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PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

2. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne pro šikovné výtvarníky na téma Čertíci
z papíru. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 hod.

2. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba vánočních přání a visaček na dárky s pomocí
bramborových razítek. Pobočka Trávník, Trávník 30, od
13.00 hod.

4. 12., 11. 12., 18. 12. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

4. 12., 18. 12. 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. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba vánočních přání a visaček na dárky s pomocí
bramborových razítek. Pobočka Trávník, Trávník 30, od
13.00 hod.

13. 12. ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Tradiční zdobení vánočních perníčků v knihovně pro děti
i jejich rodiče. Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
(stará škola), od 9.00 do 12.00 hod.

18. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní předvánoční odpoledne v knihovně pro malé
šikovné výtvarníky s výrobou vánočních a novoročních
přání. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

1. 12. EXCEL PRO POKROČILÉ
Poslední lekce počítačového kurzu pro zkušenější uživatele.
Jen pro přihlášené účastníky. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00 do
18.00 hod.

2. 12. MATEMATIKA A ŽIVOT
Poslední přednáška z cyklu
O matematice a lidech
vážně i nevážně s panem
Doc. RNDr. Stanislavem
Trávníčkem, CSc. Učebna
Městské knihovny
v Přerově (boční vchod
od Žerotínova nám.), od
17.00 hod.

4. 12. PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPISŮ
Prodej zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů,
tentokrát za symbolickou cenu 1 Kč. Suterén Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
8.00 do 18.00 hod.

9. 12. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Závěrečná videopřednáška 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.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

nezadržitelně se blíží vánoční svátky
a spolu s nimi také ten nejvyšší čas
poohlédnout se po něčem, co
spolehlivě vykouzlí úsměv na tvářích
vašich nejbližších. Zdaleka se však
nemusí jednat o hodnotné a drahé
dary, které znatelně odlehčí vaší
peněžence, bohatě postačí pouze ty
malé, zato darované od srdce.
Mnohem důležitější totiž je, že si
v tomto svátečním období na své
blízké vzpomeneme a potěšíme je třeba jen tím, že se
společně sejdeme a popovídáme si o všem, co nás
v uplynulém roce potkalo a čeho se nám podařilo
dosáhnout.

Pro spoustu z nás jsou Vánoce také časem, kdy máme
konečně jedinečnou možnost setkat se v klidu se všemi
přáteli a kamarády, na které jsme v celoročním pracovním
shonu neměli čas. Nezapomeňte tedy letos na ně a pozvěte
je třeba k novoročním oslavám nebo k vánočnímu
stromečku na přerovské náměstí a společně prožijte tu
neopakovatelnou atmosféru Vánoc. Uvidíte, že budete mile
překvapeni tím, kolik na tomto místě potkáte starých
známých, které jste možná již dlouhá léta neviděli.

A co bychom vám nadělili pod stromeček my? Bezesporu
knihu, která je vždy příjemným a vítaným dárkem na dlouhé
zimní večery. Neváhejte ji proto věnovat vašim blízkým,
a pakliže si nevíte rady s jejím výběrem, darujte jim náš
vánoční dárkový poukaz s roční registrací a jednoduše tak
nechejte volbu toho pravého knižního titulu na nich  jistě si
v naší knihovně vyberou to nejlepší čtení dle svých zájmů.

Kolektiv pracovníků Městské knihovny v Přerově vám děkuje
za vaši celoroční přízeň a přeje vám krásné prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2015, ve
kterém vás u nás v knihovně zase velmi rádi přivítáme.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



9. 12. OTÁZKY A ODPOVĚDI
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.

15. 12. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Prosincové setkání aktivních seniorů na téma 95 let knihovny
v Přerově. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  22. 12. VÝSTAVA HÁČKOVANÉHO BETLÉMU
Knihovna v místní části Čekyně, Na Červenici 2/32,
v půjčovní době.

1.  31. 12. VELKÁ VÁNOČNÍ LUŠTITELSKÁ SOUTĚŽ
Soutěž o herní sadu pro děti do 15 let. Knihovna v místní
části Dluhonice, Náves 32, v půjčovní době.

2. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční výzdoba. Knihovna v místní části Žeravice, Na
Návsi 40/100, od 15.00 hod.

4. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Papírové kouzlení. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 16.00 hod.

5. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba ozdob na vánoční stromeček. Knihovna v místní
části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

9. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční výzdoba. Knihovna v místní části Žeravice, Na
Návsi 40/100, od 15.00 hod.

10. 12. ZPÍVÁNÍ KOLED
Zpívání vánočních koled u kapličky. Kozlovice, od 17.00
hod.

11. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční výzdoba na okna. Knihovna v místní části
Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

11. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba kouzelného anděla. Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32, v půjčovní době.

13. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba zvonečků z pedigu a vánočních ozdob. Knihovna
v místní části Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

18. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Dárky na poslední chvíli. Knihovna v místní části
Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Ten, kdo miluje zvířata, jistě někdy sáhl po knize, v níž
hlavní postavou není člověk, nýbrž právě hrdina z říše zvířat.
Kouzlu dobrodružných příběhů se zvířecím hrdinou je
velmi snadné podlehnout, neboť se často vyznačují fabulí,
v níž vládne neuvěřitelná odvaha a humor, s nimiž se zvířata
vyrovnávají s nástrahami, které na ně v lidském světě čekají.
Dobrodružství s těmito zvířecími hrdiny pak prožíváme o to
více, pakliže se jedná o skutečný příběh, a až do poslední
stránky napjatě doufáme ve
šťastný konec. Možná vám
v paměti neutkvělo zrovna
mnoho knižních titulů se
zvířecí tematikou, ale věřte,
že skutečně je z čeho vybírat.
My vám přinášíme prozatím
malou ochutnávku: VŠICHNI
MÍ PACIENTI KOPOU
A KOUŠOU, PSÍ CESTA,
KOUPILI JSME ZOO, ZTRÁTY
A NÁLEZY, SOPHIE a mnoho
dalších.

Snad každý z nás si někdy
pořídil nějakého domácího
mazlíčka, a to ať už hned v období dětství, nebo později
v dospělosti. Na prvních příčkách jejich oblíbenosti se již

odnepaměti drží psi coby
nejvěrnější společníci člověka
a zároveň také spolehliví
ochránci. Hned za nimi
zaujímají své čestné místo
kočky, hrdá, ale přesto
mazlivá stvoření, která i po
svých dlouhých toulkách
vždy najdou cestu zpátky
domů. A konečně jsou tu
také křečci a akvarijní
rybičky, které nejčastěji
pořizujeme dětem jako ty
první zvířecí kamarády.

Domácí mazlíčci však kromě
zábavy představují také
spoustu zodpovědnosti, neboť
vyžadují každodenní náležitou
péči. Pokud potřebujete s jejich
chovem poradit, není nic
jednoduššího, než sáhnout po
některé z těchto odborných
knižních publikací: UVNITŘ
PSA, ŠTASTNÁ KOČKA V BYTĚ,
ZAŘÍKÁVAČ KONÍ, DEVÁTÝ
ŽIVOT KOČKY, O ŠELMÁCH
A LIDECH, INTELIGENCE PSŮ
aj.



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

ČČAASS SSVVÁÁTTEEČČNNÍÍCCHH MMEELLOODDIIÍÍ AA AAUUDDIIOOČČTTEENNÍÍ AANNEEBB JJAAKK
SSEE VVÁÁNNOOČČNNĚĚ NNAALLAADDIITT AA NNAA CCHHVVÍÍLLII ZZAAPPOOMMEENNOOUUTT
NNAA PPŘŘEEDDVVÁÁNNOOČČNNÍÍ SSHHOONN AA ZZMMAATTKKYY

Pravidelně rok co rok v tuto dobu si toužebně přeji odjet
daleko od všeho shonu a zmatků spojených s přípravami na
vánoční svátky, od toho kolotoče kolem úklidu, pečení
cukroví a shánění dárků. Stejně jako každý rok však vím, že
zůstane jen u přání. A tak se o to více budu snažit tyto
Vánoce prožít bez zbytečných nervů, v pohodě a v klidu.
Velmi se těším na to, co všechno si poslechnu a přečtu.
V mém výběru žádný rok nesmí chybět tradiční koledy 
jímavé melodie s religiózními texty, ale ani vtipné koledy
lidového rázu nebo moderní vánoční písně. Těším se také na
audioknihy, s nimiž mi práce půjde lépe od ruky, např. při
poslechu CD Vyprávění a čtení k žehlení a pečení.
Stejně jako každý rok mne také zaručeně uchvátí Příběh
o podivuhodném putování do Betléma v Kouzelném
kalendáři Josteina Gaardnera, tklivý příběh Vánoční koleda
Charlese Dickense či vánoční povídky Sníh, Ježíšek
a panáčci a skvěle se pak pobavím u typicky semaforského
alba Šest vánočních povídek (a ani jedna smutná).
K mým osvědčeným oblíbeným melodiím pro předvánoční
čas rozhodně patří Pohodové české písničky a společně si
zanotuju se známými interprety z alba Už z hor zní zvon.
S vánoční atmosférou se pojí i nestárnoucí zahraniční hity,
které u nás již dávno zdomácněly. Zdaleka nejde jen
o tisíckrát přezpívané Jingle Bells (Rolničky), ale také Last
Christmas, Happy Xmas, All I want for Christmas is
you… K mým Vánocům
pak neodmyslitelně patří
jazzové CD Christmas
songs Franka Sinatry,
White Christmas Binga
Crosbyho, Christmas
songs zpěvačky Diany
Krall a také Swingové
Vánoce Ládi Kerndla.
A až nastane ten
očekávaný vánoční čas,
tu pravou náladu vykouzlí Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby a Tichá noc, stejně jako ostatní tradiční české vánoční
koledy – Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus
Pán, Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal aj.
Typické vánoční koledy mají nezaměnitelnou melodii.
Honosně zní především v mužských sborech, velmi dojemně
mohou působit i v dětském podání nebo ve chvílích, kdy je
u nazdobeného stromečku zpívá celá rodina. Jako otec koled
bývá označován svatý František z Asissi.
Vánoční koledy znějí po celý advent na mnoha místech po
celém světě. Často je slyšíme jako zvukovou kulisu
v obchodních domech, jindy dotvářejí nezaměnitelnou
atmosféru na vánočních trzích a nezřídka zaznívají také
z rádií. Zatímco křesťanské stanice se nevyhýbají ani

tradičnímu podání vánočních koled, ty moderní jim dávají
prostoru méně a pouštějí je snad jen o Štědrém dni. I přesto
znějí vánoční písně na všech vlnách a i ty novodobé skladby
často vejdou do širokého povědomí posluchačů. Připomeňme
si např. nestárnoucí hity Jaromíra Vomáčky a Zdeňka
Borovce Vánoce, Vánoce přicházejí nebo Těšíme se na
Ježíška (copak nám asi nadělí). Mezi další oblíbené české
vánoční hity můžeme zařadit skladby jako Purpura od Jiřího
Šlitra a Jiřího Suchého, pohádkové Tři oříšky pro Popelku
Ivety Bartošové, Sliby se mají plnit o Vánocích v podání
Janka Ledeckého nebo populární Ladovskou zimu
ostravského písničkáře Jaromíra Nohavici.

VVÍÍTTEE,, ŽŽEE...?

…sslloovvoo kkoolleeddaa mmáá ppůůvvoodd vv llaattiinnsskkéémm ccaalleennddaaee?? Tímto
termínem se označovaly dny na začátku ledna, kdy se slavil
v předkřesťanském období slunovrat. Průvody se zpěvy měly
zajistit blahobyt a štěstí v každém stavení.

…vv nnaaššiicchh zzeemmíícchh ssee kkoolleeddoovvaalloo aa zzppíívvaallyy ssee vváánnooččnníí
ppííssnněě oodd aaddvveennttuu ddoo HHrroommnniicc?? První koledníci se
objevovali o svátku sv. Mikuláše. Vedle žáků chodili na
koledu i pražští preláti a kanovníci, správci farních škol,
biřici, pivovarští dělníci, dokonce i prostitutky. Pouze
duchovní měli zaručen kolední plat, účast příslušníků
opovrženíhodných profesí na vánočních oslavách byla však
v r. 1390 zakázána.

…jjaakkoouussii vvýýttvvaarrnnoouu ffoorrmmoouu kkoolleeddyy bbyyllaa ttzzvv.. mmiinnuuccíí??
Tato malovaná veršovaná přáníčka, zhotovovaná
českými kantory k Novému roku, se zasílala jako
ručně psané pozdravné lístky vrchnosti
a městské radě.

…nnaa VVaallaaššsskkuu cchhooddiillyy dděěttii oo ŠŠttěěddrréémm ddnnuu
ddoo kkoosstteellaa kk jjeesslliiččkkáámm aa zzppíívvaallyy JJeezzuullááttkkuu??
Drobné dárky, které mu přinesly, pak na svátek
sv. Štěpána dostaly tři nejchudší děti z vesnice.

…vv ppooddoobběě kkoolleeddyy ppřřeettrrvvaallyy ddoo ssoouuččaassnnoossttii
oohhllaassyy ttzzvv.. oossllííhhoo ssvvááttkkuu nneebboo ttaakkéé ssvvááttkkuu

bblláázznnůů?? Ten pořádali scholáři a nižší klerikové na
sv. Štěpána, o svátku sv. Jana Evangelisty, na den Mláďátek
a na Nový rok. Zpívaly se zde lechtivé popěvky, tančilo se,
hodně jedlo, pilo a hrálo se v kostky. Tato bujará součást
vánočních svátků se stala ve středověku pro církev
nežádoucí a splynula s masopustním veselím.

…hhooddnněě zzaajjíímmaavvoossttíí oo vváánnooččnníícchh ssvvááttccíícchh aa nneejjeenn
oo nniicchh nnaajjddeettee vvee ffoonndduu nnaaššíí kknniihhoovvnnyy?? S výběrem
vánočního čtení nebo poslechu vám rády pomohou
knihovnice ve všech odděleních Městské knihovny v Přerově.

Autor: Stanislava Puppová



KKNNIIHHOOVVNNĚĚ JJEE PPĚĚTTAADDEEVVAADDEESSÁÁTT

Je tomu skutečně tak. Městská knihovna v Přerově
letos oslavila již 95. výročí svého založení
v poválečném roce 1919 a my jsme u této významné
příležitosti oslovili tři bývalé pracovnice knihovny
a položili jim dvě zajímavé otázky:

11)) JJAAKK VVZZPPOOMMÍÍNNÁÁTTEE NNAA DDOOBBUU SSTTRRÁÁVVEENNOOUU
VV PPŘŘEERROOVVSSKKÉÉ KKNNIIHHOOVVNNĚĚ??
22)) CCOO BBYYSSTTEE PPOOPPŘŘÁÁLLAA KKNNIIHHOOVVNNĚĚ DDOO DDAALLŠŠÍÍCCHH LLEETT??

DOBROMILA BLAHOVÁ
1) Vzpomínám velice ráda a s láskou. Nejkrásnější zážitky
mám z dětského oddělení, avšak pozdější dennodenní
setkávání se čtenáři v půjčovně pro dospělé bylo taktéž
velmi obohacující. Chodili lidé různých povah, ale většina
z nich byla vděčná za každou radu ohledně knih. Kouzelné
bylo setkávání se seniory, kteří byli rádi za naši pomoc
a vstřícnost a za milé popovídání, nejčastěji samozřejmě
o vnoučatech. Ráda také vzpomínám na své mladší
kolegyně, se kterými udržuji dodnes přátelské vztahy.

2) Osobně bych popřála knihovně daleko větší prostory a to,
aby přerovští radní konečně tento nezanedbatelný problém
začali řešit. Knihovna sice prochází modernizací, ale její
současná situace není hodna města Přerova, i přes snahu
neustálých oprav. Dále knihovně přeji také spoustu dobrých
a milých čtenářů.

ELIŠKA NOVOSADOVÁ
1) V knihovně jsem strávila asi třicet let  první polovinu jako
knihovnice střediskové knihovny, od roku 2000 coby
knihovnice Městské knihovny v Přerově. Do této doby jsem
měla přehled o fondu čítajícím kolem 20 tis. svazků, takže
jsem měla obavu, abych obsáhla fond hlavní knihovny.
Opouštěla jsem čtenáře, které jsem měla ráda, děti, pro
které jsem dělala spoustu besed. Najednou tu bylo nové
prostředí, jiní lidé, nová technologie elektronického
půjčování. Byla jsem zkrátka vhozena do bouřlivého toku
knihovnického dění přerovské knihovny. Nelituji ale ani
jediného dne, který jsem v ní strávila. Nebyly vždy samý
úsměv, ale život není jen o příjemných věcech. Všechno zlé
je k něčemu dobré a chybami se všichni učíme, protože ty si
dobře pamatujeme.
Shodou okolností knihovnice pobočky Trávník, paní Jana
Staňková, odcházela do důchodu a já jsem byla vybrána,
abych ji nahradila. Pobočka se tehdy stěhovala do nově
vybavených prostor Chemoprojektu. Pro mne to byla výzva,
abych vytvořila čtenářům prostředí, ve kterém se budou
vždy cítit bezpečně a příjemně, kam se budou rádi vracet pro
svou knihu. Nevím, snad se mi to povedlo. Vypěstovat
potřebu číst a nebát se knih a nových poznatků vědění je
nutné již u malých dětí. Zapomínáme totiž, že právě četbou
se dětem, a nejen dětem, ale nám všem vytváří bohatá
fantazie. Vytvořily jsme tedy s paní učitelkou Hlaváčkovou

z družiny ZŠ U Tenisu systém pravidelných návštěv knihovny
nazvaných "Čteme všichni", při nichž se děti nenásilně
seznámily s knihovnou, literaturou a hlavně s potřebou číst.
Družinky tento systém využívají dodnes.
Měla jsem v knihovně vždy velmi příjemné čtenáře, ale našli
se i ti s vykřičníkem. Poslední roky se množily případy
značně znečištěných a poškozených knih. Vzpomínám si na
jednu příhodu se čtenářkou, která těsně před zavírací dobou
přišla vrátit hromádku knih. Poslední kniha byla podivně
měkká a objemnější. Vytáhla jsem ji celou promočenou. Na
otázku, co s ní dělala, odpověděla paní zcela bez zábran:
„Asi jsem ji zapomněla na balkoně, no a co?“ Já na to: „Víte,
že je nenávratně poškozena a že ji budete muset nahradit?“
Ona odpověděla: „Naděláte, vždyť je to jen čistá voda.“ Co
dodat...

2) Do dalších let přeji knihovně jen příjemné uvědomělé
čtenáře, kteří si dovedou knih vážit. Hlavní knihovně, aby
konečně dostala novou prostornější budovu. Knihovna
budoucnosti už nebude jen o knihách, ale o čtenářích
a jejich setkávání. Budova knihovny je vždy taková vizitka
města. Rozhlédněte se kolem.

JAROSLAVA BIOLKOVÁ
1) V přerovské knihovně jsem pracovala 32 let. Z toho
22 roků ve funkci ředitelky. Na celou dobu vzpomínám ráda,
protože jsem měla to štěstí, že knihovnická práce byla i mým
koníčkem. Knihovna plnila nejen městskou, ale i celookresní
funkci. Měli jsme výborný pracovní kolektiv a dodnes se
setkáváme, nejen v Přerově na setkání seniorů, které pro
nás organizuje Městská knihovna, ale i při jiných
příležitostech.

2) Nejen knihovně, ale i čtenářům bych přála nové prostory,
které knihovna nutně potřebuje. Mluví se o tom už desítky
let, ale stále se nic neděje. Jsou doklady o tom, že už v roce
1930 obecní zastupitelstvo vložilo do mimořádného rozpočtu
milion korun, ale záměr nevyšel. Po dvaceti letech se touto
otázkou město opět zabývalo a na schůzi knihovní rady
v lednu 1948 se píše o tom, že plán první pětiletky počítá se
stavbou knihovny. Před několika lety navštívil zájezd
knihovníků z celé republiky Přerov, aby si prohlédli město,
knihovnu i muzeum. Po návštěvě muzea, kde viděli starou
školní třídu, tak padl i návrh, že by z naší knihovny mohl být
ukázkový skanzen. Pamatuji si také na zasedání
zastupitelstva města před lety v Městském domě, kde se
jednalo o stěhování knihovny. V diskusi jsem vystoupila i já,
ale celá akce nepřinesla žádný výsledek. A knihovníci dnes
se závistí sledují, že nové prostory mají knihovny ve Vsetíně,
Kroměříži, Vyškově, Příboru, Litovli, FrýdkuMístku, Třinci
a v řadě dalších měst.
Takže je zcela jasné, co knihovně, knihovníkům i čtenářům
do dalších let přeji. Věřím, že situaci bude jistě řešit i kulturní
komise, která vznikne jako poradní orgán zastupitelstva.
Chtěla bych se toho dožít.



NNEEMMĚĚLLOO BBYY VVÁÁMM UUNNIIKKNNOOUUTT......

O tom, že knihovnice nejsou pouze těmi, které vás při
každé návštěvě knihovny rády a ochotně obslouží, ale
že jsou v osobním životě především samy vášnivými
čtenářkami, jistě nemůže být pochyb. Nahlédněte
tedy nyní do oblíbeného literárního světa jedné z nich
a kdo ví, možná naleznete tu pravou knižní inspiraci
na příjemně strávené chvíle během vánočních
svátků...

SSVVĚĚTTLLOO MMEEZZII OOCCEEÁÁNNYY
Debutový román autorky M. L. Stedmanové, v současnosti
žijící v Londýně, vypráví o válečném hrdinovi Tomovi
Sherbournovi, který si prošel hrůzou války a nyní touží najít
místo, jež by mu znovu vrátilo
ztracený vnitřní klid. Jak již
název napovídá, stane se Tom
strážcem majáku na Janusově
ostrově u západního pobřeží
Austrálie, kde se po čase
seznámí a zamiluje do ženy,
která je ochotna snášet s ním
drsné podmínky přinášející
život na majáku. Oba touží po
jednom  mít spolu děti, jenže
štěstí jim nepřeje a Isabel
nedokáže ani na třetí pokus
donosit zdravé dítě. Jednoho
letního dne, když Isabel tráví čas u hrobu svého třetího
dítěte, vyplaví moře na břeh člun s mrtvým mužem
a novorozencem. V tu chvíli musí Tom vyřešit těžké dilema
 volit mezi láskou a povinností, přičemž je předem jasné, že
jakékoli jeho rozhodnutí bude mít následky pro oba dva.

""DDoobbrroo aa zzlloo mmoohhoouu bbýýtt jjaakkoo ddvvaa hhaaddii zzaapplleetteenníí ddoo sseebbee ttaakk,,
žžee jjee oodd sseebbee nneerroozzeezznnáášš,, ddookkuudd jjee oobbaa nneezzaassttřřeellííšš,, aa ppaakk jjee

uužž ppoozzdděě.."" (Stedmanová, M. L. Světlo mezi oceány)

Příběh o velké lásce, o lidské touze po štěstí a o lidskosti, jež
hlavním hrdinům dodává sílu překonat i ty nejtěžší překážky
a životní zkoušky, se možná zařadí mezi ty nejrozporuplnější,
co jste kdy četli. Velice silný a smutný příběh z prostředí
majáku vás donutí zamyslet se, a to nejen nad tím, na jakou
stranu se přiklonit, komu fandit, nebo koho naopak odsoudit.
S každou postavou budete po celý děj soucítit a vžívat se do
její kůže, budete nuceni neustále číst dál a dál, protože
zatoužíte vědět, zda autorka dopřála svým hrdinům pověstný
happyend.

PPAAMMĚĚTTII IIMMAAGGIINNÁÁRRNNÍÍHHOO KKAAMMAARRÁÁDDAA
Hlavním hrdinou knihy amerického autora Matthewa Dickse
je osmiletý autista Max, jehož neobyčejný příběh
zprostředkovává čtenářům Budo, Maxův imaginární
kamarád. Jedná se o Budovy paměti, v nichž se postupně
dozvídáme, jaké to vlastně je být takovým imaginárním

kamarádem, spolu se všemi starostmi i myšlenkami na to, co
reálný kamarád dělá a kam chodí, když právě Budovu pomoc
nepotřebuje. Dočítáme se o tíživém strachu z neexistence
i o bolestném mizení…

Max je zcela jiný, než ostatní děti kolem něj. Je to
nerozhodný, zamlklý a nenápadný klučina, který nesnáší
doteky lidí, nerad navazuje kontakty a pouští se do
rozhovorů. Nemá rád, když se něco děje jinak, než očekává.
Vše zkrátka musí mít svůj pevný zajetý řád. Nejlépe se Max
cítí ve svém vlastním světě, ve kterém žije. Občas je toho
všeho na něj moc, a aby se mu tedy nepřetížil mozek,
jednoduše vypne… Zasekne se. Uzavře se do své mysli,
zůstane ve svém vnitřním světě, kde je vše jinak. Má v něm
totiž svého věrného kamaráda Buda, který mu se vším
pomůže. Buda, který chodí pravidelně kontrolovat školní
záchody, aby na nich Max náhodou nepotkal své spolužáky.
Buda, se kterým si společně vyprávějí různé příběhy a řeší
každodenní problémy. Jsou to zkrátka parťáci. Budo je na
světě mnohem déle, než další imaginární kamarádi. Je to už
starý kmet, a proto je daleko světaznalejší například než
Štěně, Mlask, Lžíce či Malenka. Všichni tito smyšlení přátelé
mohou mluvit, ačkoliv je nikdo kromě jejich dětských
kamarádů neslyší, ani nevidí. Ve zlomovém okamžiku, kdy
na ně přestanou děti věřit, imaginární kamarádi zaniknou,
čehož se Budo děsí ze všeho nejvíc…

„„NNeemmuussííttee bbýýtt sskkuutteeččnníí,, aa ppřřeessttoo mmůůžžeettee bbýýtt pprroo nněěkkoohhoo tteenn
nneejjlleeppššíí kkaammaarráádd nnaa ssvvěěttěě……““ (Dicks, M. Paměti imaginárního

kamaráda)

Jednoho dne se stane něco, co v sobě nemá ani náznak tolik
potřebného zaběhnutého řádu. Max je vystaven naprosto
nové a neznámé situaci, na niž není ani trochu připravený.
Když Maxe unese učitelka Pattersonová, Budovi nezbývá nic
jiného, než se rozhodnout, co je pro něj přednější – zdali
jeho vlastní existence, nebo Max. Ze dne na den tak musí
Budo sebrat veškeré své imaginární síly a vydat se na
záchrannou misi, aby našel a domů přivedl svého nejlepšího
kamaráda. Velice těžko se však zachraňuje, když
nedisponujete mocí zasahovat do reálného světa,
nedokážete se ničeho dotknout a nikdo vás neslyší a nevidí.

Možná to celé zní jako pohádka, ve skutečnosti ale jde
o poutavý, napínavý a neuvěřitelně čtivý příběh, u něhož se
budete smát a potlačovat slzy zároveň. Vaši pozornost si
kniha získá hlavně kvůli originálnímu příběhu s kouzlem
fantazie, které dodá každému čtenáři neomezený prostor
k jakýmkoli představám, třeba i těm o vlastním světě…

DICKS, MATTHEW. Paměti imaginárního kamaráda.
Praha: Argo, 2014.
STEDMANOVÁ, M. L. Světlo mezi oceány. Praha: Plus,
2013

Autor: Markéta Illeková



ŠŠŤŤAASSTTNNÉÉ AA VVEESSEELLÉÉ......

Vánoční svátky pomalu, ale jistě klepou na dveře a vy na
sobě začínáte pociťovat tu známou tíhu povinností?
Přestaňte se zavčas stresovat  není přece nezbytně nutné
mít doma perfektně uklizeno a bohatě napečeno, vždyť
úplně postačí slavnostně prostřít váš štědrovečerní stůl,
provonět domov jedním druhem cukroví, a hlavně obklopit
se lidmi, kteří jsou vašemu srdci nejblíž. Je úžasné umět se
jednoduše uprostřed toho okolního shonu zastavit
a zavzpomínat na dobu svého dětství. Také jste jako já
milovali tu vánoční atmosféru, kdy bylo vše připraveno a vy
jste netrpělivě čekali na ten velký den? Pamatuji si dodnes,
jak zvědavě jsem co chvíli postávala na špičkách a dívala se
klíčovou dírkou do obývacího pokoje, kdy už se konečně
rozsvítí vánoční stromeček a zda pod ním zahlédnu i nějaké
dárky. Jako dítě jsem také měla moc ráda pečení, ale když
nastala puberta a já se zakulatila, začala jsem držet různé
diety a cukrářské umění přenechala mamince. Znovu jsem
pak začala péct, když jsem se vdala, měla vlastní děti a mé
mamince ubývalo sil na to, aby stíhala tolik práce jako
dříve…

Recept na tradiční VANILKOVÉ ROHLÍČKY, klasiku
mezi cukrovím, která o Vánocích nesmí chybět:

INGREDIENCE:
250 g hladké mouky
100 g vlašských ořechů
60 g moučkového cukru
180 g másla
2 žloutky
citronová kůra
špetka soli

POSTUP PŘÍPRAVY:
Mouku prosijeme na vál,
přidáme cukr a strouhané
vlašské ořechy. Promneme
tuk, nastrouháme trošku
citronové kůry, přidáme
špetku soli a za pomoci
žloutků zpracujeme vláčné
těsto, které necháme
v chladnu asi hodinu
odležet. Následně si těsto
rozdělíme na několik kusů, z každého vyválíme válečky,
odkrojíme stejnoměrné kousky a tvoříme rohlíčky. Pečeme
na suchém plechu vyloženém pečicím papírem. Ještě horké
rohlíčky obalujeme v cukru s vanilkou.

PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

A co všechno vlastně dělá z Vánoc ty nejkrásnější svátky
roku? Je to především nazdobený stromek, tradiční vánoční
symbol, který spolu s dárky dokáže vykouzlit zářivý úsměv
na každé dětské tváři. Blízko u něj by neměl chybět ani

betlém jako připomínka místa, kde přišel na svět Ježíš, který
měl stanout v čele nového království, jehož základem měla
být láska, pravda a spravedlnost. Nedílnou součástí Vánoc je
i jmelí, neboť políbení pod ním má zajistit lásku na celý rok.
Co součást štědrovečerní hostiny? Bramborový salát bez
ryby, v naší zemi obyčejně kapra, by přeci nebyl tím pravým
slavnostním pokrmem. A konečně jsou to také televizní
evergreeny v podobě pohádek, k nimž rádi usedají malí
i velcí, přestože osudy svých oblíbených pohádkových hrdinů
znají již nazpaměť.

K Vánocům se neodmyslitelně váže také spousta tradic.
Připomeňme si alespoň krájení jablka, lití olova, házení
střevíčkem, pouštění lodiček, schovávání rybích šupinek pod

talíř nebo zpívaní
koled. Pakliže patříte
mezi pověrčivé, určitě
čtěte dál – dozvíte se
totiž, co by se
rozhodně nemělo dělat
před půlnocí. Určitě se
tedy nepouštějte do
šití či pletení – vaše
snažení by totiž sežraly
myši. Nedoporučuje se
ani prát – vnesli byste
si tím do domu smůlu.
A jestliže si chcete
i nadále udržet váš
fungující partnerský

vztah, zapomeňte i na psaní milostných dopisů. Co tedy
naopak udělat pro to, aby se na vás v dalším roce usmálo
štěstí? Dejte se 25. prosince do pečení chleba a ve stejný
den posbírejte také všechna snesená vejce – jsou prý
kouzelná…

ŠŠTTĚĚDDRRÝÝ VVEEČČEERR  MMiilloošš KKrraattoocchhvvííll
Až večer všem dětem zahoří od svíček

ve šťastných očích tisíce hvězdiček,
ozdoby zazáří jak zimní náledí.

A zdálky tichounce zaznějí koledy,
vánoční stromeček se trochu ukloní,

zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní:
Bim bim bam, bim bim bam,

Veselé Vánoce vám!

CCeellýý kknniihhoovvnniicckkýý ttýýmm ssrrddeeččnněě
ppřřeejjee vvššeemm ssvvýýmm ččtteennáářřůůmm ššťťaassttnnéé
aa  vveesseelléé vváánnooččnníí ssvvááttkkyy pprroožžiittéé
vv  ppoohhoodděě aa vvee zzddrraavvíí aa  kk  nniimm

ssppoouussttuu ppřřííjjeemmnnýýcchh ččtteennáářřsskkýýcchh
zzáážžiittkkůů.. VV  nnoovvéémm rrooccee 22001155 ssee nnaa
vvááss bbuuddeemmee ttěěššiitt ((nneejjeenn))  ss  nnoovvýýmmii

kknniihhaammii ..

Autor: Zuzana Mátychová



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, Žerotínovo nám. 36
22., 23. 12. 8:00  18:00
24., 25., 26., 27. 12. ZAVŘENO
29., 30. 12. 8:00  18:00
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 8:00  18:00

Studovna, Žerotínovo nám. 36
22., 23. 12. 8:00  12:00, 13.00  18.00
24., 25., 26., 27. 12. ZAVŘENO
29., 30. 12. 8:00  12:00, 13:00  18:00
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 8:00  12:00, 13:00  18:00

Čítárna + Hudební oddělení, Žerotínovo nám. 36
22., 23. 12. 8:00  18:00
24., 25., 26., 27. 12. ZAVŘENO
29., 30. 12. 8:00  18:00
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 8:00  18:00

Oddělení pro děti a mládež, Palackého 1
22., 23. 12. 9:00  11:00, 12:00  17:00
24., 25., 26. 12. ZAVŘENO
29., 30. 12. 9:00  11:00, 12:00  17:00
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 9:00  11:00, 12:00  16:00

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
22. 12. 9:00  11:30, 12:30  18:00
23. 12. 12:30  17:00
24., 25., 26. 12. ZAVŘENO
29. 12. 9:00  11:30, 12:30  18:00
30. 12. 12:30  17:00
31. 12., 1. 1., 2. 1. ZAVŘENO

Pobočka Trávník 30
22. 12. 9:00  12:00, 13:00  17:30
23. 12. 12:30  17:00
24., 25., 26. 12. ZAVŘENO
29. 12. 9:00  12:00, 13:00  17:30
30. 12. 12:30  17:00
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 9:00  11:30, 12:30  16:00

Pobočka Velká Dlážka 44
22. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:00
23. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:30
24., 25., 26. 12. ZAVŘENO
29. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:00
30. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:30
31. 12., 1. 1. ZAVŘENO
2. 1. 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.
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