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AKCE PRO DĚTI

1., 8., 15., 22., 29. 10. 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. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Jablíčko s červíkem.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

8., 22. 10. 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.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

1. 10. 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.

2. 10.  30. 10. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PC
Počítačový kurz pro úplné začátečníky (jen pro přihlášené
účastníky). Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), každý pátek od 9.00 do
11.00 hod.

5., 12., 19., 26. 10. TRÉNINK PAMĚTI
Jednotlivé lekce kurzu trénování paměti s lektorkou Naďou
Žondrovou. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 10.00 do 12.30 hod.

5. 10.  9. 11. 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 (kromě
19. 10.) od 16.00 do 18.00 hod.

6. 10. PETROHRAD: MĚSTO CARŮ
První přednáška Evžena Jecha z cyklu besed Kulturní
památky evropských měst. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

říjen se již tradičně nese ve znamení
celostátní akce s názvem Týden
knihoven a my jsme si i letos při této
příležitosti pro vás připravili řadu
zajímavých akcí a aktivit.

Významnou událostí pro naši
knihovnu je již v minulém zpravodaji
avizované zapojení do projektu
Kniha do vlaku, za jehož vznikem
stojí Městská knihovna Mikulov
a společnost České dráhy. Ve čtvrtek 1. října 2015 jsme se
tedy oficiálně přidali k dalším knihovnám v České republice,
které na nádražích nabízejí čtenářům knihy ke zpříjemnění
jejich cestování. Knižní tituly jsou v nádražní knihovničce
dostupné bezplatně a každý zájemce si může sám vybrat a
vypůjčit knihu dle vlastního zájmu a chuti. Po přečtení ji
může vrátit opět na původní místo nebo zanechat na jiném
nádraží ve městě, které je do projektu rovněž zapojeno.
Cestující také mohou v naší nádražní knihovničce zanechat
svoji vlastní knihu, kterou již mají přečtenou a je jim líto ji
jen tak nechat doma ležet ladem. Můžou tak udělat radost
někomu dalšímu a zpříjemnit mu jeho každodenní cestování
do školy či za prací.

Pro veřejnost spouštíme v říjnu také řadu vzdělávacích
počítačových kurzů zaměřených jak na úplné začátečníky,
kteří se na jednotlivých lekcích naučí pracovat se systémem
Windows nebo s internetem, tak i na ty, kteří si chtějí své
počítačové znalosti prohloubit. V průběhu října a listopadu
připravujeme také sérii přednášek zaměřených na práci
s tablety a smartphony a milovníci fotografování možná
ocení také kurz úprav digitálních fotografií.

Pro další zájemce je připravena řada populárně naučných
a cestovatelských besed, z nichž můžeme zmínit např.
přednášku Evžena Jecha nazvanou Petrohrad: město carů,
zařazenou do plánovaného cyklu Kulturní památky
evropských měst, nebo cestopisnou besedu Nataši Kučerové
o Persii, zemi slavíků a růží. Se svou již třetí přednáškou
zavítá do knihovny také Petr Karel z přerovské hvězdárny,
který posluchačům povypráví na téma Globální oteplování
a změny klimatu včetně doby ledové.

Aktuální přehled všech pořádaných a připravovaných aktivit,
přednášek i počítačových kurzů včetně termínů a místa
jejich konání a dalších důležitých informací naleznete na
našich internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz.
Jsme přesvědčeni, že vás některá z našich akcí zaujme
a rádi vás u nás přivítáme.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



7. 10. PERSIE  ZEMĚ SLAVÍKŮ A RŮŽÍ
Cestopisná přednáška s Natašou Kučerovou. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

8. 10. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A ZMĚNY KLIMATU
Přednáška Ing. Petra Karla z přerovské hvězdárny. Učebna
Městské knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova
nám.), od 17.00 hod.

13., 27. 10. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Videopřednášky dalšího zimního semestru Virtuální Univerzity
třetího věku na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti
(jen pro již přihlášené studenty). Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
10.00 do 12 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

15. 10. 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.

21. 10. STOPEM PO SKOTSKU
Cestopisná přednáška s Denisou Krásnou. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 10.00 hod.

26. 10. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Říjnové setkání aktivních seniorů na téma Americký klub
dam. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod
od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

8. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Neposedná strašidla. Knihovna v místní části Čekyně,
Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

8. 10. DESKOVÉ HRY
Turnaj pro děti. Knihovna v místní části Henčlov,
Zakladatelů 69, od 16.00 hod.

9. 10. ČTEME SI SE STRAŠIDLY
Beseda pro děti. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, od 17.00 hod.

10. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Podzimní dekorace. Knihovna v místní části Dluhonice,
Náves 32, od 17.00 hod.

12. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Dekorační lucerničky do oken na Halloween. Knihovna
v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

13. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Papíroví draci. Knihovna v místní části Újezdec, Hlavní
61, od 16.30 hod.

29. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY
Podzimní dekorace. Knihovna v místní části Žeravice,
Na Návsi 40/100, od 16.30 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

VVEESSNNIICCKKÝÝ RROOMMÁÁNN (resp. vesnická próza) vstoupil do
literatury ve 2. pol. 19. století svým historicky prvním
významným dílem od Boženy Němcové Babička. Vyznačoval
se popisy prostředí a způsobu života v líčeném kraji, přičemž
zidealizovanou podobu venkova později nahrazoval

realistický pohled, např. v podání
Karolíny Světlé nebo Karla Václava
Raise. Do románů se tak začala
dostávat sociální problematika
daného regionu se všemi jeho
nedostatky či nerovné postavení
žen ve společnosti a již tehdy se
v nich objevila řada nadčasových
témat (např. mezigenerační spory,
touha po moci a majetku), která
přetrvávají i v dílech současných
autorů. Zapomeňte i vy v říjnu na
ruch města a přeneste se s námi

na venkov prostřednictvím těchto a mnoha dalších děl:
POSLEDNÍ RATOLEST, V RÁJI ŠUMAVSKÉM, JEJICH LÁSKA,
KALIBŮV ZLOČIN, SELSKÝ BAROKO nebo DARY ŽIVOTA:
SLEZSKÝ ROMÁN.

HHOORROOLLEEZZEECCTTVVÍÍ lze považovat za jistý druh extrémního
sportu, který pro mnohé adrenalinové nadšence představuje
vášeň, zálibu a často i životní styl. Jeho vyznavači mnohdy
sahají až na samé dno svých fyzických i psychických sil,
poznávají skutečnou zimu a zkouší, kdo má vysoko v horách
uprostřed nespoutané přírody navrch. Obrovské výzvy
a zážitky však nepředstavují jen
horolezecké expedice, ale i jiné
druhy outdoorových aktivit, jako
např. pěší vysokohorská turistika,
camping, cyklistika, vodáctví či
paragliding. Objevte v říjnu i vy
kouzlo venkovních sportů
a nahlédněte do jejich tajů
s pomocí těchto naučných
knižních publikací: "NA VRCHOL
ŽÁDNÉ ZKRATKY NEVEDOU",
HORY SHORA 1 A 2, ZVUK
ZEMSKÉ TÍŽE, MEZI SVĚTLEM A STÍNY, POHŘBENI
V OBLACÍCH, CESTA SLÁVY aj.

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



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

ŘŘÍÍJJEENN VVEE ZZNNAAMMEENNÍÍ JJAAZZZZUU

Každý říjen žije město Přerov jazzem. S malými
přestávkami se již od r. 1966 rozeznívá městský dům
koncerty tradičního Československého jazzového
festivalu (ČSJF). Rok od roku se zde přestavují stále
zářivější hvězdy jazzového nebe jako např. Maceo
Parker, Al Foster, Marcus Miller, Bill Evans, Laco
Deczi, Marián Varga, Karel Růžička, Zbigniew
Namysłowski a dále také Ondřej Havelka, Jana
Koubková nebo Buster
Williams Quartet či
AMC Trio a nespočet
dalších velikánů nejen
naší, ale také světové
jazzové scény.

Jazz je původně americký
hudební styl, který vznikl na začátku 20. století mezi
afroamerickou komunitou na jihu Spojených států
amerických smísením afrických a evropských hudebních
stylů. Jeho africké kořeny se projevují hlavně v používání
blue tónů, odpovídaček, improvizace, polyrhythmů, synkop
a spláchnutých tónů. Původ slova jazz je nejasný,
pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku jas(mine)
v narážce na jasmínový parfém populární ve své době
v oblasti New Orleans.

Jazz od svého počátku vytvořil mnoho svébytných podžánrů
 od New Orleanského Dixielandu datovaného na začátek
10. let přes big bandovský swing ze 30. a 40. let, bebop
ze středních 40. let, rozmanitý latinjazz a jeho kombinace
(například afrocuban a brazilianjazz z 50. a 60. let), jazz
rock fusion ze 70. let a konečně až po jeho pozdější vývoj,
např. v podobě známé pod označením acidjazz.

Je třeba dodat, že jazz je něčím daleko širším, než pojmem
ryze hudebním. Pro své vyznavače a tvůrce je totiž také
jistým životním stylem, způsobem, jak reagovat na okolí
a životní podmínky, je znakem odlišnosti i jisté skupinové
soudružnosti, je zkrátka světem sám pro sebe.

Všem zájemcům o jazz, jeho ortodoxním vyznavačům,
příznivcům, fanouškům, příležitostným posluchačům nebo
jen zvědavcům nabízíme v našem hudebním oddělení
Městské knihovny v Přerově nejen skladby jazzových
hudebníků a skupin všech jazzových stylů a forem na CD, ale
také zajímavé knižní publikace o jazzu a jeho významných
osobnostech.

Stanislava Puppová

ČČAASSOOPPIISSYY PPLLNNÉÉ NNÁÁPPAADDŮŮ

Dlouhé horké léto již vystřídal podzim a je tedy
nejvyšší čas zvolnit tempo a najít tu pravou relaxaci
pro volné chvíle nadcházejících dnů. Pokud patříte
mezi ty, kterým nechybí kreativita a ruční práce vám
rozhodně nejsou cizí, jistě vás zaujme naše říjnová
tematická nabídka časopisů plných nejrůznějších
tvůrčích nápadů.

CCRREEAATTIIVVEE AAMMOOSS je určen všem, co rádi něco tvoří
a vyrábějí. Obsahuje spoustu originálních nápadů na výrobu
jednoduchých i složitějších výrobků a je doplněn o pracovní
postupy i seznamy věcí, které budete ke své práci
potřebovat. Dle Amose si můžete vytvořit např. dekorace
z papíru a lepenky, svíčky, figurky z nejrůznějších materiálů,
ale i sádrové či keramické mozaiky. Tento čtvrtletník, který
je k dispozici na dětském
oddělení knihovny, je svým
bohatým obsahem určen
pro celou rodinu.

DDEEKKOORR je se svými 100
stranami určený především
všem milovnicím ručních
prací, a to ať už klasického
šití, háčkování, vyšívání,
pletení nebo patchworku, ale také moderních technik jako je
malba na sklo, drátkování nebo papírové vystřihování.
Kromě ručních prací zde čtenáři naleznou také rady
kosmetické, módní i gastronomické. Časopis, který vychází
již od roku 2007 jako dvouměsíčník, naleznete na dospělém
oddělení Městské knihovny v Přerově.

RROOZZMMAARRÝÝNNAA s podtitulem rozmanité nápady pro život
je hobby magazín zaměřený zejména na tvořivé ženy, které
chtějí samy vylepšovat své životní prostředí a pěstovat svůj
životní styl v souladu s přírodou. Vždy jednou za měsíc
přináší svým čtenářkám užitečné tipy, rady a informace
týkající se ručních prací, útulného bydlení, zahrady, zdraví
i vaření. K dispozici k prezenčnímu i absenčnímu vypůjčení je
na dospělém oddělení přerovské knihovny.

PPRRAAKKTTIICCKKÁÁ ŽŽEENNAA KKRREEAATTIIVV je dvouměsíčník
s podnázvem "zpomalte  myslete na krásu  tvořte  užívejte
si", dlouhá léta známý pod zkráceným názvem Praktická
žena. Je opravdovou stálicí mezi ženskými časopisy a jak již
samotný název prozrazuje, o nápady a kreativní tvorbu
v tomto případě rozhodně není nouze. Časopis totiž prošel za
dobu své mnohaleté existence velkou změnou, která
skutečně stála za to. Krásný design zde jde ruku v ruce
s množstvím svěžích nápadů pro tvoření, inspirací
a zajímavých informací z oblasti stylu, krásy, vaření, zdraví
nebo domácnosti.

Jitka Matulová

zdroj: flickr.com



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

DDÍÍVVKKAA VV PPAAVVOOUUČČÍÍ SSÍÍTTII

Čtenáři, kteří si oblíbili příběhy osobitých postav
původních tří svazků Milénia Muži, kteří nenávidí
ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka, která
kopla do vosího hnízda, již netrpělivě očekávali jejich
knižní pokračování, které česky vyšlo pod názvem
Dívka v pavoučí síti 27. srpna letošního roku.
Nedostižná hackerka Lisbeth Salanderová a novinář
Mikael Blomkvist jsou tak zpátky na scéně a opět
v akci!

Autor prvních tří titulů Stieg
Larsson náhle zemřel a bohužel
vydání, ani mimořádného
věhlasu své trilogie, které se
prodalo v padesáti zemích
světa přes 80 milionů výtisků,
se nedočkal. Vypadalo to tedy,
že dalších příběhů oblíbené
dvojice hrdinů se nedočkají ani
čtenáři. Do odvážného úkolu se
však po hlavě pustil David
Lagercrantz, úspěšný švédský
novinář a spisovatel, který se

rozhodl napsat pokračování slavné Larssonovy trilogie, jež se
stala literárním fenoménem na knižním trhu po celém světě.

Dívka v pavoučí síti je rozdělená na tři díly. V první části
autor uvádí čtenáře do příběhu a důkladně je seznamuje
s minulostí svých knižních hrdinů. Kromě celé řady nových
postav se setkáme i se starými známými z předchozích dílů 
s šéfredaktorkou časopisu Milénium Erikou, s policisty Janem
Bublanskim a Sonjou Modigovou nebo s Lisbethiným
poručníkem Holgerem Pamgrenem. Je pozoruhodné, že
Lisbeth i Mikaela ponechává Lagercrantz zpočátku pouze
okrajovými postavami, které vlastně ani nejsou ve
vzájemném kontaktu a každá z nich si řeší své vlastní
problémy. Mikael hledá zajímavý námět na novou reportáž
a punkerka Lisbeth pátrá po zločincích na „síti“.

Rozsáhlé vysvětlování složitých termínů z oblasti výpočetní
techniky, matematiky a umělé inteligence má na svědomí
poněkud zdlouhavý, výpravný a možná pro nejednoho
čtenáře nepříliš atraktivní úvod. Ten se však postupně rozvíjí
v nový příběh týkající se vraždy odborníka na vývoj umělé
inteligence a únosu jeho syna, mimořádně nadaného
autistického chlapce.

V další části již příběh dostává potřebný "larssonovský" spád,
čímž dokáže udržet čtenáře ve stálém napětí, a to když se do
zapeklité hry dostávají zpravodajské služby, počítačová
kriminalita, únik informací, únosy i přestřelky a nouze není
ani o zločince z podsvětí i vysoce postavené figurky. Policie

je tak rázem v koncích a kdo jiný by za ni měl převzít
spravedlnost do svých rukou, než Lisbeth Salanderová!

""AAuugguusstt vvyykkřřiikkll aa vv ttééžžee cchhvvííllii LLiissbbeetthh zzaasslleecchhllaa kkrrookkyy,, rryycchhlléé
kkrrookkyy kkoolleemm ppřřííččnnéé oobbvvooddoovvéé zzddii.. ZZnnoovvuu ppooppaaddllaa ppiissttoollii aa
vvssttaallaa.. BByylloo jjíí hhrroozznněě zzllee,, aallee nnaa ppřřeemmýýššlleenníí nneebbyyll ččaass..
VVbběěhhllaa ddoo ppooootteevvřřeennýýcchh ddvveeřříí aa ppřříímmoo ppřřeedd nníí ssee nnaa vveerraanndděě
oobbjjeevviill oobbrroovvsskkýý ssvvaalloovveecc.. ZZpprrvvuu mměěllaa ppoocciitt,, žžee jjee vvee
vvýýhhoodděě,, žžee mmáá vvtteeřřiinnuu kk ddoobbrruu.. JJeennžžee ppaakk ssee ssiittuuaaccee
ddrraammaattiicckkyy zzmměěnniillaa..
VVeettřřeelleecc ssee nneezzaassttaavviill,, sskklleenněěnnéé ddvveeřřee pprroo nněějj nneebbyyllyy žžááddnnoouu
ppřřeekkáážžkkoouu:: pprroobběěhhll jjiimmii ss vvyyttaasseennoouu zzbbrraanníí aa bblleesskkoovvěě vvyyppáálliill
ppoo cchhllaappccii.. LLiissbbeetthh vvyyssttřřeelliillaa vvee sstteejjnnéémm mmoommeennttěě jjaakkoo oonn,,
mmoožžnnáá ddookkoonnccee oo ttrrooššiiččkkuu ddřříívv..
BBeezzmmyyššlleennkkoovviittěě ssee rroozzbběěhhllaa ppřříímmoo pprroottii vveettřřeellccii aa vvěědděěllaa jjeenn
ttoolliikk,, žžee vvzzááppěěttíí ddooššlloo kkee ssttrraaššlliivvéé ssrráážžccee aa oobbaa ssee ssvvaalliillii nnaa
zzeemm.. KKddyyžž ssee pprroobbrraallaa,, lleežžeellaa nnaa nneezznnáámméémm mmuužžii ppřříímmoo ppřřeedd
kkuullaattýýmm ssttoolleemm,, uu nněěhhoožž jjeeššttěě ppřřeedd cchhvvííllíí sseedděěll hhooššííkk.. BBeezz
vvááhháánníí ttoommuu vvššiivváákkoovvii ttvvrrdděě pprráásskkllaa hhllaavvoouu ddoo oobblliiččeejjee..""

(Lagercrantz, D. Dívka v pavoučí síti)

Není třeba srovnávat první tři svazky s tímto novým dílem.
Je více než jasné, že od napsání a následného vydání díla
musel projít David Lagercrantz velmi těžkou cestu, neboť se
rozhodl navázat tam, kde skončil fenomén určující podobu
moderní severské krimi. Platí přeci, že dvakrát do stejné řeky
nevstoupíš. Každý autor má svůj osobitý styl a rukopis.

Z mého pohledu však nemůžu
knize téměř nic vytknout. Dívka
v pavoučí síti je totiž skvěle
napsaná, vyznačuje se napětím
a je důstojným pokračováním
původní trilogie. Věrní fanoušci
Lisbeth Salanderové jistě ocení,
pokud se s ní budou moci
setkávat i nadále.

David Lagercrantz (narozen
1962) je švédský novinář
a spisovatel, autor několika
úspěšných populárněnaučných
knih a románů. Největšího
ohlasu se dočkal jeho

bestsellerový životopis Já jsem Zlatan Ibrahimovic (2011,
česky Host 2014), jenž se dostal do užší nominace na
nejprestižnější švédskou knižní cenu Augustpriset.

(zdroj: obálka knihy)

LAGERCRANTZ, DAVID. Dívka v pavoučí síti. Brno:
Host, 2015.

Dagmar Trochtová

DAVID LAGERCRANTZ
zdroj: Wikimedia Commons



UUČČEENNÍÍ NNEEMMUUSSÍÍ BBÝÝTT MMUUČČEENNÍÍ!!

Září uběhlo jako voda a s dalším školním rokem,
který je v říjnu již v plném proudu, je tu také zápolení
žáků a studentů s množstvím nového učiva. Aby vás
případné písemky a zkoušky nemohly zaskočit,
připravily jsme pro vás výběr naučných knižních
publikací, díky nimž vám učení půjde jedna radost.

MATEMATIKA
Může být matematika zábavná? Odpověď najdete v knihách
Laury Overdeckové Zábavná matematika pod polštář
1 a 2. Publikace slibují, že si díky nim děti matematiku určitě
zamilují, z počítání se stane zábava a díky hravým příběhům,
úkolům a ilustracím se navíc bude nádherně usínat. Kniha je
vhodná již pro děti předškolního věku, ale nebudou se u ní
nudit ani děti prvního stupně. Zejména pro 2. stupeň je pak
určena kniha Tori Large Barevná matematika nebo kniha
od Marie Kubínové Klíč k matematice aneb Přijdu na to
sám! Za prozkoumání jistě stojí i kniha Petera Patilly
Zábavná matematika, s níž si žáci procvičí sčítání,
odečítání, násobení i dělení. Víte, jak si zvážit hlavu, aniž
byste si ji museli useknout? Odpověď na tuto i další otázky
naleznete v jedinečné, bohatě ilustrované publikaci Johnny
Balla Matemagie, díky níž zjistíte, jakým způsobem se
v minulosti snažili učenci za pomocí čísel pochopit svět
a objasnit tajemství vesmíru.

ČESKÝ JAZYK
Vedle matematiky je určitě
dalším velkým strašákem
školních lavic také čeština.
Jak na ni vyzrát zjistíte
v publikaci Evy Schneiderové
s názvem Klíč k češtině
aneb Na češtinu od lesa.
V publikaci naleznete nejen
poutavý a dobře srozumitelný
výklad, ale také různá cvičení
s klíčem, zajímavosti, vtipy
a upozornění na chytáky. Zábavně je koncipovaná také
příručka Kuna nese nanuk aneb Zábavná cvičení
z češtiny od stejné autorky. Obě tyto příručky jsou určeny
žákům 2. stupně ZŠ. Tápete ve větném rozboru? Pak
vyzkoušejte publikaci Soni Rybáčkové Větný rozbor. Žáci
1. stupně ZŠ jistě ocení publikaci od Jany Eislerové Jaké i/y
se píše? či deskovou hru Evy Mrázkové s názvem Deskové
hry: Procvičujeme vyjmenovaná slova. V průběhu hry
budete cestou k cíli procházet čtyřmi různými prostředími,
přičemž si zábavnou formou nejen procvičíte vyjmenovaná
slova, ale navíc rozšíříte také slovní zásobu. Pozor! Litovat
rozhodně nemusí ani středoškoláci, protože právě pro ně
máme připraveny publikace pro přípravu k maturitě
i k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

FYZIKA
Je pro vás fyzika noční můrou? Myslíte, že si ji nikdy
nemůžete zamilovat? Zalistujte si proto v publikaci Radka
Chajdy Fyzika na dvoře, v níž naleznete 100 návodů na
jednoduché, ale přitom zábavné pokusy, s nimiž si ověříte,
že všechno, co se v hodinách fyziky učíte, může být
i užitečné. Nahlédněte také do knihy Tomislava Senćanského
Malý vědec, s níž si zaexperimentujete nejen s pokusy ve
fyzice, ale i v chemii. Starší školáci jistě ocení encyklopedii
Tajemství fyziky, kde naleznou nejen základní
srozumitelné a přehledné informace o fyzikálních jevech,
jako např. o síle, elektřině či gravitaci, ale ještě navíc si
určitě oblíbí doplňující fotografie a kresby. A na závěr máme
pro vás pozvání na Rande s fyzikou od autorů Radomíra
Šofra, Martina Vlacha a Zdeňka Drozda. Kniha stvořená na
základě stejnojmenného seriálu České televize vám dokáže,
že fyzika je přitažlivá věda. Jednotlivé jevy se publikace
pokouší ilustrovat na příkladech z běžného života, proto je
také snadněji pochopíte a zapamatujete si je. Navíc zde
nechybí kvízy, řešené úlohy a internetové odkazy s QR kódy,
díky nimž můžete knihu využívat i interaktivně.

CIZÍ JAZYKY
Jsou pro vás cizí jazyky španělskou vesnicí? Vyzkoušejte
ilustrované slovníky, s nimiž si snáze zapamatujete slovíčka
pomocí obrázků. Starší žáci mohou využít také publikaci Very
F. Birkenbihlové Učíme se snadno cizí jazyky, která
seznamuje s metodou, jak se nabiflovat slovíčka rychle,
jednoduše a efektivně. K dispozici máme také cizojazyčné
časopisy  pro anglický jazyk je to např. Friendship či
Bridge, pro němčinu zase Hurra či Zusammen. A konečně
ti, kteří využívají i jiné jazyky, si mohou půjčit časopis
Kamarádi, který je určený pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu.

OSTATNÍ PŘEDMĚTY
Holky, kluci, bojíte se chemie? Jako účinný lék proti strachu
doporučujeme knihu Ilustrovaná encyklopedie chemie.
Při podobných obavách z ostatních předmětů pak pomohou
publikace Teary Dearyho z edice Děsivé dějiny, Děsivá
literatura, Děsivý zeměpis. Velkým pomocníkem pro vás
jistě budou také sympatické kapesní příručky SMS (Stručný,
Malý, Srozumitelný), v nichž všichni školou povinní od 12 do
16 let naleznou užitečné pomocníky pro hodiny angličtiny,
biologie, dějepisu, francouzštiny, literatury, fyziky, chemie
i němčiny.

Doufáme, že jsme vám přinesly užitečné tipy na
knihy, díky nimž pro vás učení bude o poznání
snadnější a zábavnější. Všechny publikace jsou
k dispozici k vypůjčení na dětském oddělení Městské
knihovny v Přerově na Palackého 1, kde se již teď
těšíme na vaši návštěvu.

Miroslava Nevřelová a Iveta Nováková



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




