
 

PŘIHLÁŠKA  
 
Jméno a příjmení 
 

 

 
E-mailová adresa 
 

 

 
Telefon 
 

 

 
Poznámka 
 

 

 

Označte, o které aktivity máte zájem: 
 
 Klub německého filmu 
 
 Klub tvůrčího psaní 
 
 Klub scrabble 
 
 Veselá věda  
 
 Číselkovo – kouzelná matematika  
 
 Trénování paměti 
  
 Trénování paměti pro studium cizích jazyků 
 

VU3V – České dějiny a jejich souvislosti 2 
 
VU3V – Umění rané renesance v Itálii 
 
 
 

Uvedené osobní údaje budou využity výhradně v souvislosti 
s přihlášením do  klubu či kurzu. 
Bližší informace k ochraně osobních údajů v Moravskoslezské  
vědecké knihovně v Ostravě najdete na www.svkos.cz 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě,  
příspěvková organizace 
 
Prokešovo náměstí 1802/9 

702 00 Ostrava (budova Nové radnice) 

tel. 596 118 881-2 

www.svkos.cz 

 

 
Jak se k nám dostanete: 

Trolejbusem č. 101, 102, 103, 106  

(zastávka Nová radnice) 

Tramvají č. 1, 2, 6, 8, 11, 14  

(zastávka Důl Jindřich, poté cca 10 min. pěšky  

po ulici 30. dubna směr Nová radnice) 

 

Otevírací doba: 

Půjčovna, studovna 

Po–Pá 9.00–19.00 

So 8.30–12.00 

 

Bibliografie a konzultační služby 

Po–Pá 9.00–17.00 

 

Oddělení speciálních fondů 

Po–Pá 9.00–18.00 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

KLUBY, KURZY,  
VU3V 
Moravskoslezská vědecká  
knihovna v Ostravě 

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2020 – KVĚTEN 2021 
 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

nabízí možnost neformálního vzdělávání s lidmi  

se stejnými zájmy prostřednictvím klubů, kurzů 

a Virtuální Univerzity třetího věku. 

 
Způsob přihlášení: 

 Vyplněním přihlášky na zadní straně tohoto 

letáku a jejím doručením na adresu  

knihovny. 

 Vyplněním přihlášky na webových stránkách 

knihovny www.svkos.cz. 

 
Počátkem září vás vyrozumíme o prvním  

termínu konání vámi vybraných klubů a kurzů. 

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2020 

Kapacita jednotlivých klubů a kurzů je omezena,  

proto neváhejte s přihlašováním.  

Účastnický poplatek bude hrazen vždy na  

1. setkání. 

 

 
 
 
 

http://www.svkos.cz/


NABÍDKA KLUBŮ 
 
Klub německého filmu 

Rádi byste se učili německy v rámci kulturního zážitku? 

Navštěvujte Klub německého filmu! Každý měsíc můžete  

zhlédnout umělecky hodnotný snímek v původním znění 

s českými titulky. 

Filmy zajišťuje česká pobočka Goethe-Institutu v Praze. 

Kdy: poslední čtvrtek v měsíci v 16.00 hodin 

Zdarma 

 

Klub tvůrčího psaní 

Chcete se naučit lépe psát? Nebo vůbec psát začít?  

Anebo se jen pobavit tvorbou ve společnosti podobně 

naladěných lidí? Přijďte a zjistěte, jak najít inspiraci,  

přetavit ji v text, jak ho ozvláštnit či vhodně stylizovat.  

To vše si vyzkoušíte na krátkých prozaických nebo 

básnických textech, které společně vytvoříme na každém 

setkání. 

Kdy: poslední úterý v měsíci v 16.00 hodin 

Poplatek za členství v klubu: 200 Kč 

 

Klub scrabble  

Navštěvujte klub scrabble a setkávejte se s dalšími  

zájemci o tuto hru s písmenky! Klub je vhodný pro 

začátečníky i pokročilé. 

Kdy: 2. pondělí v měsíci v 16.30 hodin 

Poplatek za členství v klubu: 200 Kč 

 

Číselkovo – kouzelná matematika 

Matematika s láskou a hrou, vhodné pro všechny  

zvídavé děti (od 5. třídy ZŠ) a jejich blízké. Pokusíme se  

vám ukázat, že i matematiku lze učit jinak – zábavně,  

a dokonce s příběhem.  

Ukázková hodina bude 16. 9. 2020 v 16.00 hodin. 

Kdy: 3. středa v měsíci v 16.00 hodin 
Zdarma 
 

 

 

 

Veselá věda 

Kroužek vědeckých pokusů vám nabídne zábavné 

„skorovědecké“ pokusy z chemie, fyziky a biologie pro 

děti a jejich blízké. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, 

jejich přirozené zvídavosti a talentů a mezigenerační 

trávení volného času. Vhodné pro dospělé s dítětem 

na 1. stupni ZŠ. 

Ukázková hodina bude 7. 10. 2020 v 16.00 hodin. 

Kdy: 2. středa v měsíci v 16.00 hodin 

Poplatek za materiál: 100 Kč na 1 dítě 

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU 

Studia se mohou účastnit občané České republiky 

důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém 

má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní 

důchodci. 

 

V zimním semestru 2020/2021 budou otevřeny kurzy:  

 

České dějiny a jejich souvislosti 2 

Kurz se zaměřuje na dějiny od 15. do 19. století. Tím, že 

poznáme historický vývoj té doby, lépe pochopíme vznik 

moderní společnosti, na jejímž prahu se na konci kurzu 

společně ocitneme. Není nutné absolvovat České dějiny 

a jejich souvislosti 1. 

Kdy: 1x za 14 dní v pondělí v 9.30 hodin 

Poplatek za kurz: 300 Kč 

 

Umění rané renesance v Itálii 

Jak vyplývá již z názvu, kurz se orientuje na dějiny 

renesančního umění v období patnáctého století.  

Místně se odehrává především ve městě Florencie. 

Kdy: 1x za 14 dní v úterý v 9.30 hodin 

Poplatek za kurz: 300 Kč 

 

 

 

NABÍDKA KURZŮ 
 
Trénování paměti 

Kurz vedený certifikovanými trenérkami paměti I. stupně 

vás naučí používat mnemotechnické pomůcky, propojovat 

pravou i levou mozkovou hemisféru či rozvíjet schopnost 

koncentrace. Po absolvování lekcí budete překvapeni, kolik 

toho vaše paměť dokáže, pokud víte, jak s ní pracovat. 

Kdy: 1x týdně vždy ve středu v 9.00 hodin  

(10 lekcí od 30. 9. 2020 do 9. 12. 2020) 
Poplatek za kurz: 300 Kč  

 

Trénování paměti pro studium cizích 

jazyků 

Kurz vedený certifikovanými trenérkami paměti I. stupně 

vás seznámí s mnemotechnickými pomůckami a dalšími 

nástroji využitelnými pro studium i výuku cizích jazyků. 

Během 5 lekcí získáte mnoho tipů k tomu, abyste se  

jazyky učili efektivně a s radostí. 

Kdy: 1x za 14 dnů vždy v pondělí v 16.00 hodin  

(5 lekcí od 5. 10. 2020 do 30. 11. 2020) 
Poplatek za kurz: 200 Kč  

 

KRÁTKODOBÉ KURZY 
Kurzy informační gramotnosti  

Každý kurz obsahuje 4 setkání na jedno téma, např.: 

Digitální fotoaparát a úprava fotografií, Grafický nástroj 

Canva, MS Word, MS Excel aj. 

Kdy: 1x týdně, termíny jsou upřesněny vždy měsíc  
před začátkem kurzu. 
Poplatek za kurz: 100 Kč 
  

Základní anglické fráze pro seniory 

Kurz určený falešným začátečníkům a mírně pokročilým. 

4 lekce seznámí s praktickými frázemi k různým tématům. 

Kdy: 1x týdně vždy v pátek v 9.30 hodin 
Zdarma 
 

Aktuální nabídku krátkodobých kurzů 
s přihláškou najdete na www.svkos.cz. 


