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ÚÚVVOODDNNÍÍKK PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

1. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Velikonoční tvoření
z Kinder vajíček. Pobočka Trávník 30, od 13.30 hod.

2., 9., 16., 23., 30. 4. 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. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Barevný motýl ve
3D. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 hod.

9., 23. 4. 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.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

2. 4. 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.

14. 4. VU3V
Poslední videopřednáška letního
semestru Virtuální Univerzity
třetího věku na téma Barokní architektura v Čechách. 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.

15. 4. KOUZLO JIHU SRÍ LANKY
Cestopisná přednáška se Zlatuší Knollovou. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

18. 4. a 2. 5. NUMEROLOGICKÁ ŠKOLIČKA
Dvoudenní kurz Numerologické školičky "Numeroempatie"
Dagmar Halotové. Jen pro přihlášené účastníky  přihlášky
na emailové adrese numerologiehadanka@centrum.cz.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 10.00 do 15.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

právě skončil březen, oficiálně
nazývaný měsícem všech čtenářů,
během kterého jsme vám nabídli
řadu zajímavých akcí a aktivit.
Nejinak tomu bude i v následujícím
období.

Na úvod bychom vám velice rádi
připomněli, že jsme v polovině
března zahájili půjčování tabletů,
díky němuž se můžete seznámit
s těmito moderními zařízeními a vyzkoušet si výpůjčky
elektronických knih z nabídky portálu eReading.cz, které
vám nabízíme prostřednictvím našeho online knihovního
katalogu Carmen (carmen.knihovnaprerov.cz). Tablety jsou
všem zájemcům k dispozici v půjčovně pro dospělé na
Žerotínově nám. 36 a naše pracovnice jsou připraveny vám
je předvést a zároveň vysvětlit základní funkčnost a principy
půjčování eknih. Pokud máte své vlastní zařízení  tablet
s OS Android nebo Apple iOS, popř. čtečku společnosti
eReading, můžete si rovněž vyzkoušet své evýpůjčky
stáhnout rovnou z pohodlí vašich domovů nebo se s vaším
zařízením dostavit do knihovny na Žerotínově nám., kde
vám naše pracovnice ochotně pomohou.

Přestože začíná jaro a řada z vás se už chystá na zahrádky
a chalupy, věříme, že si i přesto najdete cestu i do naší
knihovny a zúčastníte se některé z námi připravovaných
akcí. Na měsíc duben jsme si pro vás například připravili
další z tradičních a oblíbených cestopisných přednášek
a společně se Zlatuší Knollovou tentokrát objevíme kouzlo
obdivuhodného jihu Srí Lanky. Pro zájemce výkladů osudů
z knihovny palmových listů jsme připravili setkání s Gejzou
Valentou, přičemž součástí jeho přednášky bude také
jedinečné spojení s vykladačem osudů přímo z daleké Indie,
a to prostřednictvím internetu a Skype.

Pro ty z vás, kteří si rádi po práci na zahrádce odpočinou
nad hezkou a zajímavou knihou, máme k dispozici širokou
nabídku děl různých literárních žánrů, takže si u nás vybere
opravdu každý. Nezapomeňte také, že každý čtvrtek máme
pro vás v půjčovně pro dospělé nachystanou nabídku těch
nejnovějších knih ze současné světové i domácí literární
tvorby.

Jelikož výčet výše uvedených akcí není úplný, aktuální
přehled všech našich aktivit naleznete na internetových
stránkách www.knihovnaprerov.cz. Jsme přesvědčeni, že
vás některá z našich akcí zaujme a rádi vás u nás přivítáme.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



21. 4. POUŽÍVÁME TABLET
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.

23. 4. PARTNERSTVÍ A MY
Beseda z cyklu kineziologických přednášek Znáš sám sebe?
s Alenou Řehořovou. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

27. 4. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Dubnové setkání aktivních seniorů, tentokrát na téma Jan
Drda  100. výročí narození českého novináře, politika,
spisovatele a dramatika. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 13.00
hod.

28. 4. KNIHOVNY PALMOVÝCH LISTŮ
Přednáška Gejzy a Ireny Valentových o indických knihovnách
palmových listů. Učebna Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

2. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Přijďte si vyrobit mrkvového zajíce. Knihovna v místní
části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

2. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba netradičních kraslic. Knihovna v místní části
Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

3. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba velikonočních kraslic. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 15.00 hod.

4. 4. NOC S ANDERSENEM
Soutěže, hledání pokladu, pohádky. Knihovna v místní
části Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

8. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Čarodějnice  vyrábíme z papíru. Knihovna v místní části
Žeravice, Na Návsi 40/100, od 15.00 hod.

23. 4. BESEDA PRO DĚTI
Světový den knihy a autorských práv, současná literatura pro
mládež. Knihovna v místní části Lověšice, Mírová
16/18, od 16.00 hod.

25. 4. TVOŘIVÉ DÍLNY
Jarní dekorace. Knihovna v místní části Dluhonice,
Náves 32, od 17.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

SSKKUUTTEEČČNNÉÉ PPŘŘÍÍBBĚĚHHYY, které více než autor píše sám
život, vyprávějí o neuvěřitelných životních osudech
a údělech, o nečekaných zvratech i zlomových událostech,
jimž musí čelit hlavní hrdinové  skuteční lidé. V pravdivých
příbězích ze života je reálně zachyceno mnohé  krutá
válečná zajetí, boje se závislostmi a nevyléčitelnými
nemocemi, nerovná manželství
a postavení žen ve společnosti
odlišných kultur, ale třeba i to,
co se s námi děje po smrti.
Přestože skutečné příběhy jsou
často velmi dramatické, jejich
přečtením lze vnést do
vlastních životů potřebnou sílu
a motivaci. Začtěte se proto
v dubnu do některého z těchto
titulů: VE JMÉNU CTI: PŘÍBĚH
O ŠOKUJÍCÍ VRAŽDĚ ZE CTI,
A KDE BYL BŮH...?, DÍVKA
S DEVÍTI PARUKAMI, KOLEJE
OSUDU, KOŘISTÍ V KADDÁFÍHO HARÉMU, MAPA VĚČNOSTI
aj.

KKRREESSLLEENNÍÍ je činnost, která provází každého člověka již
od útlého dětství, kdy slouží jako vhodný prostředek

vyjádření a podporuje
rozvoj myšlení, fantazie
i kreativity. Kreslení však
rozhodně není jen
záležitostí těch nejmenších
 kreslit lze v jakémkoli
věku, bez ohledu na naše
vzdělání, pracovní náplň
i další společenské
aspekty. Kreslení je hra,
která se může stát
příjemným relaxem v jinak

náročných dnech, proto si
nedělejme těžkou hlavu
z nedostatku zručnosti či
z počátečních neúspěchů.
K tomu, abychom při tvoření
získali potřebnou sebejistotu
a aby nám výsledky našeho
snažení přinášely více
radosti, vhodně poslouží
některá z těchto zajímavých
odborných knižních publikací:
JAK KRESLIT KOMIKSOVÉ POSTAVIČKY, ZÁKLADY
REALISTICKÉ KRESBY, MALUJEME VĚCI KOLEM NÁS,
NAUČTE SE KRESLIT PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU,
ŠKOLA KRESLENÍ, UMĚNÍ JE HRA a mnohé další...



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

ČČEEŠŠTTÍÍ PPÍÍSSNNIIČČKKÁÁŘŘII

České země jsou již několik desítek let oblastí s vysokou
koncentrací písničkářů. Navazujeme zde na bohatou tradici
českých kramářských písní, v nichž nechybí často humor
nebo parodie. Kramářská píseň je příběh interpretovaný
formou zpěvu kombinovaného s vyprávěním a její součástí je
tabule pokreslená dílčími situacemi, dalo by se říci
zjednodušeným komiksem, avšak bez typických „bublin“
a textu, neboť ten je interpretován přímo kramářem.
Kramářskou píseň dnes již řadíme mezi městský folklór. Ze
současných hudebních skupin se těmito písněmi inspiruje
např. skupina Šlapeto a některé kramářské písně
pocházející z Anglie, Skotska a Irska nazpívala také česká
folková skupina Asonance.

A kdo je to vlastně písničkář? Písničkář je sám sobě
autorem hudby i textu a obvykle bývá zároveň také
interpretem svých písní – ať už amatérem, nebo
plnohodnotným profesionálem. Skladby doprovází hrou na
kytaru, akordeon, klavír nebo je zpívá spolu s hudební
skupinou, kapelou či orchestrem. Z hlediska hudební

klasifikace bývají
písničkáři obvykle
řazeni do žánru
folku, což však
nemusí být vždy
pravidlem.

Našim prvním
a velice známým
písničkářem byl
Karel Hašler,

jehož hity jako Ta naše písnička česká, Pětatřicátníci, Po
starých zámeckých schodech nebo Čí je Praha? Naše! zná
snad skutečně každý. Někteří čeští písničkáři tvořili či stále
tvoří své písně ve stálých autorských dvojicích – připomeňme
si např. slavná dua v legendárním složení Jiří Šlitr – Jiří
Suchý, Petr Skoumal – Jan Vodňanský, Miroslav
Paleček – Michal Janík, Petr Ulrych – Hana Ulrychová,
Miki Ryvola – Wabi Ryvola či Sestry Steinovy.
K oblíbeným současným písničkářům pak patří Vlasta Redl,
Jarek Nohavica, Tomáš Klus, Karel Plíhal nebo třeba
Radůza…

26. dubna oslaví 65. výročí narození český folkový písničkář,
spisovatel, výtvarník a fotograf Vlastimil Třešňák. Ten byl
v 70. letech členem neoficiálního sdružení folkových
písničkářů Šafrán, které vzniklo v roce 1972. Mezi jeho další
členy patřili také Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Petr
Lutka, Dáša AndrtováVoňková, Vladimír Veit, Jan
Burian, Jiří Dědeček a Zuzana Homolová. Sdružení
pozvolna přestalo existovat okolo roku 1978  mnozí jeho
členové totiž byli donuceni v souvislosti s pronásledováním

signatářů Charty 77 emigrovat. Jedinými oficiálně přijatými
členy tohoto hudebního spolku byli Karel Kryl a nakladatel
Lubomír Houdek (nakladatelství Galén). Koncerty
písničkářů pak organizoval Jiří Pallas. Ten po své emigraci
založil ve Švédsku stejnojmenné nakladatelství, ve kterém
vydával alba písničkářů, kteří nemohli v Československu
vydávat desky ani koncertovat. Tvorbu všech uvedených
interpretů naleznete v našem hudebním oddělení.

Stanislava Puppová

PPEERRIIOODDIIKKAA MMĚĚSSÍÍCCEE

V dubnovém čísle zpravodaje vám představujeme tituly
časopisů, které bychom měli otevřít s nastupující vládou jara
a s přicházejícími slunečními paprsky. Nejdříve se podívejme
na něco pro sportovce, zejména pak pro fanoušky kol
a cyklovýletů.
CCYYKKLLOOTTUURRIISSTTIIKKAA se na svých stránkách věnuje jak
rekreační, tak sportovní cyklistice. Příznivci časopisu zde
najdou užitečné rady a tipy na své cyklotoulky i kulturní
akce, odkazy na zajímavé webové stránky a v neposlední
řadě také informace, kde po cestě za poznáním najít třeba
dobrou hospůdku s příjemným posezením a skvělým
občerstvením.

Nezapomínáme však ani na
tituly pro kutily a zahrádkáře,
pro které je období jara jako
přímo stvořené, neboť právě
v těchto dnech se začínáme více
než kdy jindy těšit na naše
zahrádky, chaty a chalupy...
Vhodnými pomocníky při hledání
užitečných informací, jak si jarní
práce všeho druhu co nejvíce
zpříjemnit, mohou být populární
a mezi čtenáři velmi oblíbená periodika jako CCHHAATTAAŘŘ AA
CCHHAALLUUPPÁÁŘŘ,, ZZAAHHRRÁÁDDKKÁÁŘŘ,, RREECCEEPPTTÁÁŘŘ,, FFLLÓÓRRAA
NNAA ZZAAHHRRAADDĚĚ a UUDDĚĚLLEEJJ SSII SSÁÁMM. Všechna se totiž

svým obsahem zaměřují na
volnočasové činnosti v přírodě
a přinášejí pozvánky a tipy na
výlety, dodávají inspiraci na
vlastnoruční a originální tvorbu
nejrůznějších výrobků, nabízejí
pomoc při výběru vhodných
rostlin a prezentují potřebné
rady odborníků.
Všechna představená periodika
naleznete v našem knihovním
fondu, a to jak v hlavní budově
na Žerotínově náměstí, tak i na

všech městských pobočkách.

Jitka Matulová

Vlastimil Třešňák



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

BBÁÁSSNNÍÍKK // RROOMMÁÁNN OO IIVVAANNUU BBLLAATTNNÉÉMM

Básník, spisovatel a nakladatel
Martin Reiner se životem Ivana
Blatného důkladně zabýval přes
30 let. Za ta léta shromáždil
o Ivanu Blatném neuvěřitelné
množství informací. S jeho dílem
se seznámil v roce 1986, kdy
Blatného knihy nebyly k dispozici
v knihovnách a mluvit se o jeho
osobě nesmělo. Blatného poezie
mladého básníka Reinera natolik
fascinovala, že začal pátrat,

hledat pamětníky nejprve v Brně a v Čechách a v roce 1988
se dokonce vypravil za Blatným do Anglie, kde se s ním také
osobně setkal. Po spisovatelově smrti v roce 1990 se Reiner
postaral o převoz jeho pozůstalosti i o uložení ostatků na
Ústředním hřbitově v Brně.

""LLiiddsskkýý žžiivvoott ssee  jjaakk vviiddnnoo  ddáá zzrreedduukkoovvaatt nnaa ppáárr kkllííččoovvýýcchh
iinnffoorrmmaaccíí.. PPrroottoo ii ččttyyřřbbooddoovváá oossaa BBllaattnnééhhoo žžiivvoottaa ((zzttrrááttaa
rrooddiiččůů  eemmiiggrraaccee  žžiivvoott vv bblláázziinnccii  ppřříícchhoodd FFrraanncceess
MMeeaacchhaamm)) vvyyppaaddáá jjaakkoo ppoossttaaččuujjííccíí pplláánn ddrraammaattiicckkééhhoo
aa ppřřiittoomm ddoojjeemmnnééhhoo ppřřííbběěhhuu.. JJee ttoo jjeenn nnááččrrtteekk,, sskkiiccaa,, aallee jjeejjíí
zznnaalloosstt pprroohhlloouubbíí zzáážžiitteekk ččtteennáářřee,, kktteerrýý ssee ppuussttíí ddoo BBllaattnnééhhoo
vveerrššůů.. VVššeemmii mmiilloovvaannýý,, vvššeemmii zzaattrraacceennýý.. ZZaakkáázzaannýý,,
ooppuuššttěěnnýý,, ššíílleennýý.. JJeeddeenn zz nneejjvvěěttššíícchh ttaalleennttůů ččeesskkéé ppooeezziiee
uummíírráá ssáámm vv cciizzíí zzeemmii,, aallee sskkrrzzee ssvvéé vveerrššee ssee nnaakkoonneecc vvrraaccíí
ttaamm,, kkddee uužž ssmmíí bbýýtt bbáássnniicckkýýmm pprroorrookkeemm......""

(Reiner, M. Básník / román o Ivanu Blatném)

Svou knihu o Ivanu Blatném psal Martin Reiner od roku
2000, přičemž v roce 2002 práci přerušil a vrátil se k ní
znovu až v roce 2009. Na konečné podobě rozsáhlého
románu se podílí kolem čtyř stovek přečtených
a prostudovaných titulů, ale také korespondence, deníky
a rukopisy. Je velká škoda, že kniha neobsahuje seznam této
použité literatury, ale lze pochopit, proč to autor vzdal ve
chvíli, kdy soupis pramenů dosáhl dvou stovek přečtených
a užitých děl.

Samotné dílo se čte jako napínavý román, ale ve skutečnosti
jde o podrobnou biografii nabitou životopisnými fakty celé
jedné generace osobností literatury a umění a také
dějinnými souvislostmi. Na lidských osudech jsou zde
bravurně zobrazeny dějiny dlouhého 20. století. Autor
popisuje nejen předválečný život v Brně a následně druhou
světovou válku, ale zachycuje také komunistické
Československo nebo život v anglickém exilu, v léčebnách,
v nichž Blatný pobýval.

Ivan Blatný je samozřejmě hlavním hrdinou knihy, avšak
spolu s ním nahlížíme do životů členů jeho rodiny a přátel,

do okruhu literátů a umělců. Dozvídáme se tak spoustu
podrobností např. ze života Jiřího Ortena, Vítězslava Nezvala,
Jiřího Koláře, Josefa Škvoreckého, Medy Mládkové, malířky
Toyen a dlouhé řady dalších významných postav. Ostatně
jen rejstřík těchto osobností, které se v knize vyskytují, je
uveden na osmi stranách.

Je nezbytné podotknout, že v knize vystupují také osobnosti,
které jsou spjaty s Přerovem, jako rodáci Oldřich Mikulášek,
Jiřina Hauková s manželem Jindřichem Chalupeckým nebo
Jiří Mahen, který v Přerově taktéž působil. Dočteme se
i o Blatného příteli Josefu Kainarovi, který u básníka po válce
v Brně pobýval, a o jeho matce Josefě Kainarové, jež
Blatnému dělala hospodyni. Události ze životů všech výše
zmiňovaných jsou doloženy nejen Blatného básněmi, ale
také vzájemnou korespondencí, citacemi z deníků, zprávami
Státní bezpečnosti i Blatného ošetřujících lékařů.

""......BBllaattnnýý pprroossttěě jjeenn zzůůssttaall ssvveeřřeeppěě vvěěrrnnýý iiddeeáállůůmm mmllááddíí::
cchhttěěll bbýýtt bbáássnnííkkeemm,, ssttaall ssee jjíímm aa nneehhooddllaall ttoo nniikkddyy zzmměěnniitt..
AA pprroo sskkuutteeččnnééhhoo bbáássnnííkkaa bbýývvaajjíí  aa sspprráávvnněě mmaajjíí bbýýtt!!  vvěěccii
ssvvěěttsskkéé kkddeessii hhlluubbookkoo ppoodd rroozzlliiššoovvaaccíí sscchhooppnnoossttíí.. BBáássnnííkk
cchhooddíí  zz ppooddssttaattyy vvěěccii  ss hhllaavvoouu vv oobbllaaccíícchh.. JJeenn ttaakk mmůůžžee
vviidděětt vvěěccii,, kktteerréé nnoorrmmáállnníí lliiddii,, kkllooppýýttaajjííccíí ooppaattrrnněě rreeaalliittoouu
ss ooččiimmaa ppřřiilleeppeennýýmmaa kk cchhooddnnííkkuu,, nneevviiddíí..""

(Reiner, M. Básník / román o Ivanu Blatném)

Podle vyjádření autora je většina informací, s nimiž se
v románu setkáváme, veskrze pravdivá, ale přesto je čtenáři
ponechán dostatek prostoru pro vlastní fantazii. Ani na
otázku, zda byl Ivan Blatný blázen nebo geniální umělec,
nám Martin Reiner nedává jednoznačnou odpověď
a nechává na čtenáři, ať si na osobitého literáta vytvoří
názor vlastní. Vyjádřeno jedním slovem je román zkrátka
„strhující“. Dokáže vtáhnout do děje bezprostředně od
začátku a nedovoluje se čtením přestat, ačkoli má téměř
600 stran. Absolutně tedy není divu, že kniha Básník
/ Román o Ivanu Blatném Martina Reinera získala v roce
2014 Cenu Josefa Škvoreckého za nejlepší knihu roku
a zároveň byla vyhlášena Knihou roku Lidových novin. Tato
ocenění však zcela určitě nejsou poslední…

OODDCCHHOODD (Ivan Blatný, 1946)
JJddoouu zzvvoollnnaa vvššeeddnníí ddnnyy,, úútteerrkkyy,, ččttvvrrttkkyy,, ppááttkkyy,,
bbllíížžíí ssee vváánnooccee oořřeecchhůů,, cchhvvoojjíí,, rryybb..
VV mmrrzznnoouuccíí zzaahhrraadděě zzaasskkřřííppaall vvííttrr vvrrááttkkyy
aa hhvvíízzddáá vveesseellee ssvvoouu ppíísseeňň:: BBuuddee llíípp..
ZZaappíísskkáámm ssii jjii ss nníímm.. TTuu pprráávvěě.. ŽŽááddnnoouu jjiinnoouu..
NNee tteebbee,, lliittaanniiee ssttíížžnnoossttíí..
VVííttrr aa vvllooččkkyy vvíířříí nnaadd kkrraajjiinnoouu..
AA mmrrzznnee ddoo kkoossttii..

REINER, MARTIN. Básník / román o Ivanu Blatném.
Praha: Torst, 2014.

Dagmar Trochtová



PPOOZZNNÁÁVVÁÁMMEE SSVVĚĚTT NNEEVVIIDDOOMMÝÝCCHH

Tyflocentrum Přerov a SONS (Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých) poskytují služby,
aktivační a motivační programy i vzdělávací kurzy
pro zrakově postižené občany. Pobočka Městské
knihovny v Přerově na Velké Dlážce úzce
spolupracuje s Tyflocentrem Přerov již několik let.
Dne 20. 2. 2015 Tyflocentrum Přerov ve spolupráci se
SONS a s Městskou knihovnou v Přerově uspořádalo
právě na pobočce na Velké Dlážce den otevřených
dveří, jehož cílem bylo seznámit zdravé občany nejen
se životním stylem a potřebami osob se zrakovým
postižením, ale také s pomůckami, které zrakově
znevýhodněné osoby využívají pro usnadnění
a zkvalitnění svého života.

Všichni návštěvníci mohli v tento den nahlédnout „pod
pokličku“ organizace, která pomáhá lidem se zrakovým
postižením. K tomu, aby byl každodenní život veselejší, si
sám člověk mnohdy nevystačí. Jistě, někdo má rád svůj klid
a ke štěstí mu stačí třeba knihy a sdělovací prostředky, ale
zcela nepochybně je život pestřejší a plnohodnotnější, jsme
li obklopeni blízkými. Za věrného společníka odpradávna platí
také pes a toho lidé se zrakovým postižením rozhodně mají.
Mnoha nevidomým a slabozrakým se totiž stal
nepostradatelným průvodcem na jejich cestách. Nejen, že
tato živá pomůcka přináší plno radostí, ale především dokáže
nevidomého bezpečně vést po naučených trasách
a upozorňovat ho na nečekané překážky. Přítomnost zvířete
má však i nezanedbatelný příznivý vliv na psychické
rozpoložení člověka  lidé se s ním cítí bezpečněji a „němá
tvář“ je mnohdy i dobrým tématem pro navázání
komunikace.

Mezi další pomocníky zrakově postižených osob
v každodenním životě patří kompenzační pomůcky založené
na hmatu, jako je slepecká hůl, rozlišovač bankovek
a čtvereček na podpisové vzory, hmatové hodinky, zásobník
léků, kalendář s Braillovým písmem, zvětšovací lupa,
oddělovač bílků, pravítka a šuplery s Braillovým písmem
a pro zábavu určené hmatové hry – domino či karty.
Nezapomínejme však ani na knihy psané Braillovým písmem,
které jsou k dispozici k půjčení právě v knihovně na Velké
Dlážce. Krásnou publikací vydanou Knihovnou a tiskárnou
pro nevidomé K. E. Macana v Praze je např. Praha 
Královská cesta. Kniha je doplněná reliéfními obrázky
památek Královské cesty, které si čtenáři mohou
vlastnoručně osahat, čímž získají představu o tom, jak
vypadá např. Dům u České orlice.

Mezi ozvučené pomůcky patří indikátor barev a světla, tzv.
kolorka, díky níž lze rozpoznat barvu oblečení. Indikátor
hladiny, tzv. hladinka, je zase velkým pomocníkem při
zalévání kávy nebo čaje. Mezi další chytré technické
vymoženosti patří mluvící teploměr či kalkulačka, mluvící

váha i slepecká vysílačka – ovladač akustických
a orientačních zařízení pro snadnější pohyb v terénu. Další
nezbytnou pomůckou je samozřejmě mobilní telefon
a počítač s hlasovým výstupem.

Kromě prohlídky kompenzačních pomůcek měli návštěvníci
dne otevřených dveří také možnost zhlédnout film, který se
zabýval dennodenními činnostmi zrakově postižených
občanů. Snímek mj. přiblížil, jak se tito lidé orientují
v terénu, přesouvají z místa na místo a cestují vlakem či
městskou hromadnou dopravou. Věděli jste ale, že
v Olomouci existuje také Zoologická zahrada pro zrakově
postižené – Dotyková ZOO? Je jedinečná tím, že vystavuje
kůže z levharta, vlka, žirafy a kamzíka a sáhnout si zde
můžete i na svlek hroznýše královského. Další zajímavostí
Olomouce je, že se řadí mezi jedno z měst, v nichž se
nachází velké množství haptických modelů a bezbariérových
památek. Lze si zakoupit průvodce v bodovém písmu, který
obsahuje reliéfní obrázky, a vydat se na cestu napříč
městem. Kam? Například na radnici  součástí jejího
prohlídkového okruhu je dřevěný hmatový model s popisky
ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Vlastními modely
se pak může pochlubit i chrám sv. Mořice nebo kostel
sv. Michala.

A co nabízí zrakově postiženým občanům Městská knihovna
v Přerově? Především je to možnost půjčování zvukových
knih, které knihovna pořizuje ze zvláštních fondů. Jedná se
o knižní tituly různých literárních žánrů (historické,
psychologické, lékařské, dobrodružné a detektivní romány,
čtení pro ženy, cestopisy, biografie atd.), které jsou
namluvené profesionálními osobnostmi, nejčastěji herci či
dabéry. Přehled všech zvukových knih, které si mohou
čtenáři zapůjčit v knihovně na Velké Dlážce, je k dispozici
v knihovním online katalogu. Podmínkou k tomu, aby si
nevidomý či zrakově postižený člověk mohl tyto zvukové
knihy bezplatně vypůjčit, je platná registrace uživatele
v Městské knihovně v Přerově a předložení průkazu ZTP/P
nebo ZTP či potvrzení od ošetřujícího očního lékaře. Zrakově
postiženým je primárně určen také specializovaný časopis
Zora, který poskytuje důležité informace a rady ze sociální
sféry, z oblasti oftalmologie, ze světa kultury či sportu
a přináší také nabídku pracovních příležitostí.

Zuzana Mátychová

Ukázka pomůcek pro nevidomé na Velké Dlážce



Ke konci loňského roku přibyly na dětské oddělení Městské
knihovny v Přerově nové hry – stolní fotbal a stolní hokej.
Děti se s novými hrami seznámily při příležitosti oslav Dne
pro dětskou knihu 29. 11. 2014, kdy byl fotbálek spolu
s hokejem poprvé představen veřejnosti. Tyto novinky si
ihned našly své příznivce, avšak svou popularitu si stále drží
také oblíbená herní konzole XBOX. XBOX, fotbálek, hokej
i nejrůznější stolní hry si mohou děti do knihovny přijít
zahrát každý čtvrtek od 14.00 hodin. Naše čtenáře jsme se
pokusily trochu vyzpovídat a položily jsme jim následující
otázky:

11)) JJAAKK ČČAASSTTOO SSII CCHHOODDÍÍŠŠ ZZAAHHRRÁÁTT HHRRYY??
22)) CCOO TTĚĚ NNAA HHŘŘEE BBAAVVÍÍ??

• Dan S. (9 let)
1) Navštěvuji XBOX průměrně 2krát za měsíc.
2) Baví mě překonávat rekordy a také si při tom
protáhnu tělo. Navíc jsem v knihovně, takže když se unavím,
můžu si odpočinout i tím, že si přečtu nějakou knížku nebo
časopis.

• Lea H. (9 let)
1) Na XBOXu hraji tak jednou měsíčně.
2) Chci si na XBOXu hlavně protáhnout tělo a zároveň
je to pro mě zábava.

• Eliška H. (10 let)
1) Navštěvuji XBOX tak 3x měsíčně.
2) Doma ho nemáme, proto si ho v knihovně ráda
zahraji. Je to zábavné. Je tam důležitá spolupráce a pohyb.

• Markéta J. (11 let)
1) Navštěvuji XBOX také 3x měsíčně.
2) Baví mě, že se při tom zasmějeme, hýbeme se,
skáčeme. Je to dobrý sport a učíme se při něm, jak svoje
pohyby sehrát s kamarádkou, abychom byly co nejrychlejší.

• Sabina (8 let)
1) Jsem na XBOXu také poprvé.
2) Jsem soutěživá a chci vyhrávat.

• Ema (10 let)
1) Jsem na XBOXu poprvé.
2) Jsou tady kamarádi, proto jsem se k nim připojila.

• Míša T. (10 let)
1) Na XBOX chodím asi 2x měsíčně.
2) Baví mě téma té hry a chodím sem s kamarády.

• Anna (10 let)
1) Dnes jsem na XBOXu poprvé.
2) XBOX normálně nehraji, ale dnes mě to zaujalo, asi
budu chodit častěji. Jsou tam dobré postavičky, je to dobrá
hra.

• Kristýna K. (12 let)
1) Dnes jsem tu poprvé.
2) Znám prostředí knihovny. Hra se mi líbí.

• Dominika H. (12 let)
1) Jsem na XBOXu poprvé.
2) Bylo tu hodně dětí ze třídy a hrály XBOX, tak jsem to
vyzkoušela také. Ta hra mě baví.

• Anna B. (12 let)
1) Na XBOXu jsem dnes poprvé.
2) Ráda hraji hry. Jsou tu spolužáci, tak jsem si chtěla
zahrát s nimi. Líbilo se mi to a určitě bychom přišli znovu.

• Jáchym K. (11 let)
1) Fotbal tady dnes hraji poprvé.
2) Nemám ho doma, tak jsem si přišel zahrát. Na
XBOXu se mi líbí, že se tam skáče a asi je tam potřeba
spolupráce. Určitě zase přijdeme.

Miroslava Nevřelová a Iveta Nováková

XXBBOOXX AA NNOOVVÉÉ HHRRYY SSEE UU ČČTTEENNÁÁŘŘŮŮ
TTĚĚŠŠÍÍ OOBBLLIIBBĚĚ

Spousta pohybu a legrace  to je XBOX!

Fotbal není jen klučičí záležitostí...



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




