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PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

4. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne pro šikovné výtvarníky na téma Podzim
plný barev. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1,
od 14.00 hod.

6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 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.

6. 11., 20. 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.

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

29. 11. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Zábavné a kreativní dopoledne v knihovně pro děti a jejich
rodiče  hrajeme divadélko s autorkou dětských knih
Romanou Suchou a tvoříme adventní svícny s Kristýnou
Janáčkovou. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1,
od 9.00 hod.

29. 11. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Čtení s Hajánkem. Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
(stará škola), od 9.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

3., 10., 24. 11. EXCEL PRO POKROČILÉ
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro zkušenější uživatele.
Každé pondělí, jen pro přihlášené účastníky. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 16.00 do 18.00 hod.

4., 11., 25. 11. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU
Další videopřednášky nového semestru VU3V zaměřeného
na téma Lidské zdraví. Jen pro přihlášené účastníky.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 10.00 a od 13.00 hod.

4. 11. ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PROSTORU
Přednáška z cyklu Vím už, co nevím? s Ing. Miroslavem
Šmídou. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 16.30 hod.

5. 11. VIETNAM
Cestopisná přednáška Magdy Radostové, která návštěvníky
provede po Vietnamu. Sál Agentury pro zemědělství
a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

6. 11. JAK SE VYROVNAT S TÍM, ŽE UŽ TU NENÍ?
Přednáška s Mgr. Petrou Kolaříkovou, která poradí, co může
pomoci, jestliže nám zemřel blízký člověk. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
17.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

uplynulý měsíc proběhl ve znamení
celostátního projektu nazvaného
Týden knihoven, který se tentokrát
nesl ve znamení 100. výročí začátku
1. světové války.

Díky pracovnicím přerovského
muzea jsme na válku „zavzpomínali“
přednáškou „Jak se psalo i nepsalo
pro malé i velké o Velké válce“
a představili jsme si zajímavé tituly
z muzejní knihovny, a to např. knihy týkající se ruských
legionářů, dětské publikace vycházející v poválečné době
i knihy, které naopak byly během války zakázány pro svůj
obsah. Přednáška bohužel neoslovila mnoho posluchačů
a účast 6 zájemců pro nás byla zklamáním. S ještě nižší
návštěvností jsme se setkali při prezentaci nové služby
v rámci lekce „Pro eknihy do knihovny“, která přilákala
pouze 3 zájemkyně. Právě v Týdnu knihoven jsme chtěli
tuto novou službu totiž ještě více zpropagovat a prezentací
„jak na to“ ve čtenářích vzbudit důvěru v půjčování
elektronických knih. Nicméně i tak si již k eknihám během
září a října našlo cestu 22 čtenářů naší knihovny, kteří si
dohromady vypůjčili 42 titulů eknih.

Relativně malou účast měla také poslední říjnová beseda
„Setkání s fantastikou“ s Františkou Vrbenskou a Jiřím
Walkerem Procházkou. Setkání s těmito významnými
českými autory fantasy literatury si nenechalo ujít
13 zájemců, přestože oba spisovatelé mají v českém
literárním fantasy světě pevné místo a o své práci dokáží
hovořit neuvěřitelně poutavě, čímž se postarali o skvělou
atmosféru celého večera.

Zapojte se i vy do dění přerovské knihovny a přijďte na
některou z našich přednášek. Chybí vám v naší nabídce
téma, které vás zajímá? Napište nám a my se přednášku
pokusíme zajistit. Nebo se chcete osobně podílet na našich
akcích a vy sami byste chtěli našim uživatelům prezentovat
vaše znalosti, zkušenosti nebo zážitky? Jednoduše nás
kontaktujte a můžeme se na realizaci besedy domluvit. Tak
tedy pojďte s námi do toho!

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



6. 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.

11. 11. RITUÁLY ŠTĚSTÍ
Přednáška s Martinou Juřenovou o tom, jak nacházet radost
ve svém životě nejen za sychravých podzimních dnů.
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará škola), od
16.00 hod.

13. 11. MOJE VOLBA  MOJE SÍLA
Přednáška z volného cyklu Znáš sám sebe? s Alenou
Řehořovou o tom, jak lze bojovat s emočním stresem
spojeným s možností volby. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

18. 11. POHLEDY DO LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Druhá přednáška z cyklu O matematice a lidech vážně
i nevážně s Doc. RNDr. Stanislavem Trávníčkem, CSc.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 17.00 hod.

24. 11. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Listopadové setkání aktivních seniorů na téma Jan Skácel 
25. výročí úmrtí. Učebna Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

26. 11. AUSTRÁLIE
Cestopisná přednáška s rodinou Márových. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

27. 11. ZAČÍNÁME S TABLETEM
Školení s Ing. Pavlem Cimbálníkem, který účastníky seznámí
se základy práce s tabletem. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  30. 11. LISTOPADÁNÍ
Soutěž pro děti (poznáváme stromy podle listů). Knihovna
v místní části Žeravice, Na Návsi 40/100.

6. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vyrábíme z papíru. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 16.00 hod.

8. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Druhá náramková tvořivá dílna. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

13. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Rozpustilí havrani (tvoření z papíru). Knihovna v místní
části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

13. 11. HERNÍ KLUB
Hrajeme si a soutěžíme. Knihovna v místní části
Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

21. 11. BESEDA S KLÁROU JANEČKOVOU
Literární beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou 
pořádá Knihovna Henčlov ve spolupráci s Osadním výborem
Henčlov. Klub seniorů (budova MŠ, 2. patro), od 17.00
hod.

21. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Malování na hedvábí pro dospělé. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

22. 11. TVOŘIVÉ DÍLNY
Malování na hedvábí pro děti. Knihovna v místní části
Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

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

VVEELLKKÁÁ LLIISSTTOOPPAADDOOVVÁÁ SSOOUUTTĚĚŽŽ

Jestliže patříte mezi ty, kteří navštěvují a pozorně sledují
naše webové stránky, jistě vám nemohly uniknout
informace týkající se významných událostí z historie
přerovské knihovny. Jelikož Městská knihovna v Přerově
letos slaví již 95 let od svého založení v poválečném roce
1919, pravidelně vám každý měsíc přinášíme zajímavosti
z průběhu celé její mnohaleté existence. Na listopad jsme
si pro vás u této příležitosti navíc připravili velkou
vědomostní soutěž, v níž si můžete ověřit, kolik
poznatků ze života naší knihovny vám během uplynulých
měsíců utkvělo v paměti.

Každý listopadový týden, a to pravidelně vždy v úterý
a ve čtvrtek, se na internetových stránkách Městské
knihovny v Přerově budou objevovat nové soutěžní
otázky. První z celkového počtu osmi otázek bude
zveřejněna v úterý 4. listopadu 2014.

Všechny soutěžní otázky budou vystaveny na webu celý
měsíc až do neděle 30. 11. 2014, kdy bude celá soutěž
ukončena. Do této doby budete moci na otázky odpovídat,
a to buď každý týden jednotlivě, nebo hromadně na konci
soutěže. Je důležité, aby všechny odpovědi byly odeslány
v řádném termínu a v případě zasílání přes internet 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 31. května 2015.

Bližší informace k soutěži a soutěžní otázky naleznete na
www.knihovnaprerov.cz.

Těšíme se na vaši účast a přejeme mnoho štěstí při
hledání správných odpovědí.



LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

S úsměvem jde všechno líp  známé a osvědčené rčení,
kterým jsme se rozhodli řídit (nejen) po celý listopad také
u nás v knihovně. Kdy jindy je totiž
pořádná porce spontánního smíchu
potřeba více, než za pochmurných
podzimních dnů, kdy hřejivé
sluneční paprsky již vystřídaly
nepříjemné dešťové plískanice?
Dopřejte si proto zaslouženou
a dostatečnou dávku humoru, a to
přímo toho světového s některým
z těchto knižních tipů: DENÍK
BRIDGET JONESOVÉ, VŠECHNO JE
JINAK!, MUŽ JMÉNEM OVE,
ZVĚROLÉKAŘ A SPOL., ANALFABETKA, KTERÁ UMĚLA
POČÍTAT aj.

Výpočetní technika, zastoupená především počítači,
zasáhla již do všech odvětví lidské činnosti a stala se
nezbytnou součástí našeho každodenního života, a to ať už
toho pracovního, nebo osobního. S počítači se lze v dnešní
moderní době setkat prakticky kdekoliv, což však občas

nemusí být právě příjemné
a žádoucí, zvláště pak pro starší
generaci a seniory. Abyste se snáze
zbavili obav z práce s počítačem,
a naopak dokázali naplno využít
všech jeho výhod, vezměte si k ruce
některého z těchto chytrých
knižních pomocníků: NOTEBOOK
PRO SENIORY, NEBOJTE SE
POČÍTAČE, EMAILOVÁ ETIKETA,
SKENERY A JAK SKENOVAT,
INTERNET PRO SENIORY a další.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

O VÁŽNÉ HUDBĚ NEVÁŽNĚ
Klasická hudba (nezaměňovat s klasicistní hudbou),
někdy taky vážná hudba, je široké a značně
nespolehlivé označení pro evropskou hudební tradici
a hudební formy z ní odvozené, do níž se dnes řadí
zejména období renesance, baroka, klasicismu
a romantismu. Je charakteristická pro západní
kulturu, mimoevropské kultury nevyvinuly žádnou
hudební tradici srovnatelnou s klasickou hudbou.
Moderní klasická hudba se vyznačuje nepřístupností
a nabouráváním klasických schémat.

Tak takhle zní nudná definice opsaná ze slovníku wikipedie,
po jejímž přečtení si vážnou hudbu (pokud již nejste jejím
milovníkem) určitě neoblíbíte. Abyste však klasice přeci jen
přišli na chuť, je právě pro vás určena jedinečná
kolekce s názvem Nebojte se klasiky!!! aneb Hudební

škola na CD. O vážné hudbě zde nevážně a poutavě
vypráví a svět vážné hudby pro vás otevírají Vanda
Hybnerová a Saša Rašilov. Zábavnou formou se zde

dozvíte např. to, jak žil malý
sirotek Bach, jak malý Mozart
zlíbal císařovnu, jak
Beethoven léčil svou hluchotu
i s kým si Čajkovskij vyměnil
přes tisíc dopisů nebo také
to, z čeho nebyl nadšený
Smetanův tatínek, proč se
Dvořák nechtěl stát řezníkem,
kolik sourozenců měl Janáček
nebo že Bohuslava Martinů
vyhodili z konzervatoře pro

"nenapravitelnou nedbalost"…
Vyprávění doplňují melodie z nejkrásnějších oper
a symfonií našich i světových skladatelů a v přebalu
každého CD najdete navíc podrobný životopis každého
skladatele, náměty na výlety na místa s ním spojená
a mnoho dalšího.

Zajímavý by pro vás mohl být také poslech klasické hudby
v popových, rockových nebo metalových úpravách –
zkuste sáhnout např. po nadčasovém hudebním projektu
houslisty Jaroslava Svěceného a Michala Dvořáka,
zakládajícího člena rockové skupiny Lucie, Vivaldianno
MMVIII, inspirovaném dílem italského barokního skladatele
Vivaldiho a dále také dílem J. S. Bacha, W. A. Mozarta
a F. Kreislera na jejich druhém CD Vivaldianno MMXII.
Nezajímalo by vás
jaké to je, když
rocková skupina
Lucie vystupuje ve
Státní opeře Praha,
jak nádherná
a strhující je klasická
hudba v podání
okouzlující houslistky
Vanessy Mae, jak
zní operní árie, když
jejím interpretem je
mezinárodní operní
pop vokální skupina Il Divo nebo anglická operní,
muzikálová a popová zpěvačka Sarah Brightman?
Příznivce klasické hudby, stejně jako pop music, určitě
kvalitou svého hlasu zaujme italský tenorista Andrea
Bocelli a vaší trvalé přízni se také bude těšit německá
vokální skupina Gregorian, která upravuje rockové
a popové skladby do podoby gregoriánských chorálů…

TVORBU VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH INTERPRETŮ SI MŮŽETE
ZAPŮJČIT V HUDEBNÍM ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V PŘEROVĚ.

Autor: Stanislava Puppová

Ludvig van Beethoven



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

TTRRAAFFIIKKAANNTT

Toužíte nahlédnout do soukromí známého
psychoanalytika Sigmunda Freuda a okusit atmosféru
Vídně 30. let minulého století? V tom případě se
začtěte do knihy Roberta Seethalera, která vám
umožní nahlédnout za prodejní pult vyhlášené trafiky
i do jednoho zmateného srdce.

Až do oné osudné neděle pozdního léta roku 1937 bylo
jedinou starostí sedmnáctiletého France Huchela chodit
celé dny po lese, vyhřívat se na dřevěných lávkách nebo
jednoduše polehávat v posteli u kamen a snít. Když se však
v ten den přes Solnou komoru přežene neobvykle silná
bouře, které jen zázrakem odolá rybářský domek
u Atterského jezera, Francův dosavadní, líně plynoucí život
okamžitě nabere zcela jiné obrátky. Za bouře totiž přichází
o život Alois Preiniger, bohatý a vlivný přítel Francovy matky,
který oběma doposud zajišťoval slušné živobytí. S tím je ale
nyní jako lusknutím prstu konec a Francova matka je nucena
okamžitě poslat svého jediného syna do Vídně…

Ze dne na den trafikantem
Trafika Otty Trsnjeka stojí již řadu let ve
Währingerstraβe, vtěsnaná přímo mezi Veithammerovým
instalatérstvím a Roβhuberovým řeznictvím, a představuje
pro jednonohého trafikanta celý jeho svět, rodinu
i všechny blízké dohromady. Když se na jejím prahu
jednoho dne zjeví mladý Franc, ještě plný dojmů
z rakouského velkoměsta, neváhá ho Otto ihned zasvětit do
všech tajů trafikantského řemesla. A tak se z France takřka
přes noc stává horlivý čtenář novin, znalec doutníků ze všech
koutů světa a ochotný prodejce zboží, za kterým denně
přicházejí jak náhodní zákazníci a uspěchaní lidé, tak ti,
jejichž tváře, zvyky i přání jsou s trafikou spojeni podobně
jako velký plechový štít nebo zvonek nade dveřmi.

Samotný pan profesor…
A právě k takovým, jejichž
požadavky jsou předem splněny,
aniž by stačily být nahlas
vysloveny, patří v malém
vídeňském krámku nikdo jiný,
než sám Sigmund Freud, ten,
který prý dokáže lidi naučit, jak
má vypadat takový spořádaný
život – samozřejmě ne všechny,
nýbrž jen ty, kteří si můžou
dovolit zaplatit nemalý honorář.
Již při prvním setkání budí tento
drobný, shrbený stařík u France
jisté sympatie a s postupem

času přerůstá poněkud nerovný vztah moudrého a váženého
starce s chudým a naivním trafikantským učněm v křehké

přátelství, zvláště pak, když se vědec pokouší dát prvně
zamilovanému mladíkovi rady ve věcech lásky…

„„TTeeďď ttii ppřřeeddeeppííššuu rreecceepptt,,““ ooddppoovvěědděěll FFrreeuudd,, „„rreessppeekkttiivvee
ddookkoonnccee ttřřii.. AA ii kkddyyžž ttoo mmoožžnnáá bbuuddee zznníítt ppoonněěkkuudd
ppřřeekkvvaappiivvěě:: TTyyttoo rreecceeppttyy ttii ppřřeeddeeppííššuu úússttnněě.. DDáávveejj tteeddyy
ppoozzoorr aa ddoobbřřee ssii jjee zzaappaammaattuujj!! PPrrvvnníí rreecceepptt ((nnaa bboolleessttii
hhllaavvyy)):: PPřřeessttaaňň oo lláássccee ppřřeemmýýššlleett.. DDrruuhhýý rreecceepptt ((nnaa bboolleessttii
bbřřiicchhaa aa ddiivvookkéé ssnnyy)):: PPoolloožž ssii vveeddllee ppoosstteellee ppaappíírr aa ppeerroo
aa hhnneedd ppoo pprroobbuuzzeenníí ssii vvššeecchhnnyy ssnnyy zzaappiišš.. TTřřeettíí rreecceepptt ((nnaa
bboollaavvéé ssrrddccee)):: NNaajjddii ttuu ddíívvkkuu zznnoovvuu –– nneebboo nnaa nnii zzaappoommeeňň!!““

(Seethaler, R. Trafikant)

Od Anežky k mámě a zpět
A tak plyne každodenní Francův život v malé trafice, zatímco
na pozadí stereotypních dnů se pomalu, ale jistě píší velké
dějiny, které z historie jedné evropské země již nikdo
nevymaže. Franz své volné chvíle, které zrovna netráví
hledáním své rychle nalezené a stejně tak rychle ztracené
lásky Anežky, vyplňuje psaním pohlednic pro matku, na
něž do několika řádků vtěsnává veškeré své pocity čiré
radosti i zoufalství. Často je však nucen uchýlit se
k milosrdným lžím, které ukrývá za záměrně idylickými
obrázky pohlednic, aby matce nemusel vyprávět o tom, jak
okolnosti nelehké doby postihly i jejich trafiku, do níž se
už Otto Trsnjek nikdy nevrátí… Franz tak zůstává sám
uprostřed toho velkého světa, kde není místo pro Židy, tedy
ani pro profesora, který je nucen na sklonku svého života
opustit milovanou zem. Má takový život bez všech
blízkých vůbec ještě nějakou cenu?!

Láska, nenávist, politika
To vše lze najít v poslední knize Roberta Seethalera,
spisovatele střídavě žijícího ve Vídni a v Berlíně, který ve
svém díle na bezmála 180 stranách mistrně zachytil jak
důležité momenty předválečné doby, tak psychiku
mladého člověka stojícího na prahu dospělosti.
Tragikomický román však
vedle líčení příliš kvapného
přerodu dítěte v dospělého
člověka popisuje také
nelehký podzim života
uznávaného vědce, jenž je
vzhledem k vyostřeným
politickým událostem
najednou stejně bezmocný
jako hlavní hrdina. Oba se
tak ocitají uprostřed
temnoty, z níž cesta vede
jen pro vyvolené…

SEETHALER, ROBERT. Trafikant. Praha: Argo, 2014.

Autor: Andrea Kopečková

Sigmund Freud



NNEEMMĚĚLLOO BBYY VVÁÁMM UUNNIIKKNNOOUUTT......

MMAATTEEMMAATTIIKKEEMM ZZEEVVNNĚĚ II ZZEEVVNNIITTŘŘ 
rroozzhhoovvoorr ss DDoocc.. RRNNDDrr.. SSttaanniissllaavveemm
TTrráávvnnííččkkeemm,, CCSScc..

Městská knihovna v Přerově na začátku října zahájila
cyklus besed, jejichž hlavním předmětem je
matematika. Nejedná se však o matematiku v tom
pravém „školním“ slova smyslu, která nejednoho
z nás dokáže mnohdy řádně potrápit, ale
o matematiku coby vědu zábavnou. S jejím
odlehčeným pojetím nás během tří přednášek
zahrnutých do cyklu s příznačným názvem
O matematice a lidech vážně i nevážně seznamuje
skaštický rodák, pan Stanislav Trávníček.

Ahoj tati, máš teď zase po roce u nás v Městské
knihovně v Přerově sérii tří besed, navíc jsi věnoval
knihovně svou knížku. Můžu ti tedy položit pár
otázek, aby se o tobě naši čtenáři něco zajímavého
dozvěděli? Začněme tou knížkou…
Jmenuje se Pojďme na to s matematikou (a někdy
i s počítačem) a je určena těm, kteří chtějí vědět, k čemu ta
matematika vlastně je. Není to vědecká kniha ani učebnice.
Vybral jsem některé praktické situace lidem blízké a na nich
ilustruji, jak se s matematikou jako s nástrojem poznání
zachází, aby nám dala užitečné výsledky. Věřím, že čtenáře
mohou aspoň některé z jejích 21 kapitol zaujmout, pobavit
nebo i potěšit.

Jsou tam i pohádky.
S trochou humoru řekněme, že je to nový slovesný druh 
nazval jsem ho „pohádanky“, tedy jsou to pohádky pro malé
děti, věřím, že pěkné a milé, ale když na konci položíme
jistou otázku, změní se pohádka v někdy docela
nejednoduchou matematickou úlohu pro starší sourozence
nebo rodiče toho dítěte, které se pohádkou potěšilo.

Ale tys vymyslel i „normální“ pohádky.
Ano, ale jen pro vás, moje děti, nikdy jsem je nikde
nenabídl. Až ve svých 75 jsem si řekl, že by bylo možná
škoda, kdyby umřely spolu se mnou, a jeden časopis projevil
zájem a tam je postupně uveřejňuji.

Já ale vím, že s matematikou ses nerozloučil...
To vůbec ne. Ještě stále píšu a publikuji odborné články
z matematiky a z pomezí informatiky a matematiky, právě
teď navštěvuji badatelnu Muzea Komenského v Přerově
a zkoumám některé prameny k tématu mé další práce. Také
spolupracuji při organizaci Matematické olympiády (MO) –
vedu tréninkové besedy se studenty (zájemci ze středních
škol) a podílím se na hodnocení soutěžních prací. A také
zrovna přebírám zpět funkci redaktora pro informatiku
v časopise Matematikafyzikainformatika, kterou jsem už
vykonával 21 let. Ale ani vysokoškolská matematika mě ještě

neopustila, letos vyšla má skripta (spolu se dvěma
spoluautory) z matematické analýzy pro 1. ročník učitelského
studia.

Jak ses vůbec k matematice dostal?
Víš, že můj táta byl kovář v továrně a že naše rodina žila ve
velmi skromných podmínkách. Jako chlapec jsem měl
spoustu zájmů, hodně jsem četl, hrál na kytaru, střílel, chodil
do přírody, atd. Ve škole v matematice, na rozdíl třeba od
dějepisu, jsem měl jakousi přirozenou schopnost, že když
jsem jednou slyšel nějaký matematický poznatek, v hlavě se
mi zavrtal mezi ty ostatní a napojil se na ně a už jsem to
věděl navždy. Takže jsem se matematiku vůbec neučil.

A jak ti to neučení dlouho vydrželo?
No, na gymnáziu už jsem některé věci promýšlel, ale ani tam
nebyla matematika v popředí mých zájmů. Sice se nějak
stalo, že jsem se v 1. ročníku MO stal ve své kategorii
vítězem v tehdejším Gottwaldovském kraji a od té doby se
na mne všichni dívali jako na matematika, ale matematiku
jsem šel studovat téměř jen náhodou, že se zrovna nově
otevřela Přírodovědecká fakulta UPOL a byl jsem přímo
vyzván, ať tam nastoupím  původně jsem byl přihlášen
jinam. Tam už jsem studoval intenzivně a pak se ze mne stal
matematik zevně i zevnitř.

Ale pak jsi to měl trochu složité…
Vyřídím to stručně: po absolvování VŠ rok učitelem ve
Strážnici, návrat na fakultu, dařila se vědecká práce a z toho
vzniklo RNDr., CSc. a úspěšná habilitace na docenta, byt
a děti (v tomto pořadí), 1968 snaha po nápravě socialismu,
1970 zákaz výuky, pak dva měsíce u zedníků, programátor
na výpočetním středisku, 1974 výpověď z UP, krátce dělník
v Nealko Olomouc, tři roky matematikanalytik
v Chronotechně ve Šternberku (zavádění výpočetní
techniky), pak Automatizace železniční dopravy Praha
(stejná práce), v roce 1990 zpět na univerzitu, v roce 2010
formální odchod do důchodu. Ten neznamenal –
říkám s trochou humoru – že nemám co dělat, ale jen to, že
za to neberu výplatu.

Stanislav Trávníček přednáší (nejen) o číslech
v lidském životě  7. 10. 2014.



Vnímals nějaký rozdíl mezi studenty dříve a dnes?
Můj obor, matematická analýza, je stabilní základ studia
a v 60. letech se nijak nelišil od stavu v letech 90. a dalších.
V 90. letech nás vyzval vedoucí katedry, ať provedeme
účelnou redukci učiva, ale to už jsem sám dříve zjistil, že
musím z dřívější látky vynechat více pěkných partií, které
ucelovaly vzdělání, ale mnoho nynějších studentů by je
nemuselo zvládnout.

Řekni také ještě něco veselého.
Kdysi, když můj předmět z letního semestru pokračoval
v semestru zimním, jsem na poslední květnové přednášce
prováděl jakýsi důkaz, v němž nastávaly dva případy. Probral
jsem první a skončil semestr. Po čtyřech měsících v říjnu
jsem 1. přednášku zahájil slovy „Ve druhém případě...“ –
a tento můj drobeček humoru vzbudil bouřlivé veselí.

Jak to máš se čtením?
Víš, že maminka byla velká čtenářka a že mám při jedné
velké stěně pokoje knihovnu až po strop. Se mnou je to tak,
že mozek mě stále žene do nějaké tvůrčí práce, i když někdy
třeba jen pro mé potěšení, takže ke čtení se dostávám až
večer před spaním. Žánry střídám, některou knížku čtu
poprvé, některou opakovaně. Jsem realista, vím, kolik mi je,
a tak knížky, o nichž vím, že je znovu číst už nebudu, dávám
bokem. V září jsem dvě tašky takových knih věnoval
připravované olomoucké veřejné čítárně.

A co konkrétně jsi v poslední době četl?
Poslední tři přečtené jsou: John Knittel  Hakim, L. N. Tolstoj
 Sevastopolské povídky (když jsem je četl, zrovna začala
Krymská krize) a snad potřetí to byl Čtvrtý obratel od Marti
Larniho. Teď mám u postele po dlouhé době znovu
Egypťana Sinuheta.

Ještě ty a hudba.
Toho je moc. Aktivně kytara, s vámi dětmi jsem hrál na
zobcové flétny, na gymnáziu v hudebnětanečním kroužku
Mladá Haná jsem hrál na basu, hrál jsem na ni ještě i chvíli
na VŠ a pak ve Strážnici ve školní slovácké
muzice, s maminkou jsme chodili do divadla a na koncerty.
Později jsem skládal i nějakou vlastní hudbu a vytvořil jsem
i experiment – počítačový program „generátor hudby“, který
komponuje melodii, já k tomu přidávám doprovod a něco se
dá docela poslouchat.

A ještě vím o sudoku.
Před lety jsem si udělal počítačový program na luštění
sudoku a pak jsem si s tím programem hrál dál a vytvořil
jsem generátor sudoku, který sudoku „vymýšlí“, přičemž
nejde jen o klasická sudoku 9 x 9, ale dovede i jiné rozměry
i jiné tvary bloků ve schématu. A teď už tento program umí
i killery. Některá svá „sudoku s tajenkou“ občas publikuji.

Jako bys měl nějaký zvláštní vztah k číslům...
Já už jsem to vlastně naznačil, že jsem se stal matematikem

i „zevnitř“. Tak se mi stane, že na výletě jdu kolem
domku s popisným číslem třeba 243 a zdá se mi, že na mne
to číslo ze štítku přátelsky mrká. Já v duchu řeknu „ahoj,
třikrát 81“, ono vypadá zklamaně a já je utěším  „vždyť já
vím, že jsi tři na pátou“. Někdy z toho něco řeknu i nahlas
a to je asi to, co tě pak pobaví.

Jak trávíš volný čas?
Po smrti tvé maminky už 12 let žiju sám, takže si vařím,
peru, atd. Kromě té „pracovní“ zábavy, o níž jsem se už
zmínil, chodím rád na procházky do přírody a na jaře jsem
začal docházet do klubu důchodců, mám i pár přátel, ani
chvilku se nenudím a opuštěný se vůbec necítím... Televizi
moc nemusím, jen v ní sleduji zprávy ze světa.

Nakonec  jaký je tvůj vztah k Přerovu?
Velmi kladný, protože tam mám svou dcerušku s manželem
a svého téměř dvoumetrového vnoučka.

Ale teď vážně...
Je toho víc, např. někteří mí vynikající učitelé byli z Přerova,
stejně tak kolegové. Pro Mladou Hanou nám rozepisoval
noty pan kapelník Vožda z Přerova. V době zavádění množin
do výuky matematiky na ZŠ na počátku 70. let byly některé
učitelky nižších tříd ZŠ nešťastné, protože měly učit něco, co
samy při studiu neslyšely. Krajský pedagogický ústav pro ně
zřídil v okresech kurzy a já jsem si tehdy vybral okres
Přerov. Účastnice přicházely (vlastně i dva muži tam byli) do
tehdejší přerovské Pedagogické školy a tam jsme probírali
a vysvětlovali všechno to nové. Započítám i procházky po
Přerovsku, když jsme lovívali 100 jarních kilometrů a na
závěr mohu připomenout svou současnou trvající
spolupráci s přerovským Gymnáziem Jakuba Škody při
naplňování určitých evropských projektů.

Co na rozloučenou nabídneš našim čtenářům?
Jedno nestandardní sudoku 8 x 8 s tajenkou ve 4. řádku  je
v ní něco z Přerova. Po číselném vyluštění musí řešitel ve
4. řádku nahradit číslice dole uvedenými písmeny.

Rozhovor připravila Ivana Zemánková.
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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 www.knihovnaprerov.cz/lanius
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




