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Milí čtenáři, 

teprve v uplynulých týdnech jsme poznali, jak nám chybí to, co jsme celou dobu považovali za zcela 

samozřejmé – setkávání a společenský život lidí se stejnými zájmy. Jsme proto rádi, že můžeme 

v knihovně postupně uvolňovat protikoronavirová opatření, a doufáme, že se s vámi budeme zase 

potkávat. 

Vaše redakce 

3X SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Plukovník Jaroslav Medek, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, 

připravoval s knihovnou program k připomenutí 75. výročí osvobození Ostravy 

a Ostravsko-opavské operace. Měl zde také připomenout současnou roli 

armády. Netušili jsme tehdy, že se tak brzy staneme svědky náročné a skvěle 

odvedené práce vojáků, kteří výraznou měrou pomohli zdravotníkům 

a sociálním službám v boji proti koronavirové nákaze. Právě nyní například 

působí 6 vojenských odběrových týmů i v nejvíce koronavirem zasažené 

oblasti v Karviné. I v této těžké době nám byl plukovník Medek ochoten 

odpovědět na naše otázky. 

OTEVŘELI JSME STUDOVNY A DALŠÍ ODDĚLENÍ KNIHOVNY 

Od pondělí 25. 5. jsou přístupná všechna pracoviště poskytující služby veřejnosti s výjimkou oddělení 

speciálních fondů, v němž probíhá rekonstrukce. Kromě půjčování a vracení knih (prioritně do 

biblioboxů) nabízíme také osobní konzultace s knihovníky, možnost prezenčního studia dokumentů ve 

studovně či veřejný internet pro registrované uživatele. Omezena však zůstává provozní doba 

knihovny – pondělí a středa od 10:00 do 18:00, úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 16:00, v sobotu je 

zavřeno.   

Bližší informace o pravidlech návštěvy knihovny naleznete zde. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVY 

Do 30. 6. / studovna 

Moravskoslezský kraj fotoaparátem Libora Sváčka 

Nejzajímavější místa našeho kraje očima špičkového fotografa. 
 

1. 6.–31. 7. / vestibul 

Toulky regionem 

Tipy na výlety prostřednictvím výstavy publikací, průvodců a map. 

 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/aktuality/otevirame-studovnu-a-dalsi-oddeleni-knihovny


 

  

Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?  

Ke čtení mne přivedla maminka. Když jsem byl malý kluk, četla nám se sestrou (asi jako většina 

rodičů) před spaním pohádky a pověsti. Když už jsem byl větší, chodil jsem velmi často do naší místní 

knihovny a přečetl všechno od Julese Verna, Stanisława Lema, J. M. Trosky a knihy napsané dvojicí 

Thomas N. Scortia a Frank M. Robinson. Mým oblíbeným autorem se stal Arthur Hailey, v jehož 

románech na mne dýchala opravdovost prostředí, o kterých psal. 

Silný zážitek mi poskytla také kniha, kterou napsal Fritz Rudolph – Himálajští tygři. Tu jsem doslova 

hltal a myslím, že byla dokonce uváděna jako četba na pokračování v Českém rozhlase. 
 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám?  

No, musím upřímně říct, že mám v domácí knihovně mnoho knih a ty, které tam nemám, jsem právě 

hledával v knihovnách. Dnes je situace výrazně snadnější. Pokud člověk hledá nějaký titul, může si jej 

vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo jej najde někde na tom velkém tržišti, 

kterému se říká internet. Přiznám se, že e-kniha je komoditou, kterou jsem si taky vyzkoušel, ale stále 

se rád vracím k papírové knize. Dělá mi radost mít ji v ruce, listovat si v ní, případně si dělat poznámky 

někde na okraji listu. To sice jde i v tom elektronickém zázraku, ale papír je papír. Hlavně aby to nebyl 

paperback, který se po prvním otevření rozpadne, a pak člověk neustále hledá ztracené listy (úsměv). 
 

Co právě čtete? 

Tak tato otázka je asi ze všech nejsložitější, protože v době koronavirové nejvíce jako voják čtu úkoly, 

pokyny, směrnice, pravidla a návody jak postupovat v té či oné situaci. Ale jednou z posledních knih, 

kterou jsem v tomto období dočetl, byla Žízeň po životě o osudu Vincenta van Gogha, napsal ji Irving 

Stone. No, a protože jsem profesí voják, zajímá mne vše, co se týká moderní techniky a vojenství, jak 

v historii, tak i v současnosti. 

KNIHOVNA V DOBĚ KORONAVIRU 

Poskytovali jsme vám služby… 

Poradna zodpovídala telefonicky či e-mailem vaše dotazy, které se týkaly především termínu 

znovuotevření, data, do kterého mají čtenáři automaticky prodlouženy výpůjčky, či způsobu výpůjček 

e-knih, jejichž nabídku jsme navýšili o více než 1000 titulů. 

Se službou Info Help jsme společně řešili práci s tabulkami ve Wordu, založení a nastavení Skype 

a informace ke grafickému programu Canva. DiploGuru Pája poskytla konzultace především 

k citacím, pracoviště konzultačních služeb stále zpracovávalo požadavky na rešerše. 

Denně jste vraceli knihy do pravidelně dezinfikovaných biblioboxů, odkud jsme knihy ukládali do 

karantény. 

Spustili jsme online vzdělávání na Moodlu knihovny, připravovali kurzy a videa, která vám budou 

k dispozici kdykoliv, odkudkoliv a zcela zdarma. Na webu knihovny můžete sledovat přibývající 

nabídku. 

Na sociálních sítích jsme vás téměř denně informovali o nových možnostech půjčování e-knih 

a využívání e-zdrojů zdarma, o bezplatných možnostech online vzdělávání. Vytvářeli jsme zábavné 

kvízy a úkoly pro mozkový jogging, sdíleli zajímavá videa. 

Stále jsme nakupovali knihy a další dokumenty…  

Docházelo k situacím, kdy se posouvala doba vydání některých titulů, jiné nebyly v nabídce našich 

smluvních distributorů. Odkládal se bohužel nákup titulů navržených čtenáři na doplnění do knihovny, 

zvlášť když se jednalo o zahraniční tituly či publikace speciálních vydavatelů (např. muzeí či galerií). 

I tak náš fond utěšeně narůstal. 

Stěhovali jsme…. 

Odváželi jsme nejstarší fond ze skladu na ulici Macharova do vhodnějších prostor ve skladu 

v Ostravě-Kunčičkách. Zároveň jsme 500 m uvolněných polic zaplnili dalšími knihami a svázanými 

ročníky novin a časopisů. 



 

  

ZE ZÁKULISÍ 

Probíhá rekonstrukce oddělení speciálních fondů 
 

V době uzavření knihovny se toto oddělení sídlící v levém křídle radnice připravovalo na částečnou 

rekonstrukci svých prostor. Do externích skladů byly přestěhovány svázané firemní časopisy, 

vyklízela se půjčovna speciálních fondů i galerie. V současné době jsou již na startu řemeslníci, kteří 

budou provádět nové elektroinstalace, malířské a natěračské práce, pokládat podlahovou krytinu. 

Výrobci a dodavatelé nábytku obdrželi objednávky a my se spolu s vámi budeme těšit, že se 

o prázdninách uvidíme v upravených prostorách. 

Přijměte tipy na výlety po krásných koutech naší země.

ROZHLEDNY ČESKÉ REPUBLIKY 

Jaroslav Fábera, Aleš Král  

 

Kompletní přehled 421 rozhleden, které můžete v České republice 

navštívit. U každé rozhledny najdete podrobnosti o historii stavby, 

technické údaje, GPS souřadnice, dopravní spojení, informace 

o otevírací době a tipy na to, co můžete z rozhledny vidět. 

K objednání zde. 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000759411


 

  

PO STOPÁCH ČESKÝCH FILMŮ A POHÁDEK 

Radek Laudin  

Zažijte atmosféru zámků, po kterých se procházely vaše oblíbené 

filmové pohádkové postavy nebo čeští filmoví a seriáloví hrdinové. 

Vstupte s námi do míst, která důvěrně znáte, ale osobně jste je ještě 

nenavštívili. 

K objednání zde. 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ VÝLETY: 50+ VÝLETŮ DO KAPSY 

kolektiv  autorů 

 

Každý kout České republiky má své krásy a zajímavosti. Jen se 

dobře dívat, umět je hledat a mít chuť za nimi cestovat. Tato knížka 

půvabných českých výletů vám k tomu rozhodně pomůže. 

K objednání zde. 

 

PAMÁTNÁ MÍSTA JÁRY CIMRMANA 

Radek Laudin 

 

Objevte zajímavé kouty naší vlasti, které proslavil nejslavnější Čech, 

a pronikněte do hlubin velikánovy osobnosti. Vydejte se na místa, 

kde zanechal výrazné stopy a důležité odkazy nejslavnější český 

génius – Jára Cimrman. 

K objednání zde. 

 

STŘEDOČESKÝ VÝLETNÍK 

Anna Jiroutová 

Cestovní deník a průvodce v jednom vám naplánují jednodenní 

výlety po okolí hlavního města do míst, která lákají hlavně svým 

zvláštním názvem. Kniha stručně vysvětluje, jak místa ke svému 

názvu přišla, a provádí jimi čtenáře prostřednictvím kreseb 

a poznatků z autorčiných výletů. 

K objednání zde. 

 

HONEST GUIDE PRAHA 

Janek Rubeš, Honza Mikulka, Eliška Podzimková 

Praha není jenom Hrad a Karlův most. V tomto průvodci najdete tipy, 

kde se dobře najíst za malý peníz a která zajímavá místa vidět 

a neprodírat se přitom davy. Tak vezměte svůj chytrý telefon a pojďte 

objevovat Prahu jinak. 

K objednání zde. 

 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000713900
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000739333
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000682300
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000759050
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000770654


  

 

 

 

 

STAŇTE SE FANOUŠKY VĚDÁRNY! 

Najdete nás na Facebooku, Instagramu i YouTube. Téměř denně zveřejňujeme informace 

a zajímavosti, které vám umožní být stále v úzkém kontaktu se svou oblíbenou knihovnou. 


