového cukru
3 žloutky 100 g mletých ořechů
kůra z půlky citronu 2 lžíce rumu

Pracovní postup:
Z mouky, cukru, másla, žloutků a citronové kůry
vypracujeme těsto, které necháme jednu hodinu odležet
v chladu. Poté těsto vyválíme, vykrájíme různé tvary
a pečeme asi 5 minut při 200 ˚C.
Máslo, cukr a žloutky utřeme do pěny a následně vmícháme
ořechy a rum. Tímto krémem slepujeme připravené upečené
tvary, které zdobíme čokoládovou polevou.

• Na Středním východě není ženám dovoleno navštěvovat
kavárny, shromažďovat se v nich mohou jen muži. Platí to
dnes stejně jako před pěti sty lety  jen ty nejmodernější
kavárny v Istanbulu, Damašku nebo Káhiře dovolují ženám
vstoupit, což se však stejně týká především zahraničních
turistek.

Použitá literatura:
KREJČÍ, IVAN. O kávě a čaji
aneb Víme proč je pijeme?
Praha: Grada Publishing, 2000.
OREY, CAL. Zázračná síla kávy.
Praha: Ikar, 2014.
PÖSSL, MARTIN. Čaj jako životní styl. Praha: Grada
Publishing, 2010.
ROSEN, DIANA. Rádce milovníka kávy. Praha: Pragma,
1999.
THOMA, MICHAL. 77 čajů pro laiky i labužníky. Praha:
Slovart, 2014.

Andrea Kopečková



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

ZZ LLÁÁSSKKYY KK VVÁÁMM

Kathryn Brookerová, ústřední postava románu
Z lásky k vám britské spisovatelky Amandy
Prowseové, je ženou váženého ředitele prestižní
elitářské školy v Mountbriers. Žije v obrovském
domě, náležejícím budově nejvyšších ročníků, se
zahradou s perfektně upraveným trávníkem a záhony
vysokých růží a s výhledem na školní sportoviště.
Navenek je dokonalým předobrazem spokojené ženy
v domácnosti, která přes den pečlivě plní svou roli
milující a starostlivé matky, manželky a hospodyně.

Noc co noc, celých nekonečně dlouhých 16 let, se z ní však
stává týraná oběť, která si tiše, zcela mlčky odpykává krutý
trest za jakékoli porušení
stanovených pravidel. Čím
hůře Kathryn odvede svou
přidělenou práci, tím více
trestných bodů na pomyslné
stupnici od jedné do dvanácti
na konci dne dostane. Nutno
podotknout, že Mark Brooker
je v udělování bodů skutečně
důsledný – jakmile jej jeho
žena nějakým prohřeškem
podráždí, či snad dokonce
rozzuří, vůbec se neostýchá
přidělit body navíc. Na jejich
konečném součtu pak závisí,
co bude následovat…

„„KKoobbeerreecc ssee mmuusseell vvyyssáávvaatt vv rroovvnnýýcchh hhoorriizzoonnttáállnníícchh pprruuzzíícchh,,
aabbyy ssee vvžžddyycckkyy ddaalloo nnaavváázzaatt nnaa ookkrraajj ppřřeeddcchhoozzííhhoo pprruuhhuu ––
jjeenn ttaakk nnaahhooddiillee ppoojjíížždděětt ppoo mmííssttnnoossttii,, ddookkuudd ssii ččlloovvěěkk nneebbyyll
jjiissttýý,, žžee kkaažžddýý kkoouusseekk ppřřeejjeell aalleessppooňň jjeeddnnoouu,, nneeppřřiicchháázzeelloo
vv úúvvaahhuu.. BByyll ssttaannoovveenn sspprráávvnnýý zzppůůssoobb sskkllaaddoovváánníí ppoonnoožžeekk
((ssmmoottaannéé vv ppáárruu ddoo kklluubbííččkkaa aa sseeřřaazzeennéé vv zzáássuuvvccee ppooddllee
bbaarreevv));; sspprráávvnnýý ppoossttuupp,, jjaakk nnaarroovvnnaatt nnááddoobbíí ddoo mmyyččkkyy,,
sslloožžiitt rruuččnnííkk,, zzaavváázzaatt aa vvyyhhooddiitt ppyytteell ss ooddppaaddkkyy,, ččiissttiitt ssii
zzuubbyy,, ppaarrkkoovvaatt aauuttoo,, řřííddiitt aauuttoo,, kkrrmmiitt dděěttii,, ččeessaatt aa ssttřřííhhaatt ssii
vvllaassyy,, ssttlláátt ppoosstteell,, lleeššttiitt ppooddllaahhuu,, mmlluuvviitt ssee ssoouusseeddyy,, ppssáátt
vváánnooččnníí ppřřáánníí,, zzvveeddaatt tteelleeffoonnyy,, oobblléékkaatt ssee,, cchhooddiitt,, mmlluuvviitt,,
mmyysslleett……““

(Prowseová, A. Z lásky k vám)

Jediné, co ještě drží zoufalou a nešťastnou ženu při životě,
jsou její dvě dospívající děti – Lydie a Dominik, kteří
absolutně netuší, jaké peklo se pravidelně odehrává za
tenkými zdmi ložnice. Jen kvůli nim Kathryn totiž nikdy ani
nehlesne, jen kvůli nim každé ráno nasazuje cizí tvář, s níž
systematicky servíruje celé rodině snídani, pere a věší
sněhově bílé povlečení, zastřihuje květiny a chystá vybrané
občerstvení na večerní setkání učitelského sboru.

Jednoho dne ale Kathryina trpělivost přeteče, a to když Mark
zničí i poslední zbytky toho, co jí v tom domě hrůzy bylo milé
a blízké. Když tedy večer opět bezmocně vystoupá po
schodech nahoru, klekne si k posteli na kolena a odevzdaně
čeká na svůj obvyklý trest, vytáhne z kapsy zapomenutý
kuchyňský nůž na zeleninu a svého manžela jedním přesným
bodnutím zabije. Při jeho pomalém a bolestném umírání
čeká na vytoužené pocity euforie a úlevy, které však
nepřicházejí. Místo toho vnímá spíše neuvěřitelné ochromení
a myslí jako vždy na své děti, hlavně na to, jak se jim změní
jejich dosavadní poklidné životy poté, co se jejich matka
stala vražedkyní.

„„CChhccii,, aabbyyss vvěědděěll,, žžee zzaassee nnaajjdduu ssaammaa sseebbee,, MMaarrkkuu..
PPoossbbíírráámm vvššeecchhnnyy ttyy kkoouussííččkkyy,, nnaa kktteerréé jjssii mměě rroozzbbiill,,
ppoosscchhoovváávvaannéé ppoo zzáássuuvvkkáácchh,, zzaammeetteennéé ppoodd kkoobbeerrcceemm
aa zzaassttrrkkaannéé ppoodd ppoollššttáářřii,, aa ddáámm ssee zznnoovvuu ddoohhrroommaaddyy.. SSttaannuu
ssee vvššíímm,, ččíímm jjsseemm ssii kkddyyssii mmyysslleellaa,, žžee ssee ssttáátt mmůůžžuu.. ZZaa
vvššeemmii ssnnyy,, kktteerréé jjsseemm ssii nneecchháávvaallaa zzddáátt,, nneežž jjssii mměě zzlloommiill ––
úúppllnněě zzaa vvššeemmii ssee vvyyddáámm aa zz tteebbee zzůůssttaannee jjeennoomm vvzzddáálleennáá
ssmmuuttnnáá vvzzppoommíínnkkaa.. JJee pprroo mměě ddůůlleežžiittéé,, aabbyyss ttoo vvěědděěll.. JJee pprroo
mměě ddůůlleežžiittéé,, aabbyyss vvěědděěll,, žžeess nneevvyyhhrrááll..““

(Prowseová, A. Z lásky k vám)

Po návratu z vězení se Kate snaží znovu vybudovat svůj
život, získat ztracenou sebedůvěru a usmířit se s dětmi,
které k matce po všech událostech jen stěží hledají cestu.
Kate se cítí jako viník, který po léta hrál před dětmi falešné
divadlo, jehož dramatická zápletka vyvrcholila vraždou jejich
milovaného a nedotknutelného otce, a kvůli němuž se
z radostného a bezstarostného dětského světa stala jedna
velká lež.

""MMoožžnnáá žžee nneezzáálleežžíí jjeennoomm nnaa ttoomm,, ccoo cchhcceešš ttyy.. MMoožžnnáá žžee jjáá
ttaakkyy nněěccoo cchhccii,, ttaakkyy nněěccoo ppoottřřeebbuujjuu!!""
""AA ccoo jjee ttoo,, DDoommee?? ŘŘeekknnii mmii ttoo aa jjáá uudděělláámm,, ccoo bbuudduu mmoocctt!!
MMáámm ttěě ttaakk ssttrraaššnněě rrááddaa.. NNeecchhccii,, aabbyy sseess ttrrááppiill..""
""AAbbyycchh ssee ttrrááppiill?? PPřřiikkrryyll ssii rruukkoouu úússttaa,, sseevvřřeell ssii ddllaanníí bbrraadduu
aa ttvváářř aa zznnoovvuu ppoottllaaččiill tteenn nneemmííssttnnýý ssmmíícchh.. ""KKrriisstteeppaannee,, ttyy
nneemmáášš vvůůbbeecc ppřřeeddssttaavvuu,, jjaakk vvyyppaaddáá ttrrááppeenníí..""
""AAcchh DDoommee,, mmyyssllíímm,, žžee mmáámm vvíícc nneežž jjeennoomm ppřřeeddssttaavvuu..""

(Prowseová, A. Z lásky k vám)

Dokáže se hlavní hrdinka tohoto podmanivého a dojemného
příběhu o neuvěřitelné vnitřní síle člověka z plných plic
nadechnout, odrazit ode dna a vydat se vstříc naději
a lepším zítřkům? Podaří se jí zhojit všechny hluboké rány na
těle i na duši, naleznout vytouženou svobodu a zvítězit nad
veškerými překážkami? Odpověď na všechny tyto a mnohé
další otázky, které vás jistě budou při četbě tohoto skvěle
napsaného vyprávění napadat, naleznete v bezmála
třísetstránkové knize s názvem Z lásky k vám.

PROWSEOVÁ, AMANDA. Z lásky k vám. Brno: Host,
2015.

Andrea Kopečková



SSTTUUDDEENNTTII VVUU33VV SSEE VVYYDDAALLII DDOO
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Další zimní semestr Virtuální Univerzity třetího věku
fungující již třetím rokem v konzultačním středisku
Městské knihovny v Přerově, který byl tentokrát
tematicky zaměřen na "Život a dílo Michelangela
Buonarroti", je u konce. Měsíce věnované studiu
uběhly jako voda, na řadu přišla poslední přednáška
a s ní také návrh vypravit se starobylého městečka
Dřevohostice a společně si vychutnat atmosféru
nadcházejících Vánoc.

Nápad jednoho ze studentů, pana Ladislava Sigmunda,
bývalého starosty Dřevohostic, byl přijat s nadšením, a tak
se osmnáct účastníků univerzity vydalo 15. prosince 2015 na
výlet do nedalekých Dřevohostic, které se pyšní bohatou
historií. O tom, jak celá tato výprava dopadla, se dočtete na
následujících řádcích.

Pozvání k návštěvě starobylého městečka Dřevohostice
využili studenti obou skupin VU3V. Při této příležitosti si
prohlédli jeden z největších figurálních betlémů v ČR, jehož
autorem je místní rodák, výtvarník a všeuměl Alexander
Forýtek, který na svém díle pracoval od roku 2001. Unikátní
betlém je od té doby každoročně od Mikuláše do Tří králů
vystaven na dřevohostickém náměstí a nyní čítá přes
40 lidských a zvířecích figur. Některé z postav, které zde
můžete najít, jsou zhotoveny přímo podle dřevohostických
obyvatel. Jedním z těch, kteří svého polystyrenového
a zručně namalovaného dvojníka v podobě pastýře
v betlémě mají, je i pan Miloš Kvasnica, který se při naší
obhlídce postaral o hudební doprovod.

Po zhlédnutí betlému následovala prohlídka interiérů
místního renesančního zámku, výstavní síně arcibiskupa Lva
Skrbenského, obřadní síně i expozice sochařského díla
akademického sochaře a restaurátora Jiřího Lendra z Prahy.
Dále jsme si prohlédli sbírky z neolitu (mladší doby

kamenné) a eneolitu (doby měděné) a také historickou
sbírku předmětů archeologa a amatérského sběratele Jiřího
Jakubála, který nás zároveň mezi vystavenými exponáty
provedl.

Na závěr našeho setkání jsme se ještě malinko pohostili
v místním eS klubu na dřevohostickém náměstí, rozdali si
drobné dárečky, popřáli krásné svátky i vše nejlepší do
nového roku a plni dojmů z celého příjemně stráveného dne
jsme se rozjeli zpátky do svých domovů.

Ladislav Sigmund

KKOONNEECC RROOKKUU PPAATTŘŘIILL SSEENNIIOORRŮŮMM

Setkání seniorů, kteří patří mezi bývalé pracovníky
přerovské knihovny, se již stalo každoroční tradicí. To
loňské připadlo na středu 9. prosince 2015 a účast
byla jako každý rok potěšující. Během celého
dopoledne panovala nad bohatou diskuzí plnou
zážitků a vzpomínek příjemná a přátelská atmosféra
a my v knihovně máme velkou radost z pozitivního
ohlasu, kterého se nám dostalo a o který bychom se
s vámi, čtenáři zpravodaje, chtěli podělit.

Poděkování
Sluší se poděkovat, když je proč. A tentokrát opět je.
Děkujeme panu řediteli Ing. Pavlu Cimbálníkovi a jeho
pracovnímu kolektivu za uspořádání setkání bývalých
knihovnic a spolupracovnic Městské knihovny v Přerově dne
9. prosince 2015. Rovněž děkujeme za vřelé přijetí,
pohoštění a seznámení s novými aktivitami přerovské
knihovny. V předvánočním období, na sklonku roku, si velmi
považujeme času a pozornosti, které se nám dostalo.

Za všechny zúčastněné
Lýdie Trlifajová

Místní knihovna Všechovice

Pan Miloš Kvasnica si zahrál vedle svého dvojníka

Studenti VU3V před dřevohostickým betlémem
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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




