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Vážení čtenáři, 

v září vás přivítala v knihovně pohodlná křesílka ve veselých barvách, nové informační nástěnky plné 

zajímavých akcí a novinek. Také jsme stihli zavést výpůjčku téměř 2 000 e-knih. 

V říjnu nepolevujeme, zveme vás do knihovny zvláště na bohatý program připravený u příležitosti 

Týdne knihoven (3.–9. 10.). V rámci této celostátní akce se knihovny v celé republice snaží ukázat svou 

činnost a zázemí trochu jinak. Proto také budou pořádat v tomto období akce, které nejsou zcela 

obvyklé. 

Bavte se tedy s námi! 

Vaše redakce 

 

 

ZVEME VÁS V ŘÍJNU DO KNIHOVNY 
 

 

Týden knihoven  
 

3.-9. 10. 2016 

ČTENÁŘSKÝ KVÍZ NA TÉMA DIVADLO JÁRY CIMRMANA 

Znalostní soutěž o zajímavé ceny. Sledujte naše webové stránky a FB a zúčastněte se! 
 

4. 10. 2016 od 16.00 

DEN PRO VEŘEJNOST 

Exkurze do skrytých prostor knihovny za zábavou i poučením. Na výběr bude v pravém křídle radnice 

prohlídka skladů ve sklepních prostorách s výkladem, v levém křídle navštívíte pracoviště digitalizace 

starých tisků nebo podzemní sklady v oddělení speciálních fondů, interaktivní výstavu deskových her, 

hlavolamů a pomůcek pro výuku jazyků. Na každého účastníka čeká malý dárek. 
 

5. 10. 2016 v 16.00 

KŘEST AUDIOKNIHY DŮM ČÍSLO 6 

Autorka Nela Rywiková za účasti zástupců ostravských organizací pro zrakově postižené pokřtí novou 

audioknihu vydanou naší knihovnou. Zároveň představí svou novou knihu Děti hněvu. 
 

6. 10.–9. 11. 2016 

PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM 

Knižní výstava ve vestibulu knihovny. 
 

Dále vás zveme: 

25. 10. 2016 (poslední úterý v říjnu), 16.00-20.00 

DESKOHRANÍ  

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 

26. 10. 2016 v 16.30 
 

PŘEBOHATÉ HODINKY VÉVODY Z BERRY 

Přednáška Marka Zágory o „knize hodinek“ Jana, vévody z Berry, jednom z nejkrásnějších manuskriptů 

15. století a středověku vůbec. Jejich bohatá výzdoba je nejen svědectvím o pestrosti života ve 

středověku, ale také zajímavou sondou do dobového myšlení 

 



 

 

NOVINKA 
 

 

Skvělá zpráva! 

Zvyšujeme počet dokumentů (knih, časopisů, CD atd.), které můžete mít v naší knihovně 

najednou vypůjčené, a to z 20 na 25. Zároveň také měníme počet možných prodloužení – nyní 

budete mít možnost si vše prodloužit až 11x (dosud pouze 3x). To samozřejmě platí pouze 

v případě, že kniha není žádána jinými čtenáři. Věříme, že vás tyto novinky potěší a přispějí k vaší 

spokojenosti s našimi službami! 
 

 

 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 
 

JAN FIŠAR 
herec Národního divadla moravskoslezského 

 

Jan Fišar se narodil v roce 1955 v Praze. Vystudoval DAMU 

a odešel do Pardubic, kde získal ve Východočeském divadle 

své první angažmá. Od roku 1982 je členem souboru 

Národního divadla moravskoslezského. Zde ztvárnil mnoho 

krásných rolí, např. Dona Juana, Casanovu, Cyrana, 

Salieriho a další. Ve spolupráci s Českou televizí natočil např. 

úspěšnou Kobovu garáž nebo Četnické humoresky. 

Spolupracuje rovněž s Českým rozhlasem. V roce 2012 

získal na festivalu Poděbradské dny poezie Křišťálovou 

růži – vůbec nejvyšší ocenění za přednes poezie a prózy. 

 

 

 

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

To je opravdu těžká otázka, protože těch zážitků je tolik, že je pak složité vybrat ty nejsilnější. Ale žasnu 

vždycky, když si znovu přečtu Šťastného prince Oscara Wilda. A je to také vždy, když se vracím ke 

Karlu Čapkovi. 

Nedávno jsem natočil v Českém rozhlase s režisérem Tomášem Jirmanem povídku „Peníz 

z noclehárny“, která je v knize „Blázen před zrcadlem a jiné prózy“ autora Karla Schulze. Okouzlující 

čtení, nádherná čeština. 

A vzhledem k výročí W. Shakespeara tak nemohu zapomenout ani na něj. Jeho „Sonety“ jsou geniální, 

navíc v překladu Jiřího Joska, jehož práci jsem ještě neznal. Recitoval jsem je dosud v překladech Jana 

Vladislava a Martina Hilského. Taktéž velký zážitek. 
 

Jaký máte vztah ke knihám a knihovnám?  

Po mém tatínkovi zůstala v Praze knihovna, která čítá hodně přes 10 000 knih. Takže kdykoliv něco 

hledám nebo potřebuji, tak moje cesta směřuje tam a téměř vždy je úspěšná.  

Jinak, já si knihy nerad půjčuji, ale rád je vlastním, a tak se k nim mohu kdykoliv vracet. 

Proto antikvariáty a knihkupectví jsou mi, omlouvám se, bližšími než knihovny. 
 

Jakou knihu byste doporučil?  
Bibli – je dobré se k ní stále vracet. A obzvláště dnes. 

 
 



 

 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 
 

 

Půjčování elektronických knih 
 

Představujeme vám horkou novinku v našich službách, kterou jsme do světa vypustili 9. 9. přesně 

v 9 hodin. Od tohoto data si prostřednictvím naší knihovny můžete vypůjčit téměř 2 000 titulů 

elektronických knih v českém jazyce. Mnohdy se přitom jedná o žádané bestsellery, na jejichž tištěnou 

podobu byste vzhledem k množství rezervací čekali několik měsíců. 

Služba je připravena ve spolupráci s eReading.cz. Každý, kdo ji chce využívat, se proto musí 

zaregistrovat na tomto portále (pod stejným e-mailem jako v naší knihovně) a stáhnout si do svého 

telefonu či tabletu stejnojmennou aplikaci. Pak už nic nebrání tomu začít číst některý z vybraných 

bestsellerů. 

Zdá se vám však jako logický nesmysl půjčovat si elektronické knihy? Máte pravdu, nejde o výpůjčku 

v klasickém slova smyslu. E-knihu nám nepřinesete vrátit tak, jak jste zvyklí u tištěných publikací, 

zároveň si ji ale nemůžete volně stáhnout a trvale uložit. Používaná aplikace zaručí, že e-knihu budete 

mít k dispozici přesně 21 dní. Půjčeny můžete mít maximálně 3 najednou. E-knihu nelze předčasně 

vrátit ani prodloužit, po uplynutí výpůjční lhůty si ji však můžete půjčit znovu. 

E-knihy můžete začít číst doslova během několika minut, tak neváhejte a vyzkoušejte. Jen 

upozorňujeme, že vypůjčené e-knihy lze číst pouze na chytrých telefonech a tabletech s operačním 

systémem Android a iOS, případně na čtečkách eReading.cz START (verze 2 a vyšší). 

 

Víte, že průměrná cena české knihy je 240 Kč? 

 

 

 

ZE ZÁKULISÍ 
 

 

Sklady 
 

Divíte se občas, proč vám v naší knihovně některé knihy připravíme na počkání, zatímco na jiné musíte 

čekat do druhého dne? Důvod je velmi prostý - jen malá část našeho fondu, čítajícího více než 1 milion 

dokumentů, je uložena v prostorách na Prokešově náměstí. 

Pro většinu knih, map, časopisů atd. musíme jezdit na další místa v Ostravě, naše čtyři externí sklady 

jsou umístěny v městských částech Přívoz, Kunčičky a Mariánské Hory. V praxi to znamená, že každý 

pracovní den vyráží již o půl sedmé ráno od knihovny dodávka a sváží publikace objednané v předchozí 

den. Každé ráno tak objedeme trasu o délce více než 10 km a přivezeme v průměru 250 knih, stejný 

počet naopak zavezeme zpět pro zařazení po jejich vrácení. 

Pochopitelně se snažíme, aby ve skladech na Prokešově náměstí byly k dispozici vždy nejnovější 

publikace. Každý rok proto v době letního uzavření knihovny stěhujeme tisíce svazků ze sklepních 

prostor pod knihovnou právě do některého ze zmíněných odkládacích skladů. V letošním létě jsme 

takto přestěhovali zhruba 6 800 knih. Uvolnili jsme tak přibližně 170 metrů regálů, které čekají na nové 

přírůstky publikací. 

 



 

 
 

SOUTĚŽ 

 

Ztraceno v překladu 
 

Od čtenářky Moniky jsme dostali několik tipů na nepřesný překlad a vyhrál ten následující 

z knihy Felixe Francise Vyděrač (překlad Zuzana E. Němcová): 
 

Rezervovaný let jsem nestihl, protože jsem na Kajmanech nakonec zůstal ještě čtyři dny, než jsem 

v sedm večer na Nový rok konečně nastoupil na noční spoj do Londýna. Okamžik, kdy se prosinec 

změnil v leden, jsem prospal někde uprostřed Atlantiku, jedenáct kilometrů nad zemí. 

Samozřejmě časový údaj nedává smysl. Pravděpodobně je míněno, že na let nastoupil během 

New Year's Eve, tedy Silvestru (a nikoliv na Nový rok večer). 
 

A na závěr od Moniky ještě jedna chuťovka ze stejné knihy: 

"Popíjíš už od oběda? To se ti nepodobá," řekl jsem mu. 

"Nepopíjím," řekl a zvedl sklenku. "Lehká cola." 

Asi myšleno light cola či dietní kola. 
 

Čtenářka Monika od nás získává balíček propagačních předmětů. Vy se můžete soutěže zúčastnit 

i příští měsíc. Své postřehy posílejte na adresu: msvk@svkos.cz. 
 

 
 

 

HANDICAP 
 

 

Vydali jsme další audioknihu pro nevidomé a slabozraké! 
 

S velkou radostí oznamujeme, že jsme v rámci edice Regionální audioknihy vydali již druhou zvukovou 

knihu pro nevidomé a slabozraké. 

Po loňském Dědictví od Evy Tvrdé jsme letos sáhli po jiném žánru a vybrali detektivní příběh 

odehrávající se v ostravském prostředí, a to Dům číslo 6 od autorky Nely Rywikové. Audiokniha bude 

předána všem našim čtenářům se zrakovým znevýhodněním a zároveň zaslána do všech knihoven 

v České republice, které poskytují služby nevidomým. 

Slavnostní křest audioknihy spojený s besedou s autorkou se uskuteční v naší knihovně ve středu 

5. října v 16 hodin. Jste srdečně zváni. 

 

 

STOJÍ ZA POSLECH 
 

  

MUNDO 

MARIZA 
 

Mosambicko-portugalská zpěvačka je jednou z nejznámějších 

představitelek stylu fado. V mládí se věnovala různým žánrům, 

například gospelu, soulu nebo jazzu. Na druhém albu Fado 

Curvo z roku 2003 se už prezentovala jako vycházející hvězda 

fado. Dobře ji zná i české publikum, vystupovala například na 

populárních Colours of Ostrava. 

K vypůjčení zde. 
 

mailto:msvk@svkos.cz?subject=Sout%C4%9B%C5%BE
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000673214


 
 

 

FOREVER 

QUEEN 
 

Queen vydali výjimečnou kolekci s několika novinkami. Britská 

kapela Queen je i po smrti Freddie Mercuryho stále hudebně 

aktivní, ale tím komerčně nejúspěšnějším obdobím byla 

dozajista doba, kdy tento fenomenální zpěvák stál v jejím 

popředí. Tento výběr obsahuje doposud nejrozsáhlejší kolekci 

těch nejklasičtějších hitů, které skupina natočila.  

K vypůjčení zde. 
 

 

 

 

SBĚRATEL KOSTÍ 

JEFFERY DEAVER 
 

Úspěšný detektivní román je první knihou série Lincoln Rhyme. 

Jedná se o příběhy bývalého policisty Lincolna Rhyma, 

kvadruplegika ochrnutého od ramen dolů, a jeho asistentky 

a partnerky Amélie Sachsové, vynikající střelkyně a milovnice 

rychlých aut s talentem na perfektní ohledání místa činu. 

K vypůjčení zde. 
 

 

 

 

ČESKÉ NEBE 

CIMRMAN / SMOLJAK / SVĚRÁK 
 

České nebe je zatím poslední divadelní hra z repertoáru Divadla 

Járy Cimrmana s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft. Autory 

jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn 

fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla 

premiéru 28. října 2008 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. 

K vypůjčení zde. 
 

 

 

 

MOTIVACE 

Jak probudit svou vnitřní sílu a nalézt cestu k úspěšnému životu 
 

Změňte své myšlení a změníte svůj osud. Motivační audiokniha 

z tematiky osobního rozvoje, jejímž autorem je kanadský specialista na 

řízení firem a budování týmů Dan Miller. Jeden z nejoblíbenějších 

audioprogramů. 

K vypůjčení zde. 
 

 

 

PŘIPRAVUJEME  
 

 

V pošmourném listopadu vám zvednou náladu Superhrdinové kolem nás - výstava plakátů, která 

představí vědce v komiksovém zpracování. Marek Zágora se bude ve své další přednášce věnovat 

„pařížskému zlomku“ Dalimilovy kroniky. A v závěru měsíce proběhne vernisáž výstavy kreseb 

slabozrakého autora Milana Linharta. 
 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000616331
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000666689
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000479937
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000545634

