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Milí čtenáři,
věnujte tomuto zpravodaji zvýšenou pozornost, neboť je plný zajímavých nabídek, které jsme pro vás
připravili v rámci Března – měsíce čtenářů.
Vaše redakce

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
3. 2.–20. 3. / vestibul
Naše paní Božena Němcová
Výstava publikací věnovaná životu a dílu Boženy Němcové připomíná 200. výročí jejího narození.
2. 3.–30. 4. / studovna
Moravskoslezský kraj ve fotografii Libora Sváčka
Nejzajímavější místa našeho kraje očima známého fotografa.
4. 3. v 16.30 / studovna
Věda ve vědárně
Vše, co jste chtěli vědět o superpočítačích a nevěděli, koho se zeptat
Co je superpočítačové centrum, k čemu slouží, kdo jej využívá a jaké projekty se v něm řeší? To vše
a mnohem více v přednášce Tomáše Kozubka a Ondřeje Vysockého, vědeckých pracovníků
IT4Innovations národního superpočítačového centra. Přihlášení zde.
5., 12., 19. a 26. 3. v 9.30 / učebna
MS Excel pro začátečníky
Kurz je určen těm, kdo ovládají základy práce s počítačem v prostředí Windows. Seznámí s úplnými
základy Excelu. Vše bude vysvětleno jednoduše na praktických příkladech, nebudou chybět ani tipy,
jak si práci s Excelem usnadnit. 4 setkání, cena 100 Kč. Přihlášení zde.
6., 13., 20. a 27. 3. v 9.30 / zasedací místnost
Základní anglické fráze
Kurz pro seniory je určen začátečníkům. Seznámí s praktickými frázemi tak, abyste byli připraveni na
zahraniční dovolenou. Témata: letiště, ubytování, nakupování, u lékaře. 4 setkání. Přihlášení zde.
9. 3. v 9.30 / zasedací místnost
Rozblikejte diody!
Stavebnice Arduino vás naučí nejprve zapojit elektrické obvody a poté pomocí aplikace
naprogramovat její fungování. S příručkou pochopíte nejnutnější základy programování a číslicové
techniky. Přihlášení zde.

11. 3. v 14.00 / učebna
Efektivní vyhledávání v katalogu pro začátečníky
Právě jste se přihlásili do knihovny nebo o tom uvažujete? Seznámíme vás podrobněji s on-line
katalogem a naučíte se v něm efektivně vyhledávat. Přihlášení zde.
16. 3. v 16.00 nebo 19. 3. v 9.30, v 18.00 / zasedací místnost, OSF
Ukázkové lekce trénování paměti
Pořádáme v rámci Národního týdne trénování paměti. Účastníci získají informace o principech
a možnostech trénování paměti, vyzkoušejí si několik technik a získají informace o kurzech, které
bude knihovna pořádat. Lekce vedou certifikované trenérky paměti 1. stupně. Přihlášení na jednotlivé
lekce: https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/.
24. 3. v 15.30 / zasedací místnost
Robotická koule
Nebojte se robotických hraček a zahrajte si na programátory. Praktický workshop vás naučí ovládat
a naprogramovat interaktivní robotickou kouli tak, aby projela stanovenou dráhu. Přihlášení zde.
26. 3. v 16.00 / zasedací místnost
Klub německého filmu / Freistatt
Kvůli neustálým konfliktům s nevlastním otcem je Wolfgang poslán do církevního výchovného ústavu.
Život dle křesťanských hodnot ho zde ale nečeká. V původním znění s českými titulky.
30. 3. v 9.30 / zasedací místnost
První pomoc
Seminář určený seniorům povede Šárka Trčková z Městské nemocnice Ostrava. Naučíte se, jak
s chladnou hlavou správně poskytnout první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
Přihlášení zde.
31. 3. v 16.00–20.00 / oddělení speciálních fondů
Deskohraní
Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace.
31. 3. v 17.00 / studovna
Knihovnické úterý – host Erik Tabery
Beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt, autorem knih Vládneme, nerušit, Hledá se prezident
a Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše.

AKTUÁLNĚ
Registrace na zkoušku
Váháte, zda se stát čtenářem naší knihovny? Nebo chcete naše služby někomu doporučit? Právě
březen je to nejvhodnější období. Připravili jsme totiž REGISTRACI NA ZKOUŠKU!
Během celého měsíce si u nás můžete zkušebně a naprosto bezplatně vypůjčit 2 knihy na 31 dnů
(netýká se e-knih) a vyzkoušet i naše další služby jako např. pravidelné návštěvy studovny, využívání
elektronických databází, výpůjčky časopisů a knih z příručních knihoven na místě a další. Stačí nás jen
navštívit a na zkoušku se zaregistrovat. Pokud se vám naše služby zalíbí, jednoduše přijdete s již
vystavenou průkazkou a zaplatíte si půlroční (100 Kč) nebo roční registraci (200 Kč). Nebudete
kupovat zajíce v pytli, ale půjdete najisto. Pro více informací pište na poradna@svkos.cz nebo nás
rovnou navštivte!

VÝZVA
Podílej se na oslavách 70. výročí knihovny – navrhni logo!
Naše knihovna byla založena na základě výnosu ministra školství, věd a umění ze dne 5. 2. 1951. Za
rok tak budeme slavit 70. výročí! Chystáme pro vás řadu akcí, které bychom rádi propojili jedním
logem. Vyhlašujeme tedy soutěž pro všechny kreativce, aby pro nás toto logo navrhli. Na vítěze čeká
věcná odměna, poukaz na celoroční registraci zdarma a především prezentace jeho díla v rámci oslav
výročí. Soutěž potrvá do 31. 3. 2020. Podmínky soutěže najdete zde.

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ
Eva Dřízgová
Doc. Eva Dřízgová, Ph.D., sólistka Národního divadla
moravskoslezského, hostovala na mnoha operních scénách
a spolupracovala s nejlepšími evropskými i domácími
orchestry. Zpívala téměř ve všech zemích Evropy, ale také
v Japonsku s tokijským symfonickým orchestrem.
Spolupracovala s milánskou operou La Scala. V letech 1996
a 1998 obdržela prestižní ceny Thálie. Její domovskou
scénou je od roku 1985 Národní divadlo moravskoslezské
v Ostravě. Zde ztvárnila nepřeberné množství stěžejních
operních rolí.
Můžete se s našimi čtenáři podělit o některý z Vašich nejsilnějších čtenářských zážitků?
Mé první čtenářské zážitky jsou z dětství. Pamatuji si velmi dobře na večery, kdy mi táta čítával Káju
Maříka a také k tomu patřící výtvory mé dětské fantazie. Vášnivou čtenářkou jsem se však stala až
na konzervatoři. Četla jsem všude. Ve vlaku, v tramvaji, ale i ve vyučování – k nelibosti učitelů.
Většinou romány s historickou tematikou. Nejoblíbenějšími autory byli např. E. M. Remarque,
W. S. Reymont, L. Feuchtwanger, M. Waltari, ale i čeští autoři V. Páral, V. Kaplický, J. Loukotková
a mnoho dalších. Vybrat nejsilnější čtenářský zážitek vlastně ani nelze, ale mezi ty „top“ bych určitě
řadila Sophiinu volbu Williama Styrona.

Jaký je Váš vztah ke knihám?
Knihy ráda kupuji, nejen sobě, ale i přátelům a rodinným příslušníkům, počínaje vnoučaty a konče mojí
maminkou, která je ve svých 88 letech vášnivou čtenářkou. Protože knihy v rodině kupujeme skoro
všichni, vzájemně si je poté vyměňujeme a sdělujeme dojmy. K některým mám i silnou citovou vazbu,
většinou v propojení s konkrétními vzpomínkami.
Co právě čtete?
Čeká na mě několik knížek, které mi přinesl Ježíšek. Některé budou čekat až do prázdnin, kdy mám
více času a moc se na ně těším. Nyní mám ale rozečtený román J. M. Simmela Sni svůj bláhový sen
a poté mám nachystanou knížku W. Holdenové Narodili se, aby přežili, což je skutečný příběh žen,
které porodily své děti v osvětimském koncentračním táboře.

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE
Březen – mimořádné akce pro čtenáře, slevy
V rámci Března – měsíce čtenářů jsme připravili zajímavé akce a slevy. Již v závěru února nás
můžete navštívit na Knižním festivalu Ostrava 2020 na výstavišti Černá louka, kde jsme pro vás
připravili spolu s dalšími knihovnami zábavnou i poznávací hru Uč se moudrým býti.
V týdnu 2.–6. 3. budou mít držitelé Senior pasů 50% slevu na roční registraci (ušetříte 100 Kč).
Zájemci od 70 let mají celoročně registraci zdarma. Po celý měsíc zároveň probíhá akce Registrace
na zkoušku (viz článek výše).
Rovněž vyhodnotíme Čtenáře roku 2020 a nezapomeneme ani na čestné uznání dlouhodobě
věrnému čtenáři a mimořádně aktivní školní knihovně.
V březnu zahájíme nový přednáškový cyklus Věda ve vědárně, jehož první přednáška je věnována
informacím o superpočítačích, jejich využití a významu (4. 3. v 16.30). Rovněž se nám podařilo získat
na besedu do knihovny šéfredaktora Respektu Erika Taberyho (31. 3. v 17.00), jehož knihy jsou
dlouhodobě bestsellery na knižním trhu. Také vzdělávací aktivity knihovny jsou v březnu tak
intenzivní, že byste u nás mohli po celý měsíc i nocovat a stále byste se měli co učit a objevovat.

PŘIPRAVUJEME
Webový portál Vojtěch Martínek
25. dubna uplyne 60 let od smrti významného ostravského spisovatele Vojtěcha Martínka. Při této
příležitosti jsme se ve spolupráci s Centrem regionálních studií Ostravské univerzity rozhodli tuto
zajímavou osobnost připomenout a ukázat, že Martínkova díla jsou stále velmi čtivá a aktuální.
Během celého roku budeme společně připravovat webový portál o Vojtěchu Martínkovi, kam budeme
umisťovat spoustu zajímavých materiálů (fotografie, interaktivní mapu a časovou osu atd.). Díky
tomu, že jsme získali souhlas autorova potomka, budeme moci také zpřístupnit volně na internetu
knihy tohoto spisovatele, některé z nich i ve formě e-knih v různých formátech.
Pro nás v knihovně není bez zajímavosti, že Vojtěch Martínek působil během svého života rovněž
jako knihovník. Ale to není vše – pracoval i jako novinář, dramaturg, učitel atd. atd. Celkem jsme
napočítali deset tváří Vojtěcha Martínka, které vám budeme postupně představovat. O tomto projektu
vás samozřejmě budeme postupně informovat i v našem newsletteru.

POZVÁNKA
Ukázkové lekce trénování paměti
V týdnu od 16. do 22. března 2020 bude probíhat Národní týden trénování paměti, a to v rámci
celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week), která je pořádána od roku
1996. Naše knihovna se k této události připojila poprvé v roce 2019 jednou ukázkovou lekcí, kterou
vedla trenérka paměti I. stupně Bc. Jana Slezáková.
V lednu letošního roku získaly další dvě naše kolegyně certifikát trenéra paměti I. stupně a na letošní
Národní týden trénování paměti pro vás tedy připravily rovnou tři samostatné ukázkové lekce (16. 3.
v 16.00, 19. 3. v 9.30 a v 18.00).
Těšit se můžete také na kurzy trénování paměti, které pro vás chystáme. Jeden právě nyní probíhá,
další bude začínat 22. dubna 2020 (10 setkání každou středu od 9:00, cena 300 Kč). Další informace
a přihlášky na ukázkové lekce i na kurz naleznete na našich webových stránkách www.svkos.cz
v sekci kalendář.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Naše tipy se tentokrát soustředí na biografie či memoáry českých autorů, jejichž významné výročí si
letos připomínáme.
Karel Hynek Mácha, 210. výročí narození

TAJEMNÁ TVÁŘ
Aleš Česal
Osobnost romantického rozervance Karla Hynka Máchy zůstává
dodnes opředena množstvím záhad a tajemství. Kam básník putoval?
Koho miloval? O čem skutečně vypráví „Máj“? Rozklíčujte velké
otazníky básníkova života v doprovodu předního českého
„máchologa“ Aleše Česala.
K vypůjčení zde.

Karel Zeman, 110. výročí narození

KAREL ZEMAN A JEHO KOUZELNÝ SVĚT
Ludmila Zemanová, Linda Zeman Spaleny
Kniha, napsaná jeho dcerou a vnučkou, vypráví životní příběh Karla Zemana
od jeho dětství, představuje jeho díla, inspirační zdroje, jednotlivé fáze
realizace i ohlasy, které díla vyvolala u nás i v zahraničí. Unikátní je i svým
množstvím nashromážděného obrazového materiálu, který čerpá ze
soukromého archivu a přináší i dosud nepublikované ilustrace a fotografie.
K vypůjčení zde.

Ludvík Kundera, 100. výročí narození

RŮZNÁ ŘEČIŠTĚ
Ludvík Kundera
Ludvík Kundera napsal memoáry podle svého milovaného principu
Náhody. O svém postupu mluvil jako o řečišti, o řečištích paměti.
Jde o portréty lidí, s nimiž se autor setkal a kteří mu byli blízcí,
i o svérázné fejetony. Text provázejí černobílé reprodukce
a faksimile dopisů.
K vypůjčení zde.

Karel Čapek, 130. výročí narození
MŮJ ŠVAGR KAREL ČAPEK
Karel Scheinpflug
Své vzpomínky začal psát Karel Scheinpflug v pozdním věku, ale měl možnost
svou paměť podepřít rodinným archivem. Převážně z něj jsou vybrány fotografie
z Čapkova soukromého života, z nichž velká část je zde publikována poprvé.
K vypůjčení zde.

Ota Pavel, 90. výročí narození

OTA PAVEL – OSOBNOST DVOU TVÁŘÍ
Martina Růžičková
V této biografii jsou čtivou formou zachyceny radostné
a stinné stránky života Oty Pavla, jež výborně dokresluje
i rodinná korespondence.
K vypůjčení zde.

Božena Němcová, 200. výročí narození
RODOKMEN A VZTAHY BOŽENY NĚMCOVÉ
Michaela Košťálová
Hlavní náplní knihy je objasnění role spisovatelky nejen jako
matky a manželky, ale současně i jako přítelkyně několika
známých mužů. Autorka vypráví o osudech členů Boženiny rodiny,
a to od její babičky Marie Magdalény Novotné přes manžela
Josefa Němce až po děti. Cílem této knihy je ukázat křehké city a
jemnou duši největší české spisovatelky 19. století, která vždy
milovala ryzím citem a ryzost citu na oplátku také požadovala.
K vypůjčení zde.

