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ÚÚVVOODDNNÍÍKK PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

1. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně na téma Dopis Ježíškovi.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
hod.

3., 10., 17. 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.

3., 17. 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.

12. 12. ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
Sobotní dopoledne v knihovně strávené zdobením vánočních
perníčků. Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 (stará
škola), od 9.00 do 12.00 hod.

17. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Předvánoční kreativní odpoledne v knihovně s výrobou
vánočního svícnu. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č.
p. 1, od 14.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

3. 12. 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.

8. 12. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Poslední přednáška 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.

8. 12. POUŽÍVÁME TABLET III.
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.

14. 12. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Prosincové setkání aktivních seniorů na téma Jakub Jan
Ryba a slavné vánoční melodie. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

vánoční svátky se již nezadržitelně
blíží a spousta z nás shání ten
nejlepší a nejkrásnější dárek pro své
blízké. Pro ty z vás, kteří se stále
nemohou rozhodnout, čím udělat
radost pod vánočním stromečkem, je
tu stejně jako vloni nabídka našeho
vánočního dárkového poukazu
v hodnotě 100 Kč, který slouží
k registraci nového uživatele
Městské knihovny v Přerově nebo
k prodloužení registrace stávajícího čtenáře na další období.

Na měsíc prosinec jsme si pro vás také připravili speciální
nabídku v podobě vánočních knižních balíčků. Jsme si
vědomi toho, že v adventním čase má většina z vás jiné
starosti, než se „zdržovat“ v knihovně, nicméně i přesto vás
u nás velmi rádi uvidíme. A abychom vám ulehčili výběr knih
pro vánoční čas, najdete v půjčovně pro dospělé na
Žerotínově náměstí tematicky zaměřené balíčky tří knih,
které jsou díky své žánrové rozmanitosti určeny jak pro
něžné pohlaví, tak pro drsné muže. Autoři knih v balíčcích
obsažených jsou zastoupeni ze všech koutů světa, toho
českého nevyjímaje, takže se můžete potkat s těmi, které už
znáte, ale i s takovými, kteří o vaši čtenářskou přízeň budou
teprve bojovat. Věříme, že si každý vybere ten svůj pravý
vánoční balíček, který mu udělá radost a zpříjemní sváteční
chvíle strávené četbou.

Podrobnější informace o nabídkách knihovnických služeb
a aktuální přehled všech našich dalších aktivit naleznete na
internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz.

Přejeme vám krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2016.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

1.  31. 12. VÝSTAVKA BETLÉMŮ
Malá výstava betlémů pro návštěvníky knihovny. Knihovna
v místní části Čekyně, Na Červenici 2/32, v provozní
době knihovny.

10. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Zvonky štěstí (vyrábíme z papíru). Knihovna v místní části
Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

10. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční ozdoby z papíru. Knihovna v místní části
Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

12. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Pletení z pedigu. Knihovna v místní části Dluhonice,
Náves 32, od 17.00 hod.

14. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční přáníčka. Knihovna v místní části Lověšice,
Mírová 16/18, od 16.00 hod.

17. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční stromeček. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, od 16.00 hod.

17. 12. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční tvoření pro všechna šikovná stvoření. Knihovna
v místní části Žeravice, Na Návsi 40/100, od 16.30
hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

RROOMMAANNTTIICCKKÉÉ PPŘŘÍÍBBĚĚHHYY

Venku je již velmi brzy tma a vy
přemýšlíte, jak plnohodnotně
strávit studené a dlouhé večery?
Pod hřejivou dekou, s knihou
v klíně a s hrnkem horkého čaje či
voňavé kávy si je určitě náležitě
užijete! A po jaké jiné knize
sáhnout ke konci roku, než po té
se šťastným koncem, kterému
předchází pořádná dávka lásky
a romantiky? Vyberte si v prosinci
něco z našich oddechových titulů,
které se svou tematikou trefí do

vkusu snad každé čtenářce zamilovaných příběhů.
Doporučujeme vám např. tyto tituly: S LÁSKOU ROSIE,
STŘÍBRNÁ ZÁTOKA, DOBRÝ V POSTELI, DALEKO OD
HLUČÍCÍHO DAVU, BRIDGET JONESOVÁ: LÁSKOU ŠÍLENÁ
a mnohé další.

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ IINNSSPPIIRRAACCEE DDOO KKUUCCHHYYNNĚĚ

Vanilkové rohlíčky, linecké
cukroví, medové perníčky nebo
plněné kokosky  to je ta pravá
vánoční klasika, která potěší
každého milovníka sladkostí.
Říkáte si však letos, že by váš
prostřený sváteční stůl uvítal
změnu, a tak hledáte vhodnou
inspiraci na vánoční pečení?
Zkuste zapátrat v našich
knižních publikacích, které jsou
plné osvědčených a léty
prověřených receptů, ale
i originálních a nevšedních nápadů na nejrůznější laskominy.
Z naší nabídky jsme pro vás vybrali: KOUZLO PERNÍČKŮ,
VÁNOCE, VÁNOCE NA MORAVĚ, VÁNOČNÍ CUKROVÍ,
VÁNOČNÍ RECEPTY ČESKÝCH HERCŮ aj.

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

Na měsíc prosinec jsme si pro vás v půjčovně pro dospělé
připravili také novinku v podobě půjčování tematických
vánočních balíčků. Pakliže čtete rádi určitý typ knih, např.
humoristické romány, detektivky, zamilované příběhy nebo
třeba thrillery, ale nevíte si rady s jejich výběrem, můžete si
vybrat z naší nabídky předem připravených balíčků
obsahujících tři tituly dle vašeho čtenářského vkusu.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

225500.. VVÝÝRROOČČÍÍ NNAARROOZZEENNÍÍ AA 220000.. VVÝÝRROOČČÍÍ ÚÚMMRRTTÍÍ
JJAAKKUUBBAA JJAANNAA RRYYBBYY –– AAUUTTOORRAA NNEEJJSSLLAAVVNNĚĚJJŠŠÍÍ
ČČEESSKKÉÉ VVÁÁNNOOČČNNÍÍ SSKKLLAADDBBYY

Jakub Jan Ryba byl hudební skladatel, osvícenský pedagog
a spisovatel, výborný varhaník a autor duchovních
i světských textů, které často zhudebňoval. Jeho největší
láskou byla hudba.

Jakub Jan Ryba byl na své poměry velmi vzdělaný. Zabýval
se dějepisnými spisy, četl Horatia, Vergilia, Ovidia, ale
i Homéra, Sokrata nebo Aristotela, především však Seneku.
Ryba se stýkal s českými obrozenci, mezi něž patřil např.
J. N. N. Hromádko, M. V. Kramerius či A. J. Puchmajer. Jako
první skladatel zhudebnil Jakub Jan Ryba novočeské verše –
milostnou a vlasteneckou lyriku puchmajerovců, balady V.
Nejedlého, Š. Hněvkovského, J. Palkoviče  ty pak vyšly ve
dvou svazcích nazvaných Dvanáctero písní českých (1800,
1808).

pokračování na str. 3



Nejvyšší hodnoty lidského života spatřoval Ryba ve vzdělání,
výchově k ctnosti, lásce, k Bohu i k bližnímu. Na základě
četby L. A. Seneky chtěl přispět ke změně lidského smýšlení,
učinit člověka lepším a moudřejším. Usiloval o to jako učitel
i jako skladatel. Zpěv a hudbu považoval za nejdokonalejší
účinek výchovy mládeže. Škola dle něj neměla být trestnicí,
ale domovem lásky a trpělivosti.

Celý život provázely Rybu
existenční starosti, potýkal
se s omezeností a nepřízní
místní vrchnosti, trpěl často
depresemi a těžkomyslností
a klidu mu nepřidaly ani
stálé spory s rožmitálským
farářem Zacharem. S těmito
nelehkými životními osudy
ostře kontrastuje jeho
nejslavnější skladba Česká
mše vánoční, kterou Ryba
poprvé uvedl v rožmitálském
kostele o Vánocích roku
1796. Mše má prostou
podobu pastýřské hry, vyznačuje se radostnou atmosférou
a vychází z lidové tradice, čímž je velmi blízká a srozumitelná
širokému lidovému publiku.

Vyčerpaný, přepracovaný a naprosto nepochopený okolím se
Ryba rozhodl ukončit svůj život sebevraždou. Dne 8. dubna
1815 se vydal na procházku do blízkého lesa, přičemž si
s sebou nesl jednu ze Senekových knih a břitvu. Na poslední
list knihy tužkou připsal několik slov v tom smyslu, že
odchází do šťastnějšího světa, protože tento je nesnesitelný.
Dále prostřednictvím svých posledních slov poděkoval ženě
i dětem za lásku a poprosil je, aby nadále zůstaly spolu
a rozuměly si. Jako sebevrah nesměl být J. J. Ryba pohřben
na tamějším hřbitově a teprve po 40 letech od smrti byly
jeho tělesné ostatky důstojně pohřbeny, a to na novém
rožmitálském hřbitově.

Nejslavnější Rybovo dílo, Česká mše vánoční (lidově
také Rybovka), patří dnes již k tradičním
a neodmyslitelným symbolům českých Vánoc. Bylo
o ní už napsáno a řečeno skutečně mnohé. Jak dobře
ji ale vlastně znáte vy sami si nyní můžete ověřit
v našem malém testu  správné odpovědi na všechny
otázky naleznete na jeho konci. Přejeme vám
příjemnou zábavu.

1. KDE BYLA POPRVÉ V R. 1796 UVEDENA ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ?
a) v katedrále sv. Víta v Praze
b) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě
c) ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod

Třemšínem

2. JAKÝMI SLOVY ZAČÍNÁ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ?
a) Hej, mistře, piš bystře...
b) Hej, mistře, vstaň bystře...
c) Hej, mistře, mysli bystře...

3. KDO NEBO CO BUDÍ V NOCI PASTÝŘE A ZVĚSTUJE
JIM NOVINU O NAROZENÍ MESIÁŠE?
a) zvony nedalekého města Betléma
b) hýkání karavany velbloudů
c) andělské hlasy

4. PODOBU ČEHO MÁ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ?
a) pastýřské hry
b) pašijových her
c) chorálu

5. JAKÝ PŘÍBĚH VYPRÁVÍ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ?
a) o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů

k jesličkám
b) o utrpení a smrti Ježíše Krista
c) o zázracích, které podle Bible konal Ježíš a jeho

apoštolové

6. KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ?
a) v městě Betlémě
b) v Nazaretu
c) v prostředí českého venkova

7. Rybova Česká mše vánoční je vystavěna jako
latinská hudební mše s těmito částmi  Kyrie, Gloria,
Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus,
Agnus, Communia. CO SE DĚJE V ČÁSTI ZVANÉ
OFFERTORIUM?
a) k jesličkám přicházejí tři králové
b) pastýři se v Betlémě klanějí Ježíši a přinášejí mu

dary
c) král Herodes se dozvěděl o narození Ježíše a posílá

za ním své vojáky

8. Na základě spojení České mše vánoční a lidového
betlému jednoho z nejznámějších českých malířů
vznikl v roce 2007 v České televizi kombinovaný
animovaný film autorů Miloše Zvěřiny a Pavla
Kubanta. JAK ZNÍ JMÉNO MALÍŘE, JENŽ JE AUTOREM
ZMIŇOVANÉHO BETLÉMU?
a) Mikoláš Aleš
b) Josef Lada
c) Josef Mánes

(Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b)

Stanislava Puppová, hudební oddělení

Jakub Jan Ryba
Zdroj: wikipedia.org



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

TTŘŘII NNAA CCEESSTTĚĚ

Jedno bezmála pětadvacetileté manželství, jeden
rebelující dospívající syn, jedna společná cesta po
evropských muzeích na záchranu dosavadních
rodinných jistot. To je ve zkratce děj nového románu
Davida Nichollse, anglického spisovatele, který se
u nás v minulosti představil zejména dojemným
románem Jeden den.

Douglas je sympatický úspěšný zralý muž, vědec, který žije
se svou půvabnou, umělecky založenou ženou Connie
a sedmnáctiletým synem Albiem v domě na venkovském
předměstí Londýna. Všechno se zdá být v pořádku až do té
doby, než mu jedné noci manželka oznámí, že od něj chce
odejít. Tato nečekaná zpráva představuje pro Douglase
naprostý šok. Nechce si připustit, že vztah s Connie už není
takový, jaký býval dřív, protože se vlivem životních událostí
oba změnili. A přestože svého jediného syna miluje, nemůže
se smířit jak se skutečností, že není vědecky založený po
něm, tak s tím, že má Albie daleko blíž k empatické
a svobodomyslné matce, která ho nesvazuje svými
představami, o tom, jaký by měl být.

„„FFoottooggrraaffoovváánníímm!!““ ooppaaččiillaa CCoonnnniiee.. „„BBuuddee ffoottooggrraaffeemm..““
PPoocchhooddoovvaallii jjssmmee ppoo kkuucchhyynnii aa zzuuřřiivvěě uukkllíízzeellii,, nneebboo ssppííšš
uukkllíízzeellii aa zzuuřřiillii.. VVíínnoo bbyylloo ddooppiittéé,, bbyylloo ppoozzdděě aa mměěllii jjssmmee zzaa
sseebboouu ddlloouuhhoouu,, úúmmoorrnnoouu hhááddkkuu,, kktteerroouu AAllbbiiee,, jjaakk bbyylloo jjeehhoo
zzvvyykkeemm,, vvyyvvoollaall,, nnaaččeežž zzmmiizzeell.. „„CCooppaakk ttoo nneecchhááppeešš??““ řřeekkllaa
CCoonnnniiee aa mmrrsskkllaa ppřřííbboorryy ddoo ššuuppllííkkuu.. „„MMuussíí ttoo zzkkuussiitt,, ii kkddyyžž jjee
ttoo ttěěžžkkéé!! JJeessttllii hhoo ttoo bbaavvíí,, mmuussíímmee hhoo nneecchhaatt,, aabbyy ttoo zzkkuussiill..
PPrroočč vvžžddyycckkyy mmuussííšš ppooššllaappaatt kkaažžddýý jjeehhoo sseenn??““
„„JJáá pprroottii jjeehhoo ssnnůůmm nniicc nneemmáámm,, jjeenn kkddyybbyy bbyyllyy ttrroocchhuu
rreeáállnnéé..““
„„AAllee kkddyybbyy bbyyllyy rreeáállnnéé,, nneebbuuddoouu ttoo ssnnyy!!““
„„AA pprráávvěě pprroottoo jjee ttoo zzttrrááttaa ččaassuu!! ŘŘeekkll jjsseemm.. „„TTvvrrddiitt lliiddeemm,, žžee
mmůůžžoouu dděěllaatt,, ccookkoolliivv jjee nnaappaaddnnee,, mmáá ttuu cchhyybbuu,, žžee ttoo jjee
oobbjjeekkttiivvnněě aa pprraakkttiicckkyy vvzzaattoo nneenníí ppřřeessnnéé.. PPrroossttěě nneenníí pprraavvddaa,,
žžee mmůůžžeešš ddoossááhhnnoouutt,, ččeehhoo cchhcceešš,, jjeenn kkddyyžž oo ttoo bbuuddeešš
ddoossttaatteeččnněě ssttáátt –– ttaakk ttoo vv žžiivvoottěě nneecchhooddíí.. ŽŽiivvoott mmáá uurrččiittéé
lliimmiittyy,, aa ččíímm ddřříívv jjee ppoozznnáá aa vvyyrroovvnnáá ssee ss nniimmii,, ttíímm llíípp pprroo
nněějj!!““
AAnnoo,, ttoohhllee jjsseemm oopprraavvdduu řřeekkll.. AA jjsseemm ppřřeessvvěěddččeennýý,, žžee jjsseemm
ppřřii ttoomm mměěll nnaa ssrrddccii bbllaahhoo ssvvééhhoo ssyynnaa.. II ttaakk nneeppooččííttáámm ttuuhhllee
hhááddkkuu kkee ssvvýýmm nneejjlleeppššíímm vvýýssttuuppůůmm.. VV jjeejjíímm pprrůůbběěhhuu jjsseemm
zzaaččaall mmlluuvviitt oossttřřee aa ddooggmmaattiicckkyy,, aallee ppřřeekkvvaappiilloo mměě,, žžee
CCoonnnniiee ssttoojjíí bbeezz hhnnuuttíí ss rruukkoouu nnaa ččeellee..
„„KKddyy ttoo zzaaččaalloo,, DDoouuggllaassii??““ řřeekkllaa ttiiššee.. „„KKddyy jjssii zzaaččaall uubbííjjeett
vvššeecchhnnoo zzaauujjeettíí??““ (Nicholls, D. Tři na cestě)

Jelikož Douglas svou ženu stále miluje a nechce se jí vzdát,
vydávají se všichni tři na cestu po Evropě. Touto „záchranou
misí“ chtějí přesvědčit sebe i syna, že jako rodina mají stále
šanci. A že je to plán vymyšlený do nejmenších detailů!

Douglas si zakládá na své systematičnosti a praktičnosti,
jeho vědecký přístup je na této cestě hodně znát.
Promyšlená vlaková spojení, výčet památek i muzeí, které se
dají v dané lokalitě navštívit, i zajímavosti o světoznámých
obrazech v galeriích, o kterých se dočetl v průvodcích... To
vše má perfektně připravené a detailně nastudované, tím
vším chce oslnit svou manželku i syna. Jeho představa
idylické šťastné rodinky kochající se obrazy evropských
malířských velikánů však zkrachuje už v Paříži, prvním městě
jejich pobytu.

Manželka se synem rozhodně nesdílí Douglasovo hrané
nadšení. Rodinná nálada je celkově mizerná, ať už se on
snaží sebevíc. Cestování vlakem je nudné a zdlouhavé,
ubytování nepohodlné. Slovní potyčky mezi otcem a synem,
který odmítá hrát hru podle plánu, hrozí výbuchem.
Atmosféru napjatou k prasknutí se snaží usměrňovat Connie,
která toho všeho už má ale taky dost. Katarze je na
spadnutí… Napětí vyvrcholí po synově ostré hádce s otcem,
při níž Douglas Albieho na veřejnosti poníží. Ten ve vzdoru
utíká s potulnou mladou harmonikářkou napříč Evropou,
Connie se vrací zpátky domů do Londýna a Douglas se snaží
vypátrat syna a napravit to, co se během 20 let společného
rodinného soužití pokazilo.

Douglas je tím, kdo má hlavní slovo v tomto velkém příběhu
jednoho manželství. Poctivě nás seznamuje se sebou samým
i se svou ženou, kterou zbožňuje. Zpětně nás vezme až na
počátek jejich seznámení, na svatbu i k narození dětí,
nevynechá zkrátka jediný důležitý životní okamžik.
Analyzuje, přemýšlí a snaží se přijít na to, kde a kdy se to
všechno v jejich společném životě naplněném láskou začalo
kazit. Pojďte se tedy autorem a mistrem na mezilidské
vztahy Davidem Nichollsem nechat pozvat do jedné anglické
rodiny, v níž se manželka rozhodne porušit pohádkové
pravidlo „spolu až na věky, dokud nás smrt nerozdělí“ a kde
manžel je ochoten udělat vše, aby ji v tom nejen zabránil,
ale navíc ještě získal zpět ztraceného syna. To vše bez
sentimentu na 350 stranách s citem a humorem Nichollsovi
vlastním…

„„TTvvoojjee mmaattkkaa ssee dděěssíí,, jjaakkéé ttoo bbuuddee bbeezz tteebbee..““
„„JJáá vvíímm..““
„„DDěěssíí ssee ttoohhoo ttoolliikk,, žžee uuvvaažžuujjee oo ttoomm,, žžee bbyy ttaakkyy ooddeeššllaa.. ŽŽee
bbyy ooddeeššllaa ooddee mměě.. AAllee vvyy ddvvaa jjssttee ssii vvžžddyycckkyy rroozzuumměěllii,, ttaakk uužž
ttoo nneejjssppííšš vvííšš..““
„„VVíímm..““
„„ŘŘeekkllaa ttii ttoo??““
PPookkrrččiill rraammeennyy.. ""NNeevvyyppaaddáá mmoocc ššťťaassttnněě..““ „„NNee,, ttoo nneevvyyppaaddáá,,
vviiďď?? NNeevvyyppaaddáá.. NNoo,, ttaakk ttoohhllee jjsseemm cchhttěěll ttaakkyy nnaapprraavviitt..""

(Nicholls, D. Tři na cestě)

NICHOLLS, DAVID. Tři na cestě. Praha: Argo, 2015.

Kamila Fojtíková, oddělení pro dospělé



ZZAAFFÓÓNN PPÍÍŠŠEE II PPRROO MMLLÁÁDDEEŽŽ!!

Carlos Ruiz Zafón (nar. 25. 9. 1964 v Barceloně) je
španělský prozaik katalánského původu, jehož díla se
stala v jeho rodné zemi literární senzací. Vyrostl
v Barceloně, kde zpočátku pracoval v jedné reklamní
agentuře, avšak po příchodu do Los Angeles v roce
1994 se již naplno věnoval psaní. Kromě práce na
románech je známý také jako scénárista a novinář
španělských deníků. Mnozí čtenáři si jméno autora
spojí spíše s knihami pro dospělé  jeho román Stín
větru, který se v krátkém čase stal bestsellerem, je
zkrátka nezapomenutelný. Málokdo už ale ví, že
Zafónovy knihy jsou k dispozici i na dětském oddělení
knihoven, například jako jeho první román Kníže
z mlhy, který vyšel ve více než 150 000 výtiscích.

„„KKnníížžee zz mmllhhyy bbyyll pprrvvnníí rroommáánn,, kktteerrýý jjsseemm vvyyddaall,, aa ssttááll nnaa
zzaaččááttkkuu mmééhhoo ooddhhooddlláánníí ppuussttiitt ssee ddoo jjeeddiinneeččnnééhhoo
ddoobbrrooddrruužžssttvvíí,, jjeežž ssee nnaazzýývváá bbýýtt ssppiissoovvaatteelleemm.. VV ttééttoo ddoobběě
mmii bbyylloo ddvvaacceett ššeesstt nneebboo ddvvaacceett sseeddmm lleett aa tteehhddyy mmii ttoo uužž
ppřřiippaaddaalloo jjaakkoo ddoosstt.. NNeemměěll jjsseemm nnaakkllaaddaatteellee,, aa ttaakk mměě
nneennaappaaddlloo nniicc lleeppššííhhoo,, nneežž kknníížžkkuu ppřřiihhlláássiitt ddoo ssoouuttěěžžee
lliitteerraattuurryy pprroo mmllááddeežž ((ccoožž pprroo mměě bbyylloo zzcceellaa nneepprroobbááddaannéé
úúzzeemmíí)),, kktteerroouu jjsseemm nnaakkoonneecc vvyyhhrrááll..““

(Ruiz Zafón, C. Kníže z mlhy)

Druhý román, který Zafónovi vyšel, byl Půlnoční palác.
Jeho děj se odehrává v temných uličkách Kalkaty v květnu
1932. Hlavní hrdina vyrůstá v Sirotčinci svatého Patrika a se
svojí partou se v noci tajně schází v opuštěném domě, který
všichni společně a náležitě hrdě překřtí na Půlnoční palác. Ve
svých šestnácti letech hlavní hrdina zjistí, že má sestru,
dvojče, a že o jejich životy usiluje záhadný muž s podivným
jménem Jawahal...

Třetí autorův román pro mládež nese název Zářijová
světla. Děj začíná v roce 1937, kdy se do malého městečka
zvaného Modrá zátoka přistěhuje rodina Sauvellových. Ve
městě žije také muž jménem Lazarus Jann, vynálezce
a výrobce mechanických hraček. Ty ale rozhodně nejsou
obyčejné... Jakmile se nešťastnou náhodou uvolní léta
uvězněné zlo, ocitne se spousta lidí v ohrožení života!

KKNNÍÍŽŽEE ZZ MMLLHHYY
Píše se rok 1943, je polovina
června a Max Carver slaví své
13. narozeniny. Probíhá válka
a rodina Carverových opouští
město a stěhuje se do vesnice
na pobřeží. Max se seznamuje
s místním klukem Rolandem,
který mu vypraví, že dům, ve
kterém nyní bydlí, je prokletý.
Max v zahradě nachází zvláštní
sochy, v jejichž středu stojí
socha klauna a ostatní jsou
umístěny v průsečících šesticípé
hvězdy.
Max s Rolandem a sestrou Alicií se začnou potápět k vraku
lodi, která za bouře ztroskotala i se svou podivnou posádkou
a na níž připlul i Rolandův adoptivní dědeček Viktor Kray,
jenž jako jediný nehodu přežil. Tři kamarádi v lodi nachází
mimo jiné i sextant se znakem šesticípé hvězdy...
Když je začne ohrožovat temný stín a Alicia se po zvláštním
pádu ze schodů ocitá v kómatu v nemocnici, je na čase, aby
promluvil Rolandův dědeček. Když byl mladý, setkal se
s jedním mužem, kterému všichni říkali Kain anebo Kníže
z mlhy  povídalo se totiž, že se pokaždé zjevil z husté mlhy.
Vždy uzavíral s kluky dohodu – každý z nich si mohl něco
přát a on jim jejich přání splnil. Chtěl za to jen jedinou věc:
absolutní oddanost. Tu mu tehdy přislíbil i bývalý obyvatel
domu, v němž nyní bydlí Max. A co jiného donutí temné síly
čekat na svou chvíli celá desetiletí, než nesplněný slib?

„„MMůůžžuu kk vváámm bbýýtt uuppřříímmnnýý??““ zzeeppttaall ssee MMaaxx..
„„DDoouuffáámm,, žžee bbuuddeešš,, mmllaaddííkkuu,,““ ooddppoovvěědděěll VViikkttoorr KKrraayy:: „„TTaakk
ssppuussťť..““
„„MMáámm ddoojjeemm,, žžee jjssttee nnáámm vvččeerraa nneeřřeekkll vvššeecchhnnoo,, ccoo vvííttee..
AA nneepptteejjttee ssee mměě,, pprroočč ssii ttoo mmyyssllíímm.. PPrroossttěě ssii ttoo mmyyssllíímm..““
DDěěddůůvv vvýýrraazz bbyyll zzcceellaa nneepprroossttuuppnnýý.. „„AA ccoo ssii jjeeššttěě mmyyssllííšš,,
MMaaxxii??““ zzeeppttaall ssee..
„„MMyyssllíímm ssii,, žžee tteennhhllee ddookkttoorr KKaaiinn,, nneebboo kkddoo ttoo tteeddaa jjee,, ssee
cchhyyssttáá nněěccoo uudděěllaatt,, aa ttoo bbrrzzoo,,““ ppookkrraaččoovvaall MMaaxx.. „„MMyyssllíímm,, žžee
ttoo vvššeecchhnnoo,, ccoo ssee ppoosslleeddnníí ddoobboouu dděějjee,, jjssoouu jjeenn zznnaammeenníí
ttoohhoo,, ccoo mmáá ppřřiijjíítt..““
„„TToohhoo,, ccoo mmáá ppřřiijjíítt,,““ zzooppaakkoovvaall ssttrráážžccee mmaajjáákkuu.. „„TToo jjssii řřeekkll
zzaajjíímmaavvěě..““ (Ruiz Zafón, C. Kníže z mlhy)

RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Kníže z mlhy. Praha: CooBoo,
2013.
RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Půlnoční palác. Praha:
CooBoo, 2014.
RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Zářijová světla. Praha:
CooBoo, 2014.

Miroslava Nevřelová, oddělení pro děti

Carlos Ruiz Zafón
Zdroj: sr.wikipedia.org



BBEETTLLÉÉMM,, JJMMEELLÍÍ,, ZZVVOONNYY......

Vánoce představují pro většinu lidí nejkrásnější
svátky v roce. Doprovází je dobré jídlo a radost
z dárků, ozdobený vánoční stromek a světlo svíček.
Staré tradice se mísí s novými zvyky. Chcemeli ale
uchovávat tradice, měli bychom nejprve pochopit
jejich smysl, význam a symboliku. Podívejme se nyní
na nejznámější symboly Vánoc a připomeňme si,
jakým způsobem se vlastně zařadily mezi tradice
tohoto kouzelného zimního období.

BETLÉM
Zobrazení narození Krista ve chlévě bylo od nepaměti
oblíbeným námětem lidových i profesionálních umělců.
Poprvé s myšlenkou zobrazit narození Ježíše přišel roku 1223
právě před Vánocemi František z Assisi, zakladatel řádu
františkánů a později oblíbený katolický kněz.
Do jeskyně nedaleko italského městečka Assisi, kterou
vystlal senem, přivedl osla a vola a se svými přáteli
z kláštera tu uspořádal mši. Podle legendy se mu pak
v jeslích zjevilo skutečné Jezulátko, které si mohl pochovat.
Jeho nápad se ujal a začal se šířit po celé Evropě. Později si
lidé začali jesličky s Jezulátkem vyrábět sami v miniaturním
provedení, ale o to bohatší a pestřejší, a o Vánocích je
vystavovali doma ve svých světnicích. Výroba lidových
betlémů se u nás
pak těšila největší
oblibě v 19. a na
začátku 20. století.

STROM
Proč strom a proč
zrovna jehličnatý?
Přesný důvod snad
nikdo ani pořádně
nezná. Je to možná
proto, že strom
spojuje všechny tři části světa: svými kořeny zasahuje do
země, pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen
s oblohou. Pro jehličnaté stromy je navíc charakteristická
věčně zelená barva, tedy symbol věčného života.
Jako vánoční symbol se strom do Čech dostal v 19. století
z Německa. V Praze se první nazdobený strom údajně objevil
v roce 1812 v domě režiséra Liebicha ze Stavovského
divadla, který znal tento zvyk z rodného Bavorska. Postupně
si strom zdobila nejdříve česká šlechta, ve 40. letech
19. století i měšťané a asi o 20 let později měli nazdobený
strom i na venkově.
O vzniku vánočního stromečku vypovídá stará legenda. Podle
ní opat Kulumbán z Luxeuilu a Bobba, který se narodil
v 6. století v Irsku, působil jako misionář v Bretani
a v Burgundsku. V té době bylo toto území pohanské a on
chtěl lidem přiblížit svátek narození Krista. Starobylý
jehličnan, který tamní obyvatelé uctívali o zimním slunovratu
jako svou modlu, nechal ozdobit v den narození Ježíše

zapálenými pochodněmi ve tvaru kříže. Oslnivá zář prý
přilákala spoustu lidí a Kolumbán jim vyprávěl příběh
o narození malého Ježíška. A snad proto se také stal
jehličnan vánočním stromem.

JMELÍ
Jmelí jako symbol provází Vánoce velmi dlouho. Bylo
součástí i pohanských obřadů. Roste vysoko v korunách
stromů, jejichž listí opadává, ale ono samo zůstává věčně
zelené. Dozrává v zimním období, kdy už nekvete
a nedozrává téměř nic, a jeho plody se podobají perlám. Po
utrhnutí postupně zlatavě zežloutne, a připomíná tak zlaté
slunce a jeho životodárnou sílu. Právě proto je opředeno
řadou pověr, tajemství a legendami a je mu připisována
kouzelná moc.
Podle jedné legendy bylo
jmelí kdysi stromem.
Z jeho dřeva byl ale
vyroben kříž, na kterém
ukřižovali Ježíše. Strom
nemohl tu hanbu unést,
a proto seschl do malých
keříčků. Způsob obživy (tj.
přijímání živin z jiných
stromů) symbolizuje obřad
přijímání Kristova těla a krve
(zdroj víry a síly).
V kouzelnou moc jmelí lidé věřili už odpradávna. Zavěšené
jmelí prý přináší do domu štěstí a lásku, chrání před zlými
duchy, čarodějnicemi a také před ohněm.
Zvyk líbat se pod zavěšeným jmelím pochází od starých
Keltů. Je možné, že jmelí bylo součástí druidského
svatebního obřadu. V západní Evropě bylo ale určitě
symbolem Freji, bohyně lásky. Její syn byl zabit šípem
s hrotem ze jmelí a její slzy se proměnily v bílé bobule. Když
se synovi vrátil život, líbala každého, kdo procházel pod
stromem, který byl pokryt jmelím.

RYBA
Proč právě ryba patří k vánočním symbolům? Narození Ježíše
se datuje na rozhraní dvou věků: právě končil věk Ryb
a začínal věk Skopce. Kristus byl tedy zobrazován jako
beránek a ryba.
V Čechách je ryba, speciálně kapr, nejdůležitější součástí
štědrovečerní večeře. Nebylo tomu tak ale vždycky. Na
štědrovečerním stole se ryba začala objevovat až někdy
v 19. století, byla totiž považována za postní jídlo. Teprve
počátkem 20. století, a hlavně po obou světových válkách,
zdomácněla a různě upravovaný kapr se od té doby objevuje
na vánočním stole většiny rodin. Šupina ze štědrovečerního
kapra schovaná v peněžence pak prý v průběhu roku
pomáhá hromadit peníze a přináší do domu štěstí.

pokračování na str. 6

Vyřezávané betlémy jsou často skutečnými

uměleckými díly.

Zdroj: pixabay.com

Jmelí  zlaté slunce vysoko

v korunách stromů.

Zdroj: foter.com



ZVON
Už od 6. století zvony svolávají všechny věřící k modlitbě
a rozjímání. Ohlašují smrt, nebezpečí, ale i příchod naděje
a radosti. A tak právem patří mezi symboly Vánoc  času
naděje, radosti a lásky. Jelikož jsou i zvony a zvonky
zahaleny tajemnem, existuje o nich spousta legend.
Ke Štědré noci se váže pověst o propadlých kostelech
a kaplích, jejichž zvony se rozezní pouze jednu noc v roce.
Současně se také otevřou hroby a mrtví se na jednu hodinu

probouzejí znovu k životu.
Podobně jako na Velký pátek
o Velikonocích se prý v tuto
Svatou noc rozestupují hory
a pouze spravedlivý člověk,
který na sněhu najde „modrou
květinu“, může vstoupit do
podsvětí a z pokladů, které tam
najde, si odnést tolik, co jen
unese. Avšak jak už to tak bývá,
hamižnost bude po zásluze
potrestána. Po návratu zestárne,
neboť čas v podzemí utíká
rychleji než na zemi, a všichni na
něho zapomenou. Vysvobození

ho čeká až v kostele, kde se při první ranní mši rozpadne
v prach...
Zvonečky jsou oblíbenou ozdobou na vánočním stromečku.
Jejich úkolem je nám připomínat, že mnohem cennější než
bohatství je lidská láska a soucit v našich srdcích.

DÁRKY
Zvyk dávat dárky je starý jako samo lidstvo. Je to projev
přátelství, lásky nebo úcty. A vánoční nadělování dárků je
spojeno s legendou o narození Ježíška. Všechen lid chtěl
pomoci Svaté rodině, která se na cestě do Betléma ocitla
v nesnázích, a také chtěl udělat radost a projevit úctu
budoucímu králi. Ač chudí, spěchají pastýři k Betlému
a nesou „veselého beránka ze stáda svého“ nebo „dvě
kozičky by zahřály tvé nožičky“ a „trošku mlíčka by kvetla tvá
líčka“. A ten, kdo nic neměl, alespoň Ježíškovi zazpíval.
O tom, že si staří Čechové posílali dary na Štědrý den a na
Nový rok, jsou záznamy již ze 14. století. Dárky se rozdávaly
mezi lidmi i v následujících staletích, a to ve městech i na
vesnicích, mezi bohatými i chudými.

Vánoce, děti a dárky, to k sobě každoročně
neodmyslitelně patří. Hlavně děti totiž věří
v kouzelné bytosti, které splní každé jejich přání. Je
zajímavé, že v každé zemi jsou to bytosti mužské,
přestože nemají nic společného s křesťanským
Ježíškem. Komu tedy děti píší dlouhé seznamy dárků
a těch nejtajnějších přání? A kdo jim ty dárky pak
vlastně naděluje? Podívejte se nyní s námi na ty,
kteří o vánočním čase dokáží rozzářit dětské oči po
celém světě.

Ježíšek – Česká republika, Slovensko, Rakousko, Itálie (tam
mu říkají Babbo Natale)
Santa Claus – USA, Irsko a některé asijské země
Sinterklaas – Holandsko (5. prosince)
Skřítek Misen – Norsko
Přihrblý trpasličí dědeček Jultombe – Švédsko
Father Christmas – Velká Británie, anglofonní Afrika
(25. prosince)
Otec Pere Noël – Francie, francouzsky hovořící země Afriky
Papa Noel – Španělsko a většina latinskoamerických zemí
Las Reyes Magos (Tři králové) – některé latinskoamerické
země
Niňo Dios – Kolumbie
Weinachtsmann – Německo, Rakousko
Tun Čche Laožen (starý vánoční muž) – křesťanská Čína
Hoteišó (bůžek) – Japonsko
Děda Mráz – Rusko, Ukrajina
Svjatoj Nikolaj – Zakarpatská Ukrajina, Srbsko
Vánoční děda Božičnjak – Chorvatsko
Jezus – katolické Chorvatsko
Děda Koleda  Bulharsko
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Praha: Albatros, 2004.

Jitka Štiborová

CCEELLÝÝ TTÝÝMM PPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮ MMĚĚSSTTSSKKÉÉ
KKNNIIHHOOVVNNYY VV PPŘŘEERROOVVĚĚ PPŘŘEEJJEE VVŠŠEEMM

ČČTTEENNÁÁŘŘŮŮMM AA UUŽŽIIVVAATTEELLŮŮMM KKNNIIHHOOVVNNYY
KKRRÁÁSSNNÉÉ VVÁÁNNOOČČNNÍÍ SSVVÁÁTTKKYY PPLLNNÉÉ PPOOHHOODDYY

AA KKLLIIDDUU AA DDOO NNOOVVÉÉHHOO RROOKKUU SSPPOOUUSSTTUU
ZZDDRRAAVVÍÍ,, ŠŠTTĚĚSSTTÍÍ,, ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ SSPPOOKKOOJJEENNOOSSTTII
AA PPŘŘÍÍJJEEMMNNÝÝCCHH ČČTTEENNÁÁŘŘSSKKÝÝCCHH ZZÁÁŽŽIITTKKŮŮ..

TTĚĚŠŠÍÍMMEE SSEE NNAA VVÁÁSS VV RROOCCEE 22001166!!

Zvonky mají své čestné místo

na každém vánočním

stromečku.

Zdroj: pixabay.com



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, Žerotínovo nám. 36
21.  22. 12. 8:00  18:00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28.  29. 12. 8:00  18:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Studovna, Žerotínovo nám. 36
21.  22. 12. 8:00  12:00, 13.00  18.00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28.  29. 12. 8:00  12:00, 13:00  18:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Čítárna a hudebníoddělení,Žerotínovonám.36
21.  22. 12. 8:00  18:00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28.  29. 12. 8:00  18:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Oddělení pro děti a mládež, Palackého 1
21.  22. 12. 12:00  17:00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28.  29. 12. 12:00  17:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
21. 12. 9:00  11:30, 12:30  18:00
22. 12. 12:30  17:00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28. 12. 9:00  11:30, 12:30  18:00
29. 12. 12:30  17:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Pobočka Trávník 30
21. 12. 9:00  12:00, 13:00  17:30
22. 12. 12:30  17:00
23.  27. 12. ZAVŘENO
28. 12. 9:00  12:00, 13:00  17:30
29. 12. 12:30  17:00
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

Pobočka Velká Dlážka 44
21. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:00
22. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:30
23.  27. 12. ZAVŘENO
28. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:00
29. 12. 9:00  11:30, 12:30  17:30
30. 12.  3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. 2016 běžná provozní doba

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.

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ PPRROOVVOOZZNNÍÍ DDOOBBAA




