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Milí čtenáři, 

nenechte se vystresovat sháněním dárků. Všichni sice víme, že vánoční čas má úplně jiný význam 

a smysl, přesto nás předvánoční šílenství skoro vždy dožene. My vám proto pomůžeme tipem na 

dárek na poslední chvíli a také vhodnými náměty na knihy, deskové hry či audioknihy, které můžou 

udělat radost pod stromečkem napříč generacemi. A tím pádem vám zbude čas i na klidné adventní 

rozjímání. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

6. 11.-31. 12. 2017 

KURIÓZNÍ PATENTY 20. STOLETÍ 

Ruční kabelka s osvětlovacím zařízením, tužka v prstenu, umývadlo přeměnitelné v postel 

s nočními stolky - tyto a 20 dalších patentových spisů najdete na výstavě ve studovně. 

  

4. 12. 2017-31. 1. 2018 

KOUZLO TVORBY JOSEFA LADY 

Knižní výstava připomínající 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí autora a ilustrátora Josefa 

Lady. 

  

6. 12. 2017 v 17.00 

Knihovnické středy 

Marek Zágora / LUCEMBURKOVÉ ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ 

Každý zná Karla IV., ale v našich zemích vládli celkem čtyři králové z rodu Lucemburků a hned tři 

z nich dosáhli i titulu římského krále, resp. císaře. Tato přednáška představí slovem i obrazem jak 

známé, tak i některé méně známé členy lucemburského rodu, a to u příležitosti připomenutí 580 let 

od vymření v Čechách vládnoucích Lucemburků po meči. 

  

19. 12. 2017, 16.00-20.00 

VÁNOČNÍ DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami a příjemnou vánoční atmosférou v oddělení speciálních fondů. 

Víte, že nejpůjčovanějšími e-knihami jsou v letošním roce v naší knihovně tituly Sova 

od Samuela Björka a Bábovky od Radky Třeštíkové? Obě byly shodně půjčeny 13x. 



  

UPOZORNĚNÍ… změna provozní doby 

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Jana Šilerová je rodačka ze Znojma. Kněžské svěcení získala 

v roce 1974 po ukončení Husovy československé bohoslovecké 

fakulty v Praze. Sloužila ve farnostech ve Vratimově, Kunčicích 

pod Ondřejníkem, Frenštátě pod Radhoštěm, Rychvaldě 

i Bohumíně. V roce 1999 se stala olomouckou biskupkou Církve 

československé husitské a často se poukazuje na to, že 

v postkomunistické Evropě byla první ženou v biskupském úřadu, 

a to hned dvě sedmiletá období po sobě. Poté odešla z biskupské 

funkce na vlastní přání do důchodu. 

Jaký je Váš vztah ke knihovnám? 

Do knihovny chodím celý život. Snad už od první třídy. Tuhle jsem našla i odznak Vzorný čtenář. 

Jaký jste čtenář a o který čtenářský zážitek byste se s námi podělila? 

Čtenář jsem zuřivý. Samozřejmě, že kniha knih – Bible – je rukověť mého povolání. Je v ní všechno 

přísně aktuálně o dnešku. A kolik humoru! Na nočním stolku mám životopisy Kafky a Prousta. Kdekoliv 

je otevřu, střídavě si souzní. I se mnou. Dceři jsem teď koupila knihu Magor a jeho doba. Budu si v ní 

číst, když je přijedu navštívit. 

Hitparáda doporučujících knih se životem proměňuje. Nejsilnější čtenářský zážitek? Od 

teenagerovských let byl pro mne idolem muže Rhett Butler z Jihu proti Severu a Phil 

Marlowe  z Chandlerových detektivek. Ale dodnes se vracím ke knize, kterou mi v pubertě dala 

babička, která mě vychovávala. Ta do svých pětadevadesáti let přečetla snad celou znojemskou 

knihovnu. Je to Kristina Vavřincovna od nositelky Nobelovy ceny Sigrid Undsetové: trilogie Panna – 

Žena – Kříž. Celý lidský život ženy v Norsku 13. stol., v čase příchodu křesťanství. Až po letech jsem 

se dověděla, že to byl nejoblíbenější román jistého TGM. Tak doporučuji! 

A taky Hermanna Hesse, Jana Skácela, Kerouaca, Němcovou, Bulgakova, Kempenského... 

a kilometry dalších. 

Jakou radu dáte čtenářům na závěr? 

Radu? Vypnout televizi! A počítač! A číst. Knihy.  

Provozní doba během vánočních svátků: 

23. 12.-26. 12.        zavřeno 

27. 12.    10:00-18:00 

28. 12.      9:00-16:00 

29. 12.     9:00-16:00 

30. 12.-1. 1.         zavřeno 

Knižní předvánoční zpověď Jany Šilerové, emeritní biskupky  



  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

Dárkové poukazy 
 
Nevíte, jakou knihu svým blízkým darovat? Udělejte to jednoduše – darujte jim celou knihovnu. Ať si 

vyberou sami! 

Již druhým rokem nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu na roční registraci do naší 

knihovny, který umožní využívat jejích služeb: čtení knih a časopisů, půjčování si knih a dalších 

nosičů, deskových her, využívání internetu, případně účast v klubech. Vybrat si můžete dokonce ze 

3 vzorů. Poukaz si zakoupíte jednoduše v Registraci za 200 Kč. Obdarovaný knihovnu následně 

s poukazem navštíví a vyřídí si sám registraci, případně si může prodloužit stávající, pokud již byl 

dříve v knihovně zaregistrován. Využijte i jako dárek na poslední chvíli bez vánočních front a stresů. 

ZE ZÁKULISÍ 

 

Čím se baví knihovníci? 
 
Hlavním koníčkem jsou samozřejmě knihy ve všech podobách a v jakémkoliv množství. Ale víte, jaké 

další zájmy mají ti, které potkáváte v knihovně za pultem či na chodbách mezi půjčovnou 

a studovnou? 

Kolega knihovník hraje ve volném čase na kytaru v ostravských metalových kapelách Ennoia 

a Primary Resistance, se kterými koncertuje v různých klubech v Ostravě i po republice, v létě také 

na festivalech. 

Jiná kolegyně-hudebnice je absolventkou Lidové konzervatoře a múzické školy v Ostravě. Můžete se 

s ní setkat např. u příležitosti svatebních obřadů ve Valašském Meziříčí, kde slavnostní chvíle 

doprovází hrou na klavír. A ve zbývajícím volnu zde také provádí návštěvníky na zámku Kinských. 

Mezi našimi kolegy máme i vášnivou chovatelku psů, malého společenského plemene grifonků (foto). 

Úspěšně se účastní mnoha národních a mezinárodních výstav (foto), včetně národní výstavy psů na 

Černé louce v Ostravě. 

A o dalších zajímavých zálibách našich kolegů zase někdy příště. 



 

  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ… tipy na dárky 

HANDICAP 

 

Zásilková služba 
 
Pro zrakově handicapované čtenáře, kteří si u nás chtějí 

vypůjčit audioknihy, nabízíme možnost zasílání CD nosičů 

poštou. Krabičky s CD jsou zabaleny do šité obálky se 

suchým zipem, na jejíž přední straně je kapsa na adresu. 

Obálka je označena jako slepecká zásilka, pro čtenáře je 

tato služba zdarma. 

V případě zájmu o tuto službu se obracejte na oddělení 

speciálních fondů (osf@svkos.cz, 596 138 270). 

Nechejte se inspirovat naším pečlivým výběrem z různých žánrů. 

SLEZSKÁ OSTRAVA V PROMĚNÁCH ČASU  

Česlav Piętoň 

Nádherně vypravená vázaná publikace v neobvyklém formátu 

30x30 cm je pokladnicí dobových pohlednic a fotografií 

z archivu autora. Texty vycházely ve Slezskoostravských 

novinách v letech 2010-2016 a jsou seřazeny do tematicky 

uzavřených celků jako např. Slezská Ostrava a hornické 

kolonie, Zámostí – samosprávné centrum, Černý drahokam 

z údolí „Na Burni“, Proměny Hradního náměstí a mnohé další. 

Celkem 194 stran je zážitkovým výletem do minulosti 

a hodnotným zdrojem poznání odkazu našich předků. 

K vypůjčení zde. 

mailto:osf@svkos.cz
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000723256


    

CESTY ZA VÍNEM PO EVROPĚ 

Nejkrásnější vinařské oblasti od Pálavy po Rioju 

Pro milovníky vína a fotografie vyšla kniha, jejímž prostřednictvím 

procestujete nejkrásnější vinařské oblasti Evropy – od Německa 

až po Peloponéský poloostrov. Představí historické vesnice 

a města ležící podél jednotlivých tras, projdete s ní vinařské 

stezky i zastrčené cestičky, seznámíte se s odrůdami vinné révy, 

vinařstvím i slavnostmi. Fotografie doplňují mapy, užitečné adresy 

vinařství i turistických informačních center.  

K vypůjčení zde. 

PŘEMYSLOVSKÁ EPOPEJ 

Vlastimil Vondruška 

Pro milovníky historických románů Vlastimila Vondrušky vydalo 

nakladatelství Moba čtyřdílnou Přemyslovskou epopej v jednom 

samostatném svazku. Na osmi stech stranách se rozehrávají 

osudy čtyř významných přemyslovských králů – od Přemysla 

Otakara I. až po Václava II. Dějištěm knihy ovšem není pouze 

české království, ale celá tehdejší křesťanská Evropa, a aktéry 

děje i ostatní významní Přemyslovci či příslušníci předních 

českých rodů.  

K vypůjčení zde. 

DIVNÉ HLÁŠKY Z KNIHKUPECTVÍ 

Jen Cambellová 

 

Jsou tady na prodej všechny knihy, nebo jen některé? Pornografii 

máte v sekci pornografie? Vedete knihy, které předpovídají počasí 

na zbytek roku? Vedou knížky elektřinu? Tyto i další podivuhodné 

dotazy naleznete ve sbírce neuvěřitelných hlášek, se kterými se 

setkali knihkupci z různých koutů světa. A možná vás při jejich 

čtení napadne, že práce v knihkupectví (případně knihovně) 

nemusí být tak poklidná, jak jste si mysleli. Knihou potěšíte 

knihkupce, knihovníky a všechny sečtělé knihomoly, kteří by se 

NIKDY nedožadovali románů od Jany Eyrové. 

K vypůjčení zde. 

KUS TEMNOTY: BOUŘE TROCHU JINAK 

Margaret Atwoodová 

 

Nejznámější kanadská spisovatelka přeměnila zápletku Shakespearovy 

Bouře tak, aby ukázala na křivdy, které nás v nitru vězní. Proslulý divadelník 

Felix byl intrikánem Tonym vyhozen z postu uměleckého ředitele divadla. 

Podobně jako Shakespearův Prospero připravuje pomstu. V kuriózním 

divadelním kroužku složeném ze zločinců ve vězení zinscenuje představení, 

které má zasáhnout protivníka na nejcitlivějším místě. Kniha vyšla v edici 

Shakespeare 400, mezinárodním vydavatelském projektu, ve kterém 

vycházejí současnými autory převyprávěné příběhy na Shakespearovy 

motivy.     

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000722246
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000726125
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000712370
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000711082


     

OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST 

Erik Tabery 

 

Skončil svět, který známe? Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, 

se zamýšlí nad dnešními politickými a společenskými událostmi. 

Popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky po 

současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události do 

historického a evropského kontextu. S odkazem na demokratické 

tradice Tabery jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí 

nikoliv panikou, ale chladnou hlavou a rozhodností. Varuje před 

populisty i před teoriemi spiknutí. Nešetří také některé kolegy novináře, 

kteří sami přispívají k šíření fám a konspiračních teorií. 

K vypůjčení zde. 

CLUEDO: KLASICKÁ DETEKTIVNÍ HRA  

(desková hra) 

 

Dr. Black z panství Tudorových si vás dovoluje pozvat na 

oslavu u příležitosti svých 30. narozenin a znovuotevření 

svého sídla… Takto začíná hra určená všem milovníkům 

klasických detektivních příběhů. Staňte se alespoň na chvíli 

detektivy a pokuste se najít mezi šesti podezřelými 

chladnokrevného vraha. Společenská hra pro 2-6 hráčů 

prověří vaše schopnosti dedukce, blufování i intrikaření, ale 

zároveň se při ní i dobře pobavíte. 

K vypůjčení zde. 

ZAVŘENÁ TRUHLA 
Sophie Hannah 
(audiokniha) 
 

Pokud je vám líto, že Agatha Christie již nenapíše žádný nový 

příběh Hercula Poirota, máme pro vás zajímavý tip. Nesnadného 

úkolu důstojně navázat na tradici poirotovských detektivek se totiž 

ujala Sophie Hannah, která dokonce získala souhlas potomků 

slavné spisovatelky. Nový případ geniálního detektiva je napsán 

v duchu původních příběhů a můžete si ho poslechnout i ve formě 

audioknihy v podání herce Martina Hrušky.  

K vypůjčení zde. 

DŮM SNŮ 

(desková hra) 

 

Postavte si svůj dům snů! V této hře si zařizujete svůj 

jednopatrový dům s přízemím a suterénem. Každé umístění 

místnosti a její vybavení vám přináší body, které na konci hry 

určí vítěze. Ale kdo by myslel na body, když jde o dům snů. 

Někomu stačí samotný proces zařizování, na jehož konci je 

za své úsilí odměněn pohledem na svůj krásný domov. 

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000721684
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725644
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000709747
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725648


 

VYKOLEJENÁ 

Jablkoň 

(hudební CD) 

 

Scénu představuje každé město jako celek i jeho součásti. Ostrava 

je zvláštní a neobyčejně zajímavá scéna: na její podobě se podílela 

neplánovanost i skvělé dílčí urbanistické záměry a tvoří ji jak 

architektura, tak ti, kteří se na místech, které formovala a jejichž 

podobu určuje, pohybují. Radovan Lipus se věnuje v knize 

neopakovatelné atmosféře místa plného protikladů, architektuře 

i lidem, kteří vytvářeli či vytvářejí podobu specifického „genia loci" 

Ostravy. 

K vypůjčení zde. 

PŘIPRAVUJEME 

Vydání posledního newsletteru v tomto kalendářním roce připravujeme na 21. 12. 2017. V rozhovoru 

se budeme ptát Richarda Konkolského na jeho vztah ke knihám, seznámíme vás s nejzajímavějšími 

akcemi v knihovně pro rok 2018 a můžete se těšit na naše tipy na knihy, hry a audioknihy pro chvíle 

pohody. A to samozřejmě není všechno… 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000716636

