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Milí čtenáři,
čeká nás začátek roku a tedy i příležitost něco nového začít. Inspirujte se například rozhovorem
s Luďkem Jičínským nebo životopisy osobností, které najdete v našich tipech na knihy, které byste
neměli minout.
Přejeme vám úspěšný nový rok 2020!

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY

Vaše redakce

2. 1.–31. 1. / vestibul
Až na vrcholky hor
Výstava publikací o malých pohořích i horských velikánech.
6. 1.–28. 2. / studovna
Dolomity
Krajinné a horské scenérie Dolomit prostřednictvím nádherných snímků fotografa Kamila Übelauera.
7., 14., 21., 28. 1. v 9:30 / učebna
MS Word pro začátečníky
Kurz je určen začátečníkům, kteří ovládají základy práce s počítačem v prostředí Windows.
Cena 100 Kč. Přihlášení zde.
15. 1. v 9.30 / zasedací místnost
Mediální gramotnost
Seminář pro veřejnost se zaměří na zprávy typu fake news, hoax či deepfake. Ukáže, jak takovéto
zprávy vznikají a jak se jim bránit. Přihlášení zde.
16. 1. v 17.00 / studovna
Nejen o Josefovi a Boženě
Literárnědramatické pásmo o manželském a rodinném životě Boženy Němcové doplněné verši
Františka Halase a hudbou. V hlavních rolích manželů Němcových účinkují Jan Fišar a Markéta
Palowská.
23. 1. v 16.00 / zasedací místnost
Klub německého filmu / Životy těch druhých
Sonda do praktik východoněmecké tajné policie. Německý film oceněný Oscarem, v původním znění
s titulky.
28. 1. v 16.00–20.00 / oddělení speciálních fondů
Deskohraní
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace.

29. 1. v 16.30 / studovna
Knihovnické středy
Eva Tvrdá / Spisovný jazyk slezskomoravské oblasti – utopie, nebo reálná možnost?
Charakteristika jazyka severní Moravy a české části Slezska, možnosti jeho spisovné podoby na
počátku 21. století. Představení nové knihy Očima vidět/Očami vidźeć.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23.–26. 12. 2019 a 28. 12. 2019–1. 1. 2020 bude knihovna uzavřena. Dne 27. 12.
2019 bude provozní doba od 9.00 do 16.00 hodin. Knihy můžete vracet do biblioboxů před
knihovnou.

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÉ AKCE
Čtvrtého února si připomeneme 200. výročí narození významné české spisovatelky Boženy Němcové.
Při té příležitosti vás zveme 16. 1. 2020 v 17.00 ke zhlédnutí literárnědramatického pásma s hudbou
nazvaného Nejen o Josefovi a Boženě. Obsahem jsou střípky z manželského a rodinného života
rodiny Němcových a literární tvorba autorky. Pásmo sestavené z korespondence B. Němcové je
prokládané verši Františka Halase a doprovázené hudebními motivy z lidové i autorské tvorby.
V hlavních rolích manželů Němcových účinkují Jan Fišar a Markéta Palowská.
Dne 29. 1. 2020 v 16.30 představí svou novou knihu Očima vidět/Očami vidźeć autorka Eva Tvrdá.
Zvláštností knihy je její dvojjazyčnost. Čtenář má možnost přečíst si příběh v češtině a poté i v laštině,
spisovném jazyce, který ve 20. století vytvořil na základě původního jazyka slezskomoravské oblasti
básník Óndra Łysohorsky a který Eva Tvrdá aktualizuje o živé zbytky původního jazyka západolašské
oblasti.
Pro velký zájem vám nabízíme opět možnost zúčastnit se semináře Mediální gramotnost a kurzu MS
Word pro začátečníky. V obou případech je nutné se objednat na webu knihovny, protože kapacita je
omezena.
Jsme rádi, že se s námi vzděláváte a poznáváte zajímavé osobnosti i témata. Těšíme se na vás!

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Luděk Jičínský
Nejznámější ostravský knihkupec Luděk Jičínský je sice původně profesí elektrotechnik, ale vždy měl rád
knížky, hrál divadlo. Spoustu času trávil u kamaráda Jaromíra Struhaly v tehdejším knihkupectví Politická
kniha, kde se ve druhé půli osmdesátých let scházeli ostravští studenti, výtvarníci či muzikanti. Časem
společně začali snít o vlastním knihkupeckém krámě, a jakmile se poměry ve společnosti trochu uvolnily,
rozhodli se tento téměř nemožný plán uskutečnit. Vlastní obchod otevřeli 1. června 1989 jako vůbec první
soukromí podnikatelé v knihkupecké branži v celém tehdejším Československu. Získat tu spoustu
povolení, bez kterých to tehdy nešlo, bylo strašně složité, bylo dokonce nutné mít potvrzení
z Ministerstva vnitra. Jejich krok vzbudil obrovskou pozornost, řada knihkupců je chtěla napodobit. To se
soudruhům samozřejmě nelíbilo, na oba odvážlivce se chystalo soudní řízení. Naštěstí v listopadu přišla
revoluce a knihkupectví zůstalo.

Vzniklo nové knihkupectví – 1. 6. 1989 (foto z archivu L. Jičínského)
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Bylo by toho povícero (je mi už dlouho třicet), a tak vám raději připomenu své oblíbené knihy
posledních let – Čistý (Andrew Miller), Dějiny světla (Jan Němec), Náhle sami (Isabelle Autissierová)
a Mušle (Hana Kolaříková). Po invazi „severských“ detektivek mě nejvíce zaujaly detektivní thrillery
Petera Maye, které jsou naprosto jiné. Vždy jsem měl rád horory a knihy slovenského autora Jozefa
Kariky – Trhlina, Strach a další mě přikovaly ke čtení na dlouhé noci.
Jaký je Váš vztah ke knihovnám?
Narodil jsem se do čtenářské rodiny. Dědeček nám dokonce sešitová vydání svazoval do knih, ale
nám to nestačilo a v knihovně jsme byli pravidelnými návštěvníky. Byl to pro nás nejlepší „vynález“.
Knihovny nejsou pro nás knihkupce konkurentem, ale pomocníkem při udržení literární kultury a já
velmi přeji knihovnám osvícené zřizovatele.
Co právě čtete?
Mám před sebou spoustu knih, ale v předvánoční době se rád soustředím především na doporučování
knih pro „babičku, dědečka, maminku, tatínka a hlavně děti“. Čas na vlastní četbu nastane až
v klidném zimním čase.
Každá kniha si najde svého čtenáře, naštěstí se čtení knih stává módou a mladí rodiče objevují pro
své děti oblast odpočinku a vzdělání právě v knihách.
Krásné a klidné dny vánoční Vám přeje Luděk Jičínský – již 30 let knihkupec.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Před necelým rokem se naše kolegyně Jana Slezáková stala certifikovanou trenérkou paměti
I. stupně. V březnu jste se tak pod jejím vedením mohli zúčastnit první ukázkové lekce v rámci
Národního týdne trénování paměti (NTTP) a na podzim 2019 už probíhal první oficiální kurz.
Účastníci procvičovali pozornost, učili se různé mnemotechnické pomůcky, které jim mohou pomoci
v běžném životě a díky kterým také mohou předcházet různým onemocněním mozku, například
Alzheimerově chorobě. O kurz byl velký zájem, v únoru 2020 bude proto spuštěn další. A pokud si
zatím nejste jistí, zda je pro vás kurz to pravé, nabídneme vám během března v rámci NTTP
(16.–22. března) opět několik ukázkových lekcí.
Trénink paměti je důležitý pro všechny věkové kategorie. Nenechávejte svůj mozek zahálet
a dopřejte mu pravidelný fitness. Začít můžete třeba s následující hádankou:
Proč jsou čísla takto seřazena? 4921085763
Řešení najdete na konci tohoto čísla našeho newsletteru.
Máte o kurz trénování paměti nebo o ukázkovou lekci v březnu 2020 zájem? Kontaktujte Janu
Slezákovou na e-mailové adrese slezakova@svkos.cz nebo na telefonním čísle 596 118 881,
kl. 221.
Víte, že máme v knihovním fondu 474 knih, v jejichž názvu se vyskytuje slovo Vánoce či
vánoční?

ZE ZÁKULISÍ
Úspěchy knihoven z našeho kraje
V soutěži Městská knihovna roku, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků pod
záštitou Svazu měst a obcí ČR, získala zvláštní ocenění v kategorii 5–10 tisíc obyvatel Městská
knihovna Bílovec. Domů si odvezla letos rovněž ocenění Knihovnická K2 (uděluje
Moravskoslezský kraj a MSVK) pro nejlepší knihovnu našeho kraje. Knihovna je oceňována
především za moderní přístup k širokému spektru knihovnických služeb a výborně pojaté PR.
Oceněni byli v letošním roce také jednotlivci. Medaili Z. V. Tobolky, kterou uděluje Sdružení
knihoven ČR za významný přínos českému knihovnictví, získal Martin Čadra z Knihovny Třinec.
Díky jeho práci a úsilí vznikl Mklub Třinec (klub pro mladé), můžete ho vídat ve Večerníčcích naživo
jako knihoherce, objevuje pro nás svět robotiky a nových technologií a momentálně vede knihovnu
pro dospělé a její služby. Ocenění MARK, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků
pro nejlepší mladé pracovníky a studenty v oboru knihovnictví do 35 let, získala Hana Pietrová,
rovněž z třinecké knihovny. Cenu obdržela za přetvoření Mklubu pro mladé v otevřené komunitní
centrum. Za dobu jejího působení vzniklo unikátní dobrovolnické centrum Dobro K3, zaměřené
výhradně na mladé lidi. Knihovnictví v našem kraji se má opravdu čím chlubit! Všem oceněným
gratulujeme.

Knihovnická K2 – zástupci Městské knihovny Bílovec a dalších oceněných knihoven

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Tentokráte doporučujeme biografie a autobiografie českých osobností.

BOLEK
Juraj Groch
Výpravná publikace vyšla u příležitosti sedmdesátých narozenin
Boleslava Polívky. Tato kniha nabízí osobní zpověď skvělého
a svébytného herce, režiséra i dramatika, popisující jeho život od
dětství přes období studia až do současnosti. Vzpomínky jsou
doplněny o postřehy Polívkových kolegů a blízkých přátel.
K vypůjčení zde.

POSLEDNÍ DENÍK KVĚTY FIALOVÉ
Josef Kubáník
Květa Fialová. Pro některé charismatická dáma se zvláštním tajemstvím
v očích, pro jiné jízlivá komentátorka s kousavým humorem, pro další
pokorná žena, se kterou se život nemazlil a která přesto dokázala
stárnout s elegancí a noblesou. Co z toho je vlastně pravda? Jaká byla
jedna z nejoblíbenějších českých hereček ve skutečnosti? Herec Josef
Kubáník prožil v bezprostřední blízkosti Květy Fialové čas od září 2008
až do jejího odchodu o devět let později. A o tom, co nikomu neřekla, co
nosila v sobě až do posledních dnů, ale nechtěla si to s sebou odnést na
věčnost, vypráví tato kniha.
K vypůjčení zde.

OD HOSPODY K HOSPODĚ
Markéta Zahradníková, Jaroslav Sapík
Autorka zpovídá oblíbeného českého kuchaře Jaroslava Sapíka.
Kniha vám poodkryje soukromí muže, jenž nikdy neztrácí humor.
Na konci knihy najdete i recepty a fotografie.
K vypůjčení zde.

PÉCT, MILOVAT A ŽÍT
Josef Maršálek
Josef Maršálek je navzdory svému mládí velice úspěšný a světově
proslulý cukrář. Dlouhá léta působil ve Velké Británii, kde dosáhl
významného postavení ve slavném obchodním domě Harrods
a vypracoval se na jednoho z nejrenomovanějších odborníků
svého oboru. O tom, jak se naučil péct u svých babiček, jak žil jako
velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do Čech,
vypráví v autobiografii doplněné mnoha fotografiemi i recepty.
K vypůjčení zde.

HLAVOU PROTI ZDI
Kamila Moučková, Světlana Witowská
Knižní rozhovor populární moderátorky Světlany Witowské
s televizní a rozhlasovou legendou Kamilou Moučkovou není
klasickým rozhovorem, ale skutečným dialogem dvou silných
žen, které kromě profese pojí i silné přátelské pouto navzdory
rozdílu dvou generací. Svižně psaný dialog dvou výrazných
osobností, zvyklých bystře se ptát a bez vytáček odpovídat, je
plný pochopení, vřelosti a humoru, v němž se současnost
propojuje se zásadními momenty našich dějin.
K vypůjčení zde.

Výsledek kvízu:
Proč jsou čísla takto seřazena? 4921085763
Čísla jsou řazena za sebou přesně podle abecedy.

