
  

Newsletter MSVK červenec/srpen 2018 

Milí čtenáři, 

rádi bychom vás upozornili na uzavření knihovny v pravém křídle radnice v době od 1. srpna do 

9. září a zároveň se vám tímto omluvili za způsobené problémy. Bude zde probíhat rekonstrukce 

půjčovny, vstupních prostor, šatny a vestibulu, současně budou měněna okna. Důvodem 

rekonstrukce je především zvýšení vaší spokojenosti se službami knihovny a prostředím, ve kterém 

jsou poskytovány.  

Dne 28. 10. 2018 bude v rámci oslav 100. výročí Československé republiky zrekonstruovaný prostor 

předán slavnostně vám, čtenářům. Tímto si vás dovolujeme srdečně pozvat k účasti na této akci. 

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že zatím maximálně využijete nabídku nových služeb, které 

vám v tomto zpravodaji představíme. 

Celá redakce vám přeje krásné a pohodové léto. 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

10. 5.–31. 7. 2018 

Ostravské foto – grafiky 

Fotograf Stanislav Drozd vystavuje fotografie převážně s ostravskými motivy. 

 

7. 6.–31. 7. 2018 

Tisknu, tiskneš, tiskneme 

Výstava prvorepublikových tiskovin nejen z fondů knihovny.  

 

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA: 

Po, St                 10:00–18:00 

Út, Čt, Pá             9:00–16:00 

So                        ZAVŘENO 

1. 8.–9. 9. 2018    ZAVŘENO 

Oddělení speciálních fondů bude uzavřeno 1.–19. 8. 2018. 

UPOZORNĚNÍ 

 



   
NOVINKA … Zájmové kluby v knihovně 2018/2019 

 

Od září 2017 do června 2018 mohli zájemci v naší knihovně navštěvovat 10 zájmových 

klubů, jejichž činnost byla financována z projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus 

(program Erasmus+). Členství v klubech bylo zdarma, podmínkou byla pouze platná 

registrace v knihovně a věk nad 50 let. Kluby se scházely nejčastěji jednou v měsíci – 

výjimkou byl pouze Klub moderní komunikace, který byl pořádán 1x týdně. Celkem se 

klubové činnosti účastnilo 943 lidí – nejnavštěvovanějšími byly Klub zdravého životního 

stylu, Poslechový klub Oldies a Klub regionální historie. 

Tento způsob neformálního vzdělávání se setkal s kladným ohlasem, a tak bude knihovna 

v klubové činnosti pokračovat i po ukončení projektu v říjnu 2018. Pro období 2018/2019 

však budou upraveny podmínky členství v klubech – účast již nebude omezena věkem, ale 

bude zaveden jednorázový poplatek, maximálně však 200 Kč pro jeden klub. 

Již nyní se můžete přihlašovat do jednotlivých klubů. Jejich nabídku, přihlášku a další 

podrobnosti naleznete zde. 

Kapacita jednotlivých klubů je velmi omezena, proto neváhejte s přihlašováním. 

Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2018.  

Klub regionální historie na komentované prohlídce Vítkovic 

https://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/projekty/clanek/nabidka-klubu-2018-2019/


 

  

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

JIŘÍ TIEFTRUNK 

Jiří Tieftrunk připravuje a moderuje hudební pořad Oldies 

aneb Historie z černých drážek v Českém rozhlase 

Ostrava. Vytváří hudební kalendária a historické přehledy, 

identifikuje a sbírá staré nahrávky. Nejvíce ho těší, pokud 

rozluští nějakou hudební záhadu nebo když se mu podaří 

získat vzácnou nahrávku či informaci a může ji pak 

nabídnout posluchačům. V naší knihovně vede 

Poslechový klub Oldies, který je jedním 

z nejnavštěvovanějších a je i v současné nabídce 

zájmových klubů pro období 2018/2019. V něm se Jiří 

Tieftrunk snaží zájemcům rozšířit hudební obzory, ujasnit 

hudební pojmy a některé historické skutečnosti. 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Info Help 
 

Od počátku června nabízí naše knihovna novou službu Info Help, která je určena všem zájemcům 

o osobní konzultaci z oblasti současných informačních technologií. Máte-li problémy s Wordem, 

Excelem, potřebujete poradit s Facebookem, Twitterem, Instagramem, novým chytrým telefonem či 

digitálním fotoaparátem, můžete si objednat konzultaci jednoduše na infohelp@svkos.cz nebo formou 

SMS zprávy na telefonu 608 445 223. Pracovník v knihovně se bude věnovat pouze vám, takže není 

nutné se obávat pohrdavých pohledů potomků či koulení očima rychleji chápajících kolegů z podobně 

zaměřených kolektivních kurzů. 

Služba je poskytována zcela zdarma, konzultace se však konají pouze pro objednané klienty, a to ve 

čtvrtek a v pátek v době od 15 do 19 hodin a v sobotu od 8.30 do 12 hodin. 

Foto František Tichý, archiv 

Českého rozhlasu Ostrava 

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

Beletrii čtu z časových důvodů minimálně, zážitkem jsou pro mne knihy, které napsali lidé, kteří ve 

svém životě něco dokázali, nebo knihy o životě takových lidí. Mám na mysli například knihu Lubomíra 

Dorůžky Panoráma paměti nebo Jiřího Černého Načerno v Českém rozhlase, případně publikaci 

autora Jaroslava Riedla Kritik bez konzervatoře: rozhovor s Jiřím Černým. 

 

Jaký je Váš vztah ke knihovnám? 

Knihovny mám v úctě a považuji je za „zdroj vědění“. Navštěvuji je především v případě, že hledám 

informace. Naučil jsem se nevěřit jen internetu a stále se spoléhám také na tištěné zdroje. Mám na 

mysli různé encyklopedie, literaturu faktu a historická periodika, tedy noviny a časopisy. 

 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil? 

Pro všeobecné vzdělání doporučuji samozřejmě Bibli, případně Biblický slovník. Dále pak kvalitní 

encyklopedie. Problémem je však někdy jejich cena a také dostupnost. Pokud jde o poučení 

a pobavení, doporučuji útlou knížku Jiřího Hochmana Jelení Brod. Je to úsměvné čtení hlavně pro 

pamětníky minulých časů. 

mailto:infohelp@svkos.cz
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3346567--jiri-tieftrunk--1-950x0p0.jpeg


  

ZE ZÁKULISÍ 

 

Erasmus+ a návštěva z Maďarska a Slovenska 
 
Ve dnech 14.–18. 5. jste mohli v prostorách knihovny potkat naše kolegy z Miskolce a Košic, kteří 

nás navštívili v rámci projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus (Erasmus+). Na programu bylo 

především předávání zkušeností z klubové činnosti probíhající v jednotlivých knihovnách  

(od propagace po klubovou náplň a zpětnou vazbu od účastníků), hodnocení a plánování dalších 

aktivit i po skončení projektu 31. 10. 2018. U nás jsme prakticky představili Poslechový klub Oldies, 

Mozkový jogging, Klub šikovných rukou, navštívili jsme knihovnu Galerie výtvarného umění v Ostravě 

a aktuální výstavy. Pro lepší pochopení regionu a jeho tradic jsme pozvali knihovníky na exkurzi do 

Hornického muzea a Landek Parku. 

Výsledkem tohoto setkání je především množství sdílené inspirace a nápadů, které můžeme 

uplatňovat v pokračující klubové činnosti 2018/19. Věnujte proto co nejdříve pozornost přihláškám, 

máme vám co nabídnout! Více najdete zde. 

VÝSLEDEK TIPOVACÍ SOUTĚŽE O CENY 

Víte, že v letošním roce navštívilo Ostravskou muzejní noc v naší knihovně 761 účastníků? 

Zábavný soutěžní program s prvorepublikovou tematikou měl název Račte vstoupit aneb 

Sensační tourné světem první republiky a dle reakcí návštěvníků měl velký úspěch, všichni se 

náramně bavili a my jsme z toho měli radost. 

V naší tipovací soutěži, které jste se mohli zúčastnit prostřednictvím newsletteru, webu či 

facebooku, zvítězili nakonec 3 soutěžící z facebookové stránky, kteří získali hodnotnou knihu. 

Jejich tipy se pohybovaly těsně kolem hranice 900 účastníků (895, 899 a 902). Přáli jste nám 

velkou návštěvnost, bohužel počasí bylo na začátku proti nám, tak snad budeme trhat rekordy 

zase příště. 

 

https://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/projekty/clanek/nabidka-klubu-2018-2019/


  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Doporučeným tématem na prázdniny jsou tradiční i netradiční cestopisy českých autorů, cestování, 

reportáže – prostě život trochu jinak, než jsme zvyklí. 

JAGUÁR LIDI NEŽERE 

Jan Dungel  

Netradiční cestopis brněnského cestovatele a výtvarníka Jana 

Dungela je bohatě ilustrovaná kniha doplněná autentickými 

autorovými fotografiemi z cest po Austrálii a Jižní Americe, kam se 

autor neustále vrací. V jedné ruce štětec, ve druhé mačetu, neboť 

kdo chce malovat zvířata v jejich přirozeném prostředí, musí si 

k nim prosekat cestu. Není to však jen malování, kvůli čemu se 

Jan Dungel do pralesů a savan vydává… 

K vypůjčení zde. 

HANDICAP 

Handicapovaní čtenáři v MSVK 

V oddělení speciálních fondů mají handicapovaní čtenáři možnost si vypůjčit různé dokumenty – 

audioknihy a knihy v Braillově písmu, které vydává Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 

v Praze, audioknihy z běžných nakladatelství (OneHotBook apod.), deskové hry speciálně upravené 

pro slabozraké a nevidomé hráče. Neslyšící čtenáři si mohou vypůjčit filmy se speciálními titulky na 

DVD. 

Knihovnu navštěvuje celkem 32 čtenářů s vážnou zrakovou vadou a 11 uživatelů s poruchou sluchu. 

Slabozrací a nevidomí čtenáři si půjčují především audioknihy, méně již tituly v Braillově písmu. 

Většina z nich se spoléhá při výběru dokumentů na přímé doporučení knihovnic. 

Někteří uživatelé si vyzvedávají dokumenty sami, s jinými přijde i průvodce a některým, zvláště těm 

starším uživatelům, chodí půjčovat a vracet dokumenty jejich rodinní příslušníci. Knihovna nabízí také 

možnost osobního doručení či zasílání dokumentů poštou. 

PŘÍBĚHY Z MEXIKA 

Pavla Jazairiová 

V podvědomí dnešního čtenáře je Mexiko nebezpečná země, kde na 

severu řádí drogová mafie a na jihu vzkvétá ráj karibských pláží. 

Teprve pak přicházejí na řadu Aztékové, Mayové a staré památky, 

které turista neopomene navštívit. Pavlu Jazairiovou však na Mexiku 

zajímá především dávný střet civilizací, kdy evropský dobyvatel chtivý 

zlata objevuje neznámou, krutou, ale zároveň oslňující indiánskou 

kulturu. Kdo a jak ji vytvářel? O tom vyprávějí příběhy podbarvené 

krví i touhou, přibližující barevné, tvořivé, globalizací zasažené 

Mexiko. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000722658
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000734623


  

 

  

POSEKEJ SI TEN TRÁVNÍK, NEJSOU VIDĚT HADI  

Matěj Ptaszek 

 

Poznejte Jižní Ameriku očima ostravského rodáka a nechte se 

správně naladit! Publicista, fotograf a muzikant Matěj Ptaszek 

strávil v několika zemích Latinské Ameriky společně se ženou 

tři roky. Ve své knize přináší sérii vtipných, dojemných 

i hloubavých glos zachycujících realitu života v prostředí, 

v němž se v nádherné přírodní scenérii snoubí lidskost 

i nenávist, dobrosrdečnost i násilí, historie i moderní svět.  

K vypůjčení zde. 

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 

Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava, Vladimír 

Kroc 

 

Autobiografie našeho nejznámějšího cestovatele přináší osobitý 

pohled na bouřlivé dějiny 20. století očima muže, který poznal celý 

svět. Narodil se pět měsíců po vzniku první republiky, přežil 

2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. Kniha 

rozhovorů s Miroslavem Zikmundem přináší také dosud 

nezveřejněné informace ze života tohoto výjimečného cestovatele, 

které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu. Text je doplněn 

bohatou obrazovou přílohou s množstvím unikátních fotografií. 

K vypůjčení zde.  

JINÁ BRITÁNIE 

Jiří Hošek 

Dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek prožil v této 

měnící se Británii více než 5 let. Celou zemi procestoval křížem 

krážem. Setkával se s politiky, novináři, dělníky, rybáři, 

nezaměstnanými i bezdomovci. Hlavně na základě silných 

lidských příběhů se úspěšně pokouší zachytit současného 

ducha Spojeného království. Kniha není ani turistickým 

bedekrem, ani učebnicí politologie, je zajímavou sondou do 

britské společnosti i prostřednictvím Čechů, kteří zde prorazili, 

jako např. fotbalový brankář Petr Čech a další. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000687754
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000727259
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000735244


 

  

    

VERONIKA V DUBAJI 

Veronika Klesnilová 

 

Chcete vědět, jak se žije české holce v Dubaji, jak je 

těžké dostat „práci snů“ a proč si v Číně neobjednávat 

pizzu? Jste zvědaví, jaké to je pracovat pro jednu 

z největších leteckých společností Blízkého východu, 

měsíčně navštívit pět kontinentů a dostávat za to 

výplatu? Nahlédněte za závěs kuchyňky, poznejte blíže 

práci letušky. Více také na 

http://www.veronikaindubai.com/ 

K vypůjčení zde. 

V době uzavření půjčovny v pravém křídle radnice můžete průběžně vracet vypůjčené dokumenty do 

biblioboxu před knihovnou. Nemusíte však mít obavy, že bychom vám v této době účtovali nějaké 

poplatky z prodlení. Zapůjčíte-li si totiž knihy v průběhu července, bude vám výpůjční lhůta 

automaticky prodloužena až do 12. 9. 2018. 

Oddělení speciálních fondů v levém křídle radnice bude uzavřeno pouze v období 1.–19. 8. 2018, 

jinak zde bude otevřeno. 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

 

http://www.veronikaindubai.com/
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000727048

