
  

Newsletter MSVK, září 2020 

Milí čtenáři, 

během léta jsme nezaháleli, ale připravovali jsme pro vás pestrý program se spoustou novinek, které 

vás jistě potěší. Držme si tedy palce, ať vše vyjde tak, jak má. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

3. 8.–30. 9. / vestibul 

Poručíme větru, dešti? 

Výstava knih o počasí, povětrnostních extrémech, atmosférických srážkách, meteorologických 

měřeních, hydrologii a dalších souvisejících tématech. 
 

1. 9.–30. 9. / studovna 

VODA-SUCHO 

Edukační výstava o klimatických změnách a palčivém problému ubývání vody v přírodě. 
 

8. 9. v 14.00–18.00 / oddělení speciálních fondů 

Rodinné deskohraní s roboty 

Přijď si zahrát deskovky nebo se nauč ovládat robotické hračky! Součást projektu Dny Fajne rodiny. 
 

17. 9. v 16.30 / studovna 

Věda ve vědárně 

Sucho, povodně – extrémy v krajině 

Jak řešit problematiku sucha a povodní v krajině? Jaká je strategie a možnosti? Přednáška RNDr. 

Jany Novákové nastiňuje dopady klimatických výkyvů na krajinu ČR. Přihlašování zde. 
 

23. 9. v 16.30 / studovna 

Knihovnické středy 

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu 

Přednáška Marka Zágory přiblíží osobnost, život a vládu českého krále, který svými plány předběhl 

dobu i o několik staletí. U příležitosti 600. výročí narození Jiřího z Poděbrad. 
 

24. 9. v 16.00 / studovna 

Klub německého filmu 

Freistatt 

Neustálé konflikty s nevlastním otcem přivedou Wolfganga do církevního výchovného ústavu. Život dle 

křesťanských hodnot ho zde ale nečeká. Natočeno podle autentických vzpomínek bývalého chovance. 

V původním znění s českými titulky. 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/veda-ve-vedarne-sucho-povodne


 

  

3X SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Stanislav Drozd  

 

Narodil se v roce 1938 v Ostravě-Vítkovicích, v současné době žije 

v Ostravě-Porubě. Vzděláním a profesí je technik, později působil jako učitel 

odborných předmětů a metodik teoretického a praktického vyučování. Jeho 

největší zálibou je výtvarná fotografie, oblíbenými žánry krajina, detaily měst, 

příroda, reportážní fotografie. Se jménem Stanislava Drozda se pravidelně 

setkáte na výstavách v galeriích i v titulcích pod fotografiemi v tištěných 

i online médiích. V naší knihovně vystavuje pravidelně, v současnosti ve 

studovně elektronických zdrojů.  

AKTUÁLNĚ 

NAPÍŠU DIPLOMKU 

V září zahajujeme kurz Napíšu diplomku aneb punkový seminář očima studenta (jako jsi ty). Kurz 

pomáhá studentům, kteří píší bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Studenti se zde dozvědí, 

jak se vypořádat s nejčastějšími problémy a jak si psaní ulehčit. Náplní kurzu jsou pouze osvědčené 

rady a užitečné finty z praxe, získané vlastními akademickými zdary i nezdary lektorek. Po skončení 

každé hodiny bude prostor na individuální dotazy a intenzivní psaní pod dozorem (prokrastinace nemá 

šanci). Kurz povedou DiploGuru Pája, Míša a Naďa. Účast pro studenty kterékoli VŠ je zcela zdarma. 

Doporučuje 201 z 201 účastníků.  

Uskuteční se ve Studentském centru knihovny, pro více info pište na studentcentrum@svkos.cz. 

Program kurzu: 

30. 9. Výběr tématu a formulace/specifikace výzkumné otázky nebo hypotézy 

7. 10.  Jak začít psát – praktické rady, jak na to 

14. 10. Jak a kde hledat zdroje 

21. 10. Google dokumenty a jak usnadní psaní práce 

4. 11. Dotazníková šetření 

11. 11. Struktura práce (úvod, závěr, abstrakt...)  

18. 11. Formální úprava textu (číslování stránek, generování obsahu, popisky obrázků, grafy...)  

25. 11. Citování (generování citací, citační manažery a jak si to maximálně ulehčit) 

2. 12. Jak na obhajobu – pokec se školiteli aneb co chci slyšet u obhajoby? 

KLUB CODERDOJO BĚŽÍ JIŽ OD ZÁŘÍ 

CoderDojo je klub programování pro děti od 8 let. Naučí se zde základy programování v jazyce 

Scratch, budou ovládat různé roboty (Ozobot, Lego Boost, Sphero) nebo se seznámí s 3D 

modelováním a 3D tiskem. Klub bude probíhat od 10. 9. 2020, vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 ve 

čtrnáctidenních intervalech. A pokud vás téma zaujalo, sledujte CoderDojo Ostrava také na 

facebooku.  

. 

mailto:studentcentrum@svkos.cz
https://www.facebook.com/CoderDojoOstrava/


 

  

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

Rád jsem četl od raného dětství, rodiče mě v tom podporovali. Takovým prvním silným čtenářským 

zážitkem byla kniha Josefa Augusty Zavátý život, ilustrovaná Zdeňkem Burianem. Pak to byla kniha 

Sigmunda Ruuda Stopy lyží brázdí svět o začátcích skoků na lyžích v Norsku. Poté foglarovky, Otakar 

Batlička, Egon Ervin Kisch a Karel Poláček. Později začal převládat žánr krimi a publikace o výtvarném 

umění, což souviselo s mým fotografickým koníčkem.  

 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Naše domácí knihovna má asi 700 titulů. V minulosti jsme kupovali každý čtvrtek knižní novinky a jen 

díky chalupě je máme kam umístit. Knihovny mě hodně čtenářsky ovlivnily. Už ve 13 letech jsem 

s kamarádem pomáhal ve svinovské knihovně balit a zařazovat knihy. Odměnou byla občas vyřazená 

publikace. Později jsem měl na dosah školní knihovnu. V poslední době v ostravských knihovnách 

také vystavuji své fotografie. 

 

Co právě čtete? 

Nyní do knih spíše nahlížím a hledám informace ke své fotografické tvorbě. Nedávno jsem ale dočetl 

publikaci o Beskydech Osady a samoty zadních hor: v historii a v obrazech, kde je uvedena také 

zajímavá historka z naší chalupy na Morávce. 

POZVÁNKY 

RODINNÉ DESKOHRANÍ S ROBOTY / DNY FAJNE RODINY 

 

Na úterý 8. září od 14.00 do 18.00 jsme pro vás připravili Rodinné deskohraní s roboty v nově 

upraveném prostředí oddělení speciálních fondů v levém křídle Nové radnice. Přijďte si užít hravé 

odpoledne s rodinou a kamarády – zahrajte si deskovky anebo se naučte programovat robotické 

hračky. 

Akce je součástí Dní Fajne rodiny, realizovaných pro podporu ostravských rodin v rámci rodinné 

politiky statutárního města Ostravy. Více zde. 

https://fajnarodina.cz/dny-fajne-rodiny/


 

  

PŘIPRAVUJEME 

Čtvrtý ročník Festivalu ostravských knihoven proběhne v úterý 6. 10. 2020. Tentokrát se již 10 

knihoven těší na své návštěvníky a připravuje pro ně zajímavý program – výstavy, soutěže, 

workshopy, exkurze na běžně nepřístupná pracoviště, přednášky, koncerty.  

Ambasadorem festivalu je Albert Čuba, jeden ze Tří Tygrů a principál Divadla Mír.  

A jak vlastně bude festival probíhat? Návštěvníci si mohou v knihovnách vyzvednout pohlednici, se 

kterou putují po vybraných místech a účastní se programu. Pokud se jim podaří navštívit 6 knihoven 

z 10 a získají zde do festivalové pohlednice razítka, obdrží ve vybrané knihovně navíc registraci či 

jiný hodnotný bonus. Seznam organizátorů a podrobný program festivalu zjistíte na 

www.festivalostravskychknihoven.cz nebo na naší facebookové a webové stránce. 

Víte, že Noc vědců 2020 se letos přesouvá až na 27. 11.? Letošní téma je ČLOVĚK – 

ROBOT a vy se můžete těšit na hodně zajímavý program v naší knihovně, v Dolní oblasti 

Vítkovice i v prostorách VŠB TU Ostrava a Ostravské univerzity 

KLIMATICKÉ ZMĚNY – EXTRÉMY V KRAJINĚ 

 

Připravili jsme pro vás ucelený program k tématu klimatických změn, jež ovlivňují krajinu a život 

v Česku. Jeho součástí je přednáška RNDr. Jany Novákové Sucho, povodně – extrémy v krajině, 

která se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. v 16.30 ve studovně. Zde je také nainstalována edukační výstava 

Voda-Sucho Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Ve vestibulu knihovny si můžete 

prohlédnout vystavené publikace z fondu knihovny o počasí, povětrnostních extrémech, 

atmosférických srážkách, meteorologických měřeních, hydrologii a dalších souvisejících tématech. 

http://www.festivalostravskychknihoven.cz/


 

  Máme pro vás několik tipů na téma rodinná výchova a rodičovství. 

UVOLNĚNÉ RODIČOVSTVÍ 

Pavla Koucká 

 

Snaha o dokonalost, maximální bezpečí a optimální rozvoj schopností 

dětí vede k vyčerpaným rodičům a přetíženým dětem. V reakci na to 

rozvíjí autorka koncept uvolněného rodičovství. Zabývá se například 

zacházením s emocemi, nasloucháním rodičovské intuici, vyváženým 

uspokojováním potřeb všech členů rodiny, zvyšováním psychické 

odolnosti. 

K objednání zde. 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

VZTAHY V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 

Gary Chapman, Arlene Pellicane 

 

Autoři vám představí nástroje, které potřebujete k tomu, abyste 

provedli pozitivní změny. Pomocí moudrých a vtipných příběhů 

zjistíte, jak svou rodinu zbavit přílišné závislosti na obrazovkách. 

K objednání zde. 

 

AHA! RODIČOVSTVÍ 

Laura Markham 

Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování 

u dětí. Tato kniha začíná u vás, tedy u rodičů. Pomůže vám lépe 

porozumět vlastním emocím. Poskytuje jednoduché a praktické 

návody, jak zpracovat své reakce, abychom byli schopni děti vést 

s empatií, pomocí stanovení zdravých hranic a jasné komunikace. 

K objednání zde. 

 

KÉŽ BY TO NAŠI ČETLI 

Philippa Perry  

Kniha vám pomůže pochopit, jak výchova, kterou jste jako děti prošli, 

může ovlivnit způsob výchovy vašeho dítěte. Je to kniha o tom, jaké 

vztahy máme se svými dětmi, co stojí v cestě dobré komunikaci a co 

ji může zlepšit. Neboť i tento důležitý vztah se může pokazit a bývá 

velmi těžké ho znovu vytvořit. 

K objednání zde. 

 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000721190
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000688738
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000728019
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D006445746


   

 

UPOZORNĚNÍ 

Od 1. 9. máme opět obvyklou otevírací dobu. Sledujte však, prosím, platná hygienická 

opatření, která můžou vést ke změnám v pravidlech provozu knihovny. 

VŮDCE SMEČKY – LÁSKYPLNÉ VEDENÍ V RODINĚ 

Jesper Juul  

Pro děti nemůže být nic lepšího než rodiče, kteří láskyplně vnímají 

svou vůdčí roli v rodině. Umí činit jasná rozhodnutí, a to i ta 

nepopulární, a zároveň je dovedou obhájit a srozumitelně vysvětlit 

dětem. Zkušený rodinný terapeut Jesper Juul povzbuzuje matky i 

otce, aby vyvinuli takové metody výchovy, kterým snadno porozumí 

děti každého věku a v neposlední řadě i samotní rodiče. 

K objednání zde. 

 

PŘIPOUTEJ SE, NEBO UMŘE JEDNOROŽEC! 

Johannes Hayers, Felix Achterwinter 

Odlehčený a zábavný rádce obsahuje celkem 100 ne zcela 

legálních výchovných triků určených zoufalým rodičům, kteří mají 

pocit, že už při výchově vyzkoušeli naprosto všechno, ale marně. 

Autoři shromáždili nejlepší výchovné triky docela normálních 

rodičů. Ovšem ať už jsou citovaní rodiče normální, nebo ne, ať 

jsou jejich výchovné triky legální, nebo ne, důležité je, že fungují. 

K objednání zde. 

 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000703741
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000704632

