
Newsletter MSVK listopad 2019 

Milí čtenáři, vydejte se s námi na sametové putování listopadovými událostmi roku 1989. Připravili 

jsme pro vás dvě tematické vzpomínkové výstavy, dvě zajímavé přednášky a doporučíme vám 

k poslechu písně, které důležité okamžiky našich dějin v listopadu roku 1989 doprovázely. Vykročme 

tedy do svátečních listopadových dnů tou správnou nohou.  

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

1. 11.–20. 12. / vestibul 

Sametová revoluce 

Výstava publikací o listopadových událostech a jejich významných osobnostech.  
 

6. 11.–31. 12. / studovna 

Sametové putování 

Vernisáž výstavy 6. 11. v 16.00. 

10 velkoformátových panelů ukazuje rok 1989 očima soudobých novin a časopisů. 
 

6. 11. v 16.30 / studovna 

SAMETOVÉ PUTOVÁNÍ / Ostrava a sametová revoluce 

Přednáška Martina Juřici o průběhu sametové revoluce, odlišnostech oproti jiným velkým městům 

v ČSSR a o situaci, která událostem v Ostravě předcházela.  
 

11.–17. 11. 

Týden vědy a techniky AV ČR 

Virtuální realita, 3D tisk a roboti v knihovně. Podrobný program najdete níže v newsletteru. 
 

13. 11. v 16.30 / studovna 

SAMETOVÉ PUTOVÁNÍ / Jak jsme žili a žijeme: před sametem i po něm 

Petr Lexa Přendík přednáší o dějinách Ostravy v širších souvislostech, nastíní i porevoluční vývoj 

města.  
 

14., 21., 28. 11. a 5. 12. v 9.30 / učebna 

Grafika pro negrafiky 

Kurz pro veřejnost seznámí s jednoduchým online grafickým programem Canva. Cena 100 Kč. 

Přihlašujte se zde. 
 

20. 11. v 16.00 / oddělení speciálních fondů 

Let’s Play in English 

Zábavné odpoledne s deskovými hrami v angličtině. Přihlašujte se zde. 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/kurz-grafika-pro-negrafiky
https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/let-s-play-in-english


  

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Ing. Daniel Morys, MBA 

Narodil se v roce 1977 ve Frýdku-Místku, žije v Palkovicích. 

Působí jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik 

Ostrava. Je velkým příznivcem nových, moderních 

technologií ve všech oblastech. Říká, že každý podnik stojí 

a padá s lidmi, kteří jsou nejcennějším kapitálem jakékoliv 

firmy, a udržitelné výsledky lze zajistit pouze skrz týmovou 

spolupráci.  

21. 11. v 17.00 / studovna 

Uvnitř černobylské zóny 

Do střežené oblasti se začátkem června vypravil plzeňský fotograf Milan Říský, který pro vás připravil 

fotoreportáž s besedou.  
 

26. 11. v 16.00–20.00 / oddělení speciálních fondů 

Deskohraní  

Odpoledne s deskovými hrami – inspirace na vánoční dárky. Bez rezervace. 
 

27. 11. v 9.30 

Kybernetická bezpečnost pro seniory / učebna 

Víte, s jakými hrozbami se můžete na internetu setkat? Poradíme, jak vytvářet silná a bezpečná 

hesla či jak si zabezpečit telefon. Seminář pro veřejnost, vstup zdarma. Přihlašujte se zde. 
 

28. 11. v 16.00 / zasedací místnost 

Klub německého filmu / Bornholmská ulice (Bornholmer Strasse) 

Malý člověk ve víru velkých dějin. Německá tragikomedie na motivy reálných událostí večera, kdy 

došlo k pádu Berlínské zdi. Film v původním znění s českými titulky. 

POZVÁNKA… Sametové putování 

Vraťte se s námi do doby před 30 lety. Připomeňte si prostřednictvím výstav i zajímavých 

přednášek významné období našich dějin – sametovou revoluci. 

Od počátku listopadu můžete vidět ve vestibulu knihovny publikace o tomto historickém 

mezníku a jeho významných osobnostech. Sametové putování bude pokračovat ve středu 

6. listopadu v 16.00 vernisáží stejnojmenné výstavy, která očima soudobých novin a časopisů 

ukáže, čím lidé žili, jak se bavili a co je zajímalo v roce 1989. Již od 16.30 hodin si můžete 

vyslechnout přednášku kronikáře Archivu města Ostravy Martina Juřici nazvanou Ostrava 

a sametová revoluce. Přiblíží průběh ostravského revolučního období i to, co mu 

předcházelo. Následující středu 13. 11. od 16.30 si můžete poslechnout přednášku kronikáře 

městského obvodu Ostrava-Jih  Petra Přendíka s názvem Jak jsme žili a žijeme: před 

sametem i po něm. Tato přednáška přiblíží dějiny Ostravy v širších souvislostech – od roku 

1968 do současnosti. Bude zaměřena na změnu režimu a nastíní rovněž porevoluční vývoj 

města. Všichni, kdo se zúčastní vernisáže nebo přednášek, obdrží jako dárek Sametové listy – 

tematický občasník naší knihovny. 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/kyberneticka-bezpecnost-pro-seniory


 

   

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

ZE ZÁKULISÍ 

Nové pomůcky na seminářích pro veřejnost 

Všimli jste si nabídky našich nových seminářů pro veřejnost, v rámci kterých se seznámíte s 3D 

tiskárnou, programovací stavebnicí Elduino, 3D pery nebo roboty ze stavebnice Lego boost? Např. 

3D pera umožňují vytvářet působivé, trvanlivé tvary, vzory a modely. Jsou využívána studenty 

a širokou veřejností na podporu rozvoje kreativity, trpělivosti a jemné motoriky. Roboti Sphero (robot 

ve tvaru koule) se ovládají pomocí smartphonu či tabletu a usnadňují výuku programování. Lego 

boost umožňuje naprogramovat chování robotů. Elektrotechnická stavebnice Elduino vám ukáže, jak 

funguje moderní elektronika všude kolem nás, díky ní pochopíte nejnutnější základy programování 

a číslicové techniky.  

Víte, že nejúspěšnějšími akcemi září a října v knihovně byly Noc vědců, kterou navštívilo 178 

lidí, a Festival ostravských knihoven, kterého se u nás aktivně zúčastnilo 235 lidí? 

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

Oblíbených knih mám mnoho, ale kniha, která mě hodně zasáhla a zformovala můj pohled na svět, 

byla Šifra samotného boha od Rodrigueze dos Santose. 

 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Knihy obecně miluji a utrácím za ně často a rád, jsou pro mne jakýmsi sběratelským artiklem a ke 

každé doma mám zpravidla nějaký osobní vztah. 

 

Co právě čtete? 

Nyní jsem dočetl Ohroženou Evropu od George Friedmana a teď se chystám, pro změnu, na nějaký 

„lehčí kousek” od Steva Berryho nebo Larse Keplera. 

 

Práce s odborným textem 
 

Od konce března 2019 mohou studenti využívat nově zavedenou službu individuálních konzultací 

k psaní odborného textu. Ty probíhají po předchozí domluvě na pracovišti konzultačních služeb. Od 

března do července využilo službu 11 studentů, nejčastěji vysokoškoláků. Průměrná délka 

konzultace je 45–60 minut, přičemž nejdelší konzultace trvala více než tři hodiny. Studenti řeší 

zejména otázky citační etiky – jaký je rozdíl mezi citací a parafrází, jaké informace je nutné ocitovat, 

kam v textu umístit odkaz na bibliografickou citaci apod.  

Mnozí studenti využili službu opakovaně, a to před samotným začátkem psaní a následně před 

odevzdáním práce, kdy byla zkontrolována správnost bibliografických citací v seznamu použité 

literatury. V případě požadavku na kontrolu citací dle normy doporučují konzultantky studentům, aby 

svou práci zaslali ke kontrole alespoň dva dny před samotnou konzultací. Jestliže vás tato služba 

zaujala, můžete si ji objednat na biblio@svkos.cz. 

Od dětství jej bavil sport. Rád běhá, lyžuje a občas hraje tenis či golf. Odpočinkem jsou pro něj děti, poté 

knihy, hudba a občas i film. Když potřebuje opravdu vypnout, tak několikadenní výlet do hor je tou pravou 

vzpruhou.  

V knihovně jste se s D. Morysem mohli setkat na veřejné diskusi na téma budoucnost ostravské veřejné 

dopravy v rámci letošní Noci vědců. 

mailto:biblio@svkos.cz


 

 

 

  

POZVÁNKA 

Týden vědy a techniky AV ČR nabídne také virtuální realitu 
 

Již potřetí se knihovna aktivně zúčastní Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, největšího 

vědeckého festivalu u nás. Letos proběhne od 11. do 17. listopadu a jeho motto zní: „Věda, 

svoboda, odpovědnost“. V rámci festivalu nabízíme možnost objednat si svou půlhodinu 

k vyzkoušení zcela nového typu virtuální reality HP VR backpack, kterou nám zapůjčí pro 

návštěvníky knihovny společnost HP inc. Neváhejte, jde o naprosto výjimečnou příležitost, sledujte 

akci na našich webových stránkách.  

Program všech zúčastněných institucí můžete sledovat na http://www.tydenvedy.cz. V naší 

knihovně jsme pro vás dále připravili také tuto nabídku: 

Téma věda 

Úterý 12. 11.  

15.00–15.45 Kybernetická bezpečnost (seminář) 

16.00–17.30 Roboti v knihovně? Proč ne! (workshop) 

Čtvrtek 14. 11.  

15.00–16.30 Roboti v knihovně? Proč ne! (workshop) 
  

Téma svoboda 

Projekt Sametové putování – výstavy, přednáška dne 13. 11. v 16.30 

To vše jsme mohli pořídit, protože jsme uspěli s žádostí v dotačním řízení vyhlášeném Ministerstvem 

kultury ČR. Kromě seminářů tyto novinky využíváme především v rámci exkurzí, pro zájmové kluby 

a další akce knihovny. 

http://www.tydenvedy.cz/


  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Dnes vám doporučíme zažít nebo si připomenout sametovou revoluci prostřednictvím CD a písní, 

které ji doprovázely. 

KONCERT 1989 

Karel Kryl 

Píseň sametové revoluce: Morituri te salutant 

Legendární československý písničkář a záznam koncertu, který se 

odehrál vzápětí po jeho návratu do vlasti po mnohaleté emigraci. 

Zazněly na něm nesmrtelné písně jako Morituri te salutant, 

Nevidomá dívka, Anděl atd. Záznam z ostravské haly Tatran 

zachycuje jedinečnou atmosféru vystoupení malého velkého 

muže, který se nikdy nevzdal československého občanství. Byť 

nás předčasně opustil, jeho tvorba zůstává stále aktuální. 

K vypůjčení zde. 

PÍSNĚ SAMETOVÉ REVOLUCE 

Zcela poprvé se na tomto albu sešly písně, které si zpívaly 

desetitisíce občanů na náměstích při listopadových a prosincových 

demonstracích po celém tehdejším Československu. Mnohé z nich 

pomohly sjednotit národ a staly se symboly závěru roku '89. 

K vypůjčení zde. 

PŘÍBĚH – TO NEJLEPŠÍ 

Marta Kubišová  

Píseň sametové revoluce: Modlitba pro Martu 

Příběh mapuje klasické snímky z šedesátých let spolu 

s nahrávkami mladšího data (z alb Songy a nálady a Bůh ví). 

Mezi rarity lze počítat původní singlovou verzi dylanovky Časy 

se mění, Seegereův evergreen Řekni, kde ty kytky jsou. 

K vypůjčení zde. 

S NEBEM TO MÁM DOBRÝ 

Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jan Hrubý 

Píseň sametové revoluce: Variace na renesanční téma  

Koncert byl nahrán v červnu 2004 ve Valašském Meziříčí, 

v rámci festivalu Valašský Špalíček. Album S nebem to mám 

dobrý je vynikajícím dokumentem setkání tří legend českého 

rocku: Vladimíra Mišíka, Radima Hladíka a Jana Hrubého.  

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000554415
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000616049
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000266406
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000720971


 

ŠAFRÁN / NAHRÁVKY Z LET 1968–1976 

Píseň sametové revoluce: Jaroslav Hutka: Náměšť 

Kolekce dvou CD přináší souborné vydání všech zachovaných 

studiových nahrávek pěti písničkářů ze sdružení Šafrán – 

Jaroslava Hutky, Petra Lutky, Vladimíra Merty, Vlastimila 

Třešňáka a Dagmar Voňkové. Kolekce dávno nedostupných 

nahrávek obsahuje i nikdy nevydané čtyři písně Jaroslava Hutky 

a Vlastimila Třešňáka. Součástí obalu je řada fotografií, texty 

všech písní a zasvěcený průvodní text Jiřího Černého. 

K vypůjčení zde. 

SPIRITUÁL KVINTET 1960–2010 / STO NEJKRÁSNĚJŠÍCH PÍSNÍ (+1) 

Spirituál kvintet 

Píseň sametové revoluce: Až se k nám právo vrátí 

Dosud nejobsáhlejší kompilace Spirituál kvintetu. Krabička se čtyřmi CD 

obsahuje také booklet se vzpomínkovým textem a zajímavým 

dokumentačním materiálem.  

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000537635
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000505025

