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AKCE PRO DĚTI

2. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Tradiční kreativně strávené odpoledne v knihovně na téma
Valentýnské tvoření. Půjčovna pro děti, Palackého ulice
č. p. 1, od 14.00 hod.

3. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne v knihovně určené pro děti ze školní
družiny ZŠ U Tenisu na téma Sněhuláci z kokosu. Pobočka
Trávník 30, od 13.30 hod.

4., 11., 18., 25. 2. 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., 18. 2. 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.

13. 2. 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., 16. 2. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Nový letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku zaměřený
na téma Genealogie (jen pro již přihlášené studenty).
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
15.00 hod.

2. 2. LISABON
V pořadí již čtvrtá přednáška Evžena Jecha z cyklu besed
Kulturní památky evropských měst. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
17.00 hod.

3. 2.  16. 3. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Trénink paměti pro veřejnost s lektorkou Naďou Žondrovou
(jen pro přihlášené účastníky). Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), každou
středu od 10.00 do 12.30 hod.

4. 2. 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.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

v měsíci únoru jsme připravili novou
službu pro ty z vás, kteří využívají
knihovních online internetových
služeb. Prostřednictvím našich
webových katalogů si nyní můžete
objednat z některého z našich skladů
(v hlavní budově nebo v depozitním
skladu v Předmostí) požadovanou
knihu a my vám ji připravíme
k osobnímu vyzvednutí v půjčovně
pro dospělé. Pokud svou objednávku
stihnete zadat do 15.00 hodin pracovního dne, můžete si
své vybrané tituly z hlavního skladu vyzvednout ještě v ten
samý den před uzavřením půjčovny. Tato nová služba
objednávek ze skladu je pro všechny zájemce z řad
registrovaných čtenářů zcela bezplatná.

Pokud jste tedy dostali ve škole nebo v práci nový úkol
a potřebujete k němu další literaturu, můžete si ji pohodlně
objednat o školní přestávce nebo při pauze na svačinu
prostřednictvím našich online katalogů. Zajistíte si tak, že
vás nikdo v knihovně nepředběhne a vámi žádanou knihu si
těsně před vámi nevypůjčí. Stačí zkrátka jen pár kliknutí
a my vaše požadavky přichystáme. V případě, že se tato
nová služba osvědčí, máme pro vás připraveno její rozšíření
i na knihy z volného výběru půjčovny pro dospělé, takže
vám již skutečně žádná dobrá četba neuteče. Proto
neváhejte, vybírejte a objednávejte!

Blíží se navíc tradiční Březen – měsíc čtenářů a my pro vás
připravujeme rovněž spoustu dalších zajímavých akcí
v podobě přednášek na různá společenská témata,
cestovatelských besed a vzdělávacích kurzů. Jejich
kompletní přehled naleznete již ke konci února na našich
internetových stránkách i v ostatních zpravodajských
médiích. O všech našich aktivitách vás budeme průběžně
informovat také prostřednictvím našeho knihovního
Facebooku.

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

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



4. 2. HISTORIE MORAVSKÉ BRÁNY
Přednáška Milana Tempíra. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 17.00
hod.

9. 2. POUŽÍVÁME TABLET VI.
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.

10. 2. ETIOPIE
Cestopisná beseda manželů Lenky a Václava Špillarových.
Sál Agentury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2,
od 17.00 hod.

23. 2. NOVÉ HAPTICKÉ MODELY A ORIENTACE
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH V PŘEROVĚ
Přednáška Petra Bradáče pořádaná v rámci spolupráce
Tyflocentra Olomouc, SONS Přerov a Městské knihovny
v Přerově. Pobočka Velká Dlážka 44, od 10.00 hod.

23. 2. POUŽÍVÁME TABLET VII.
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.

24. 2. BITVA U WATERLOO
Beseda o jedné z nejslavnějších válečných událostí historie
s Jaroslavem Jarošem. Sál Agentury pro zemědělství
a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

29. 2. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Únorové setkání aktivních seniorů na téma Slavné ženy
české historie. Učebna Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

AKCE V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

4. 2. STOLNÍ DESKOVÉ HRY
Turnaj pro děti. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 16.00 hod.

11. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Valentýnská přáníčka. Knihovna v místní části Žeravice,
Na Návsi 40/100, od 16.30 hod.

11. 2. STOLNÍ DESKOVÉ HRY
Turnaj pro děti. Knihovna v místní části Henčlov,
Zakladatelů 69, od 16.00 hod.

11. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Vyrob si svého lyžaře (tvoření z papíru). Knihovna v místní
části Čekyně, Na Červenici 2/32, od 16.00 hod.

13. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Valentýnské dárečky. Knihovna v místní části Dluhonice,
Náves 32, od 17.00 hod.

15. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Květiny z krepového papíru. Knihovna v místní části
Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

18. 2. TVOŘIVÉ DÍLNY
Náramky z provázků. Knihovna v místní části Kozlovice,
Grymovská 47, od 16.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

NNAAKKLLAADDAATTEELLSSTTVVÍÍ BBBB//AARRTT
je české knižní nakladatelství,
které se specializuje především
na moderní překladovou anglo
americkou beletrii (thrillery,
detektivky, ale i romány pro
ženy), literaturu faktu (historie,
biografie...), dětské knihy
i poezii. Významnou část
produkce nakladatelství pak
tvoří komiksy. Mezi autory,
jejichž díla vycházejí právě
v BB/artu, se řadí např. Lee
Child, Ed McBain, Alan Moore,

Lindsey Davisová, Simon Scarrow, Jacqueline Wilsonová,
Sara Shepardová aj. Vyberte si při své další návštěvě
knihovny některý z titulů tohoto nakladatelství  jeho knižní
nabídka je opravdu široká: STANICE ZODIAK, POHŘEBIŠTĚ
OBĚTÍ, KOSTI NIKDY NELŽOU, ODVRÁCENÁ STRANA
SLUNCE, ZAPOMENUTÝ POKOJ, ZTRACENÝ OSTROV aj.

ŽŽUURRNNAALLIISSTTIIKKAA
(z franc. žurnál = deník) se začala rozvíjet začátkem
novověku, v době velkých zámořských objevů a rozvoje
obchodu, kdy výrazně stoupl význam informace a zpráva se
stala cenným zbožím. Žurnalistika přináší informace
o aktuálním společenském dění, poskytuje názory
a komentáře. Mezi její dvě hlavní složky patří zpravodajství,
založené pouze na objektivních faktech, zatímco publicistika
je spojená se subjektivním přístupem žurnalisty, který vynáší
soudy a hodnocení. Takovýmto pracovním postupem pak
vznikají publicistické útvary jako fejetony, články, sloupky,
reportáže či eseje. Pozoruhodný svět žurnalistiky
a novinářského povolání jsme se vám v únoru rozhodli
přiblížit pomocí těchto naučných publikací: DĚJINY ČESKÝCH
MÉDIÍ, INTERNETOVÁ PUBLICISTIKA, UVÍZLÉ VĚTY,
TVŮRČÍ PSANÍ PRO KAŽDÉHO, MARDATA, ALMANACH
ČESKÝCH NOVINÁŘŮ a další.

Tematicky zaměřené nabídky knih naleznete každý měsíc
v půjčovně pro dospělé na Žerotínově nám. 36.



HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

PPÍÍSSŇŇOOVVÍÍ TTEEXXTTAAŘŘII AA ZZDDEENNĚĚKK BBOORROOVVEECC

Písňoví textaři
(nebo také písňoví básníci) mají povahou své práce
velmi blízko k autorům klasické poezie a literatury 
vždyť mnozí renomovaní básníci jsou i výbornými
písňovými textaři a naopak. Všichni pak tvoří několik
dílčích podskupin tvůrců, které se ale často vzájemně
výrazně překrývají.

Textaři – písničkáři, především z oblasti folkové a country
hudby, artrocku a šansonu, tvoří specifickou skupinu.
Obvykle si svůj text písně píší na svoji vlastní hudbu, kterou
si také posléze často sami interpretují.
Textaři z oblasti popmusic pak píší texty na již hotovou
hudbu  obvykle českým textem doplňují hudbu vzniklou na
domácí hudební scéně nebo hudbu převzatou ze zahraničí.
Existují však také textaři, jenž vytvoří nejprve text, ke
kterému následně hudební skladatel vytvoří vhodný hudební
doprovod. V tomto případě se jedná o tvůrčí metodu, která
se používá i při zhudebňování klasické poezie a literatury
vůbec.
Hudba i původní text však mohou vzniknout také najednou,
a to například při náhodné improvizaci na dané téma (údajně
takto vznikla známá píseň Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka,
Jiřího Voskovce a Jana Wericha).
A konečně existuje také skupina textařů divadelních, do níž
se řadí operní libretisté a textaři písní spadající do oblasti tzv.
vážné hudby (tedy artificiální textaři), operetní a muzikáloví
textaři, činoherní a divadelní textaři (vytváří text jako
součást scénické hudby pro nějaké konkrétní divadelní
představení) a také filmoví či televizní textaři, jejichž texty
jsou použity coby součást filmové hudby pro nějaký
konkrétní film či televizní inscenaci.

Zdeněk Borovec (7. 1. 1932 – 18. 2. 2001)
V únoru letošního roku si připomeneme 15. výročí úmrtí
jednoho z nejznámějších českých textařů populární hudby
vůbec. Zdeněk Borovec patřil k absolutní špičce, jelikož byl
básníkem i romantikem, který navíc dokonale ovládal i hitový
slogan. Jeho texty, které čítaly na přibližně dva a půl tisíce,
byly vždy zárukou jedinečné kvality ve všech směrech. Byl
rovněž autorem písní k desítce slavných muzikálů, mezi nimi
k Sladké Irmě, Bídníkům (Les Misérables), Draculovi,
Kleopatře i k projektu Monte Christo.

Častými interprety jeho textů jsou naši přední zpěváci
popmusic. Přes veškerou svou slávu a oblíbenost jak
u umělců, tak u fanoušků, byl Zdeněk Borovec po celý život
skromným a nenápadným mužem, který na sebe nestrhával
pozornost ani na tiskových konferencích k velkým
muzikálovým projektům.

Zdeněk Borovec patřil k řadě známých osobností spjatých

s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. Studoval
dramaturgii a scénáristiku na Filmové a televizní fakultě
Akademie múzických umění v Praze. Ve druhé polovině
50. let pracoval krátce u filmu a poté se již věnoval jen
profesionální textařině. ""KKoouukkáá ssee nnaa mmnnee jjaakkoo nnaa rraarriittuu aa jjáá
zz ttoohhoo,, kkoolliikk jjsseemm ppooččmmáárraall ppaappíírruu,, zzrroovvnnaa rraaddoosstt nneemmáámm,,""
komentoval v jednom z rozhovorů astronomické množství
písňových textů registrovaných v počítači Ochranného svazu
autorského. Borovec psal zásadně texty na hotovou muziku
a činil tak vleže. ""VVžžddyycckkyy jjee ttoo mmaalléé vvííttěězzssttvvíí,, vvžžddyycckkyy mměě
nnoovvýý tteexxtt ppřřeekkvvaappíí,,"" popsal svá muka. Málokomu řekl ne.
Vážil si toho, že byl jako šedesátník osloven mnohem
mladšími tvůrci muzikálu Dracula. Za něj také zaslouženě
dostal šest zlatých a platinových desek.

Stanislava Puppová, hudební oddělení

NNOOVVÉÉ ČČAASSOOPPIISSYY VV ČČÍÍTTÁÁRRNNĚĚ

Začátkem roku 2016 jsme pro vás rozšířili nabídku
odebíraných periodik o dalších 9 lákavých časopisů.

Čtenářky Harlequinů jistě potěšíme časopisem Čas na lásku
plným romantiky, emocí a prudkých vášní. Ty ženy, které
rády zútulňují svůj domov, vaří a věnují se svým čtyřnohým
mazlíkům, mohou čerpat inspiraci s časopisem Ona ví,
a nezapomněli jsme ani na milovnice módních trendů,
kosmetiky a současného životního stylu, kterým je určen
lifestylový časopis Žena a život.
Nabídku periodik pro muže jsme rozšířili o kultovní exkluzivní
časopis Playboy plný otevřených rozhovorů se známými
osobnostmi z domova i zahraničí a o TopGear 
nejprodávanější anglický časopis o autech snů s názory těch
nejlepších motoristických novinářů.
Ta nejaktuálnější a největší porce scifi a fantasy sahající od
filmu přes literaturu až po deskové a karetní hry, historie
i mytologie, a to vše vždy s humorem  to je časopis
Pevnost, který zná (nebo by rozhodně měl znát) každý
fanda těchto žánrů.
Máte rádi životopisy nebo vás inspirují životy významných
osobností? Tak právě pro vás je ideálním společníkem pro
volné chvíle časopis Interview, v němž najdete 100 stran
výjimečných rozhovorů s lidmi, kteří mají co říct.
Dáváte přednost přírodním léčivým produktům, máte
zahrádku či slunný balkón a zajímá vás, co vše se dá
nasbírat v přírodě? Pak by vás mohl zaujmout časopis
Bylinky, ve kterém se dozvíte, jak bylinky vypadají, jak se
pěstují i jaké zdravotní neduhy léčí.
Časopis Retro uzavírá naši nabídku. Skrývá ve svém obsahu
příběhy osudových lásek známých osobností české i světové
kultury i historii zastoupenou životy příslušníků známých
královských rodin.
Navštivte tedy naši čítárnu a zalistujte si ve svých oblíbených
evergreenech, ale i v časopiseckých novinkách!

Kamila Fojtíková, oddělení pro dospělé



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

MMIISSEE HHAAIITTII // MMIISSEE AAFFGGHHÁÁNNIISSTTÁÁNN

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární
organizací, která se zaměřuje na poskytování
zdravotní péče lidem v ohrožení a v případě krizí.
Tato organizace vznikla v roce 1971 a všude na světě
je známa především pod zkratkou MSF.

Autor knih Mise Haiti a Mise Afghánistán Tomáš Šebek se
narodil 25. března 1977 v Praze. Své studium na
všeobecném lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy zakončil v roce 2002, kdy nastoupil jako všeobecný
chirurg do Nemocnice Hořovice. Zde působil od roku 2009 až
do roku 2011 jako tiskový mluvčí. V roce 2004 založil
společnost, která dnes provozuje unikátní odborný portál
proLékaře.cz a českou internetovou jedničku v kategorii
zdraví  uLékaře.cz.
Dnes působí jako chirurg v pražské Nemocnici Na Františku.
Na svou první misi vyjel s Lékaři bez hranic poprvé v roce
2010, a to na 3 měsíce na ostrov Haiti zasažený ničivým
zemětřesením, aby v tamější nemocnici pomohl zraněným
a nemocným. Svou misi o dva roky později zopakoval a roku
2013 odjel s Lékaři bez hranic jako hlavní traumatolog na
svou třetí misi, tentokrát do severního Afghánistánu.
Tomáš Šebek se momentálně specializuje na laparoskopické
výkony v oblasti břišní dutiny a zároveň se na misích s Lékaři
bez hranic věnuje úrazové chirurgii břicha, hrudníku a také
končetin. Je ženatý a má dvě děti  dceru Kateřinu (1997)
a syna Šimona (2000).

Mise Haiti
Kniha je psána formou zápisku z blogu, běžným jazykem
a uvolněným stylem, který na jedné straně popisuje reálie
humanitární mise po ničivém zemětřesení a práci Lékařů bez
hranic v zemi, kde je doktorů jako šafránu, z druhé strany
však odlehčenou formou (a někdy až naturalisticky)
přibližuje čtenáři každodenní život v projektu, který je na
hony vzdálený životnímu standardu, na jaký jsme v Evropě
zvyklí. Tato knížečka není nijak rozsáhlá a dá se tedy přečíst
za jeden den, a hlavně pak jedním dechem. Tomáš Šebek
v ní poutavě vypráví o tom, jak denně čelil případům, jaké se
u nás naskytnou jen výjimečně, pokud vůbec. Sugestivní
atmosféru vyprávění navíc podtrhují fotografie z místa
pořízené přímo autorem či jeho spolupracovníky.

Mise Afghánistán
Kniha o třetí autorově absolvované misi je velmi drsná, místy
až nelítostná. Autor v Afghánistánu strávil šest hektických
týdnů, jeho domovem se mu stal operační sál, denním
chlebem mu byly útroby plné krve i dalších sekretů
a neustálé zachraňování životů těžce zraněných dospělých,
ale i dětí, přičemž se musel vypořádat se zoufalým
nedostatkem kvalitního lékařského vybavení. Provázel ho
neustálý stres a nedostatek spánku. Jeho vyprávění vás tak

logicky nenechá chladnými a nedá vám vydechnout do
poslední stránky.

Den 44 / Třináctiletá oběšená
""DDééššťť ccáákkáá ddoo bbeettoonnoovvýý ppooddllaahhyy ssttřřeecchhyy nnaaššeehhoo vveesseellýýhhoo
bbaarráákkuu.. ČČttrrnnáácctt ddnníí nneezzaapprrššeelloo.. VVzzdduucchh ssee ččiissttíí,, pprraacchh sseeddáá,,
kkrráássnněě ssee ddeejjcchháá.. PPoosslleeddnníí nnoocc jjsseemm ssii lleehhnnuull nnaa ssttřřeeššee.. KKddoo
mmůůžžee řříícctt,, žžee ddaall ššiirráákk vv AAffgghháánniissttáánnuu?? BBuuddee kk ppůůllnnooccii,, kkddyyžž
zzaaččnnoouu.. AAssii sseeddmm kkiilloommeettrrůů oodd nnááss nneejjddřříívv oojjeeddiinněělleejj ššttěěkkoott
kkaallaaššnniikkoovvůů..
BBěěžžnnýý šškkááddlleenníí,, řřííkkáámm ssii.. PPaakk ssee aallee ppřřiiddáá ttěěžžkkeejj kkuulloommeett..
PPaakk ddaallššíí.. AA ddaallššíí.. NNeejjssoouu ttoo jjeeddnnoottlliivvýý ddáávvkkyy.. JJeeddoouu
ssyysstteemmaattiicckkyy jjaakkoo mmaaššiinnyy..
DDoo kkaakkooffoonniiee ssee ppoo ppáárr mmiinnuuttáácchh ppřřiiddáávváá dděělloossttřřeelleeccttvvoo..
JJeeddnnaa zz ooffeennzziivv bbyyllaa pprráávvěě zzaahháájjeennaa.. MMaassaakkrruujjoouu ssee sskkoorroo
hhooddiinnuu.. II kkddyyžž ttoo ppooppoossttřřeelloovváánníí ppřřeessttaanneettee ppoo ppáárr tteejjddnneecchh
vvnníímmaatt,, zz ttoohhoohhllee ssyysstteemmaattiicckkýýhhoo nnaasskkaakkuujjee hhuussíí kkůůžžee..
ZZ ddrruuhhýý ssttrraannyy ddoo ttoohhoo zz mměěssttaa vvyyjjoouu ppssii.. AA oodd řřeekkyy kkuuňňkkaajj
žžáábbyy.. PPaakk ssee ppřřiiddáá pprrvvnníí mmuueezzzziinn zz mmiinnaarreettuu…… TToohhllee jjee
AAffgghháánniissttáánn..
TTrrooeellss jjee ccéévvnníí cchhiirruurrgg.. KKlliiddnneejj,, vvyycchhrrttlleejj cchhllaappííkk ss cchhyyttrrýýmmaa
ooččiimmaa.. PPrraaccuujjee vv DDáánnsskkuu nnaa mmaallýý kklliinniiccee vvaasskkuulláárrnníí cchhiirruurrggiiee..
MMaajj aassii ddvvaacceett llůůžžeekk.. PPřřeessttoo dděěllaajj nnaappřřííkkllaadd 110000 aanneeuurryyzzmmaatt
–– ccéévvnníícchh vvýýdduuttíí –– zzaa rrookk.. TToo jjee úúccttyyhhooddnnýý ččíísslloo ii nnaa
mmnnoohheemm vvěěttššíí oodddděělleenníí.. MMáá mmůůjj ppřřiirroozzeenneejj rreessppeekktt..
AAžž jjsseemm sskkoorroo ssttyyddlliivveejj ppřřii ppřřeeddáávvccee ppaacciieennttůů,, kktteerrýý jjsseemm
ttaaddyy ppoo ssoobběě nneecchhaall.. NNaaššttěěssttíí nniikkoohhoo,, kkddoo bbyy ppoottřřeebboovvaall
nněějjaakkeejj ddaallššíí cchhiirruurrggiicckkeejj zzáássaahh.. DDoohhoojjeenníí,, rreehhaabbiilliittaaccee
aa ooddcchhoodd ddoommůů.. OObbhhllííddnneemmee ssppoolluu ttřřiinnááccttiilleettoouu hhoollkkuu,, ccoo ssee
ppookkuussiillaa oobběěssiitt ppoottoomm,, ccoo ssee ttrroocchhuu nneeppoohhooddllaa ss mmaattkkoouu..
SSmměějjee ssee nnaa nnááss,, vvččaass jjii ooddřříízzllii..
RRýýhhaa nnaa kkrrkkuu nnáámm aallee ppřřiippoommíínnáá,, žžee ttoohhllee tteeddaa nneenníí vvůůbbeecc
žžááddnnáá pprrddeell.. JJddeemmee ddááll aa ppřřeeddáávváámm zzbbyytteekk.. UU ddvvoouu ppaacciieennttůů
jjsseemm ssee aallee ššeerreeddnněě sseekkll……"" (Šebek, T. Mise Afghánistán)

Autorův osobitý styl nám oproti
frázovitému jazyku mnoha jiných
knižních titulů nabízí příjemnou
změnu a rozptýlení. Obsahově
pak nabízí nevšední pohled na
životní podmínky, o kterých
většina z nás běžně ani
nepřemýšlí. Cením si na autorovi
jeho odvahy pomáhat a obdivuji
jeho rozhodnost, s níž řeší
zdánlivě neřešitelné situace.
Tomáš Šebek má dar velmi

osobitě a autenticky popsat celé dění, což dělá z četby obou
jeho knih jedinečný čtenářský zážitek. Po jejich přečtení si
začnete více vážit toho, co máte.

ŠEBEK, TOMÁŠ. Mise Haiti: 5 měsíců s Lékaři bez
hranic. Praha: Mladá fronta, 2013.
ŠEBEK, TOMÁŠ. Mise Afghánistán: český chirurg
v zemi lovců draků. Praha, Litomyšl: Paseka, 2015.

Markéta Illeková, oddělení pro dospělé
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Zajímá vás, jaké nejnovější knižní tituly či CD patřily
v loňském roce mezi uživateli Městské knihovny
v Přerově k těm nejpůjčovanějším? Podívejte se na
naše žebříčky nejžádanější beletrie, naučné literatury
i hudebních a audio CD a zjistěte, o které tituly
z oblasti novinek byl v roce 2015 největší zájem!

BELETRIE:
1. Hedvábník – Galbraith Robert
2. Kouzlo všednosti – KeleováVasilková Táňa
3. Modré z nebe – Roberts Nora
4. Bílá žena – Wood Barbara
5. Zpátky ve hře – Viewegh Michal
6. Dokud držím pohromadě – Mlynářová Marcela
7. Policie – Nesbø Jo
8. Neznámý soupeř – Patterson James
9. Prodám manžela, zn. Spěchá – Jakoubková Alena
10. Všude manžel o dvou kůrkách – Jakoubková Alena

Hedvábník, druhá kniha z řady detektivních románů
s Cormoranem Strikem a jeho energickou mladou
asistentkou Robin Ellacottovou, je strhující a čtivý příběh.
Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho žena se obrátí na
soukromého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se
domnívá, že se na pár dní někam vypařil – už to v minulosti
párkrát udělal – a po Strikovi jen chce, aby ho našel

a přivedl domů. Jenže Strikovi
během vyšetřování začíná být
čím dál jasnější, že za
Quineovým zmizením se skrývá
větší tajemství, než si jeho žena
myslí. Romanopisec právě
dokončil rukopis, v němž
s jízlivou zlomyslností vykreslil
téměř všechny své známé. Kdyby
se román zveřejnil, zničil by
leckomu život. Existuje tudíž
spousta lidí, kteří ho mohli chtít

umlčet. A ve chvíli, kdy je Quine nalezen brutálně
zavražděný za bizarních okolností, začíná souboj s časem,
v němž je třeba porozumět motivaci krutého vraha; vraha,
který se nepodobá žádnému z těch, s nimiž se doposud
Strike setkal.

NAUČNÁ LITERATURA:
1. Největší záhady dávných Čech: magická místa,
tajemné bytosti, zázračné jevy – Liška Vladimír
2. Světem na kole: 16320 km vzdálenými kontinenty
– Stiller Martin
3. Francouzky zrají jako víno: tajemství, jak neztratit
šarm – Guiliano Mireille
4. Zločiny a tragédie v českých dějinách – Liška Vladimír
5. … a vztáhl pak ruku na život bližního – Cílek Roman
6. Kate: budoucí královna – Nicholl Katie

7. Všechny cesty vedou do Říma – Burkert Ivan
8. Můj život s Karlem Kachyňou: i bez něj – Mihulová Alena
9. Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích – Padevět Jiří
10. Ten den mi patřilo nebe – Scott Robert Lee

Navštívili jste Býčí skálu, hrad
Houska, Zvíkov, slyšeli jste
o létajících hadech, skřítcích
a upírech v Čechách? Víte, kde je
ukryto kouzelné zrcadlo a co se
stalo na Devíti křížích? Čechy jsou
krajinou plnou magických míst,
nadpřirozených bytostí i čarovných
příběhů. Staňme se svědky
uplynulých věků a poodhalme
závoj tajemství, který naši historii
obestírá.

CD:
1. Poslední aristokratka – Boček Evžen
2. Volání kukačky – Galbraith Robert
3. Zvěrolékař a kočičí historky – Herriot James
4. Zlá minuta – Vachek Emil
5. Otec Goriot, Vautrin – Balzac Honoré de
6. Zmizelá – Flynn Gillian
7. Vrazi bez tváře: případy komisaře Wallankera – Mankell
Henning
8. Muž z ostrova Lewis: 2. část trilogie Lewis – May Peter
9. Povídky a příběhy
10. Proměnamě – Klus Tomáš

František Antonín, hrabě
Kostka z Kostky, je
potomek šlechtického
rodu, žijící v New Yorku.
Po pádu komunistického
režimu se s americkou
manželkou Vivien a dcerou
Marií (III.) vrací do Čech,
aby převzal rodové sídlo.

Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál:
zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka
a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene.
Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný
rodokmen, emigrantství, místní zemitost, zámek jako
konkurenceschopná atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky
Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor,
profesí kastelán, upředl sérii panoptikálně komických situací.
V deníku Marie III., posledního potomka rodu, nenajdete
sex, násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. Má jedinou ambici:
pobavit čtenáře!

Nezapomeňte, že o nové knihy neustále doplňujeme
náš knihovní fond! Knižní novinky pro vás pravidelně
připravujeme každý čtvrtek v půjčovně pro dospělé
na Žerotínově nám. 36 od 14.00 hodin.



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




