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Milí čtenáři, 

počasí přeje nejen zimním sportům, ale také náruživému čtení. Tentokráte jsme pro vás připravili tipy 

na thrillery mrazivější než počasí, pozvánky na nejzajímavější akce příštího roku a informace 

o změnách v nabídce služeb. Užijme si společně únor, jak nejlépe to půjde. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

2. 1.–13. 2. 2019 

100 let Československého červeného kříže 

Výroční knižní výstava s tématem zdravovědy a poskytování první pomoci.  

 

7. 1.–28. 2. 2019 

CARNEVALE DI VENEZIA  

Výstava fotoobrazů havířovského fotografa Kamila Übelauera. 

 

14. 2.–31. 3. 2019 

Umělecká škola Bauhaus, představitelé a následovníci 

Knižní výstava k 100. výročí školy, která ovlivnila svět.  

 

5. 2. 2019, 10.00–11.00 a 13.00–17.00 

KNIHOVNICKÉ LEKCE 

Individuální informační lekce o službách knihovny pro veřejnost. Bez nutnosti rezervace. 

 

20. 2. 2019 v 16.30 

Knihovnické středy 

Libor Bednář / MEXIKO A GUATEMALA – země Aztéků a Mayů 

Putování po starobylých městech i čarokrásnou přírodou, doplněno o fotografickou prezentaci. 

 

26. 2. 2019, 16.00–20.00 

DESKOHRANÍ 

Odpoledne s deskovými hrami v oddělení speciálních fondů. 



   

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 

Narodil se a žije v Ostravě. Vystudoval Filozofickou fakultu 

Ostravské univerzity a Cyrilometodějskou teologickou fakultu 

Univerzity Palackého. Několik let učil na gymnáziu, poté 

působil ve veřejné správě. Od roku 2007 je ředitelem Diecézní 

charity ostravsko-opavské a později také celé Charity České 

republiky. V roce 2008 se stal zastupitelem 

Moravskoslezského kraje a od roku 2016 působí jako 

náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči. Je 

také členem Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

Má vlastní rockovou skupinu, kde hraje na klávesové nástroje. 

Dále hraje na varhany a příležitostně na kytaru či basu. Je 

ženatý a má 4 děti. 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

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

Již od dětství jsem si oblíbil čtení naučné literatury, a to obzvláště v oblasti filosofie a psychologie. 

Proto mé první hlubší čtenářské zážitky byly při čtení Platónových dialogů, které jsou staré téměř 2500 

let, ale svou nadčasovostí musí oslovit i současného člověka. Dalšími zajímavými tituly, které mě silně 

poznamenaly, jsou Strach ze svobody od Ericha Fromma, Vesmír a lidstvo od Pierra Theilharda 

de Chardin či Bázeň a chvění od Sorena Kierkegaarda. Hluboce se mě také dotkla knížka od 

neznámého, pravděpodobně pravoslavného mnicha Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu 

otci o člověku hledajícím smysl svého života a pokoj v srdci. 

 

Jaký je Váš vztah ke knihám? 

Knížky mám moc rád. Rád v nich jenom tak listuji a čtu si vybrané pasáže. Mám také docela slušnou 

vlastní příruční knihovničku. Většinou mám rozečteno více knížek a vůbec mi nevadí, že některou čtu 

i několik let. 

 

Jakou knihu byste čtenářům doporučil? 

V současnosti mám rozečteny 3 knížky. Dočítám od Morgana Scotta Pecka Nevyšlapaná cesta 

nekončí, kterou bych doporučil všem čtenářům spolu s přečtením jejích předchůdkyň Nevyšlapanou 

cestou a Dále nevyšlapanou cestou. Pak čtu od Ladislava Heryána Exotem na této zemi a Parabibli, 

kterou bych doporučil k přečtení obzvláště mladým lidem. 

První čtvrtek v měsíci v novém režimu 
 

Zrušili jsme zkrácení provozní doby knihovny každý první čtvrtek v měsíci. Již ve čtvrtek 3. 1. 2019 

byla knihovna otevřena až do 19.00, v běžném režimu budou i následující čtvrtky. Z nezbytných 

provozních důvodů bude knihovna uzavřena ve čtvrtky 4. 4. (od 12.00), 6. 6. (celý den) a 5. 12. (od 

12.00). O této úpravě provozní doby budete vždy včas informováni. 

Foto: z archivu L. Curyla 



ZE ZÁKULISÍ 

 

Víte, že v roce 2018 stoupl počet registrovaných čtenářů naší knihovny oproti roku 2017 o 531? 

HANDICAP 

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce 
s handicapem 
 

U příležitosti Dne zdravotně postižených udělil hejtman MSK Ivo Vondrák 29. 11. 2018 ocenění 

handicapovaným umělcům. Stalo se tak v rámci vernisáže výstavy Svět kolem nás v Galerii 

výtvarného umění v Ostravě. První místo získal Petr Kubal za kresbu tuší s názvem Pohodář. Za 

kolektivní dílo Květinová variace získali ocenění klienti ostravského denního stacionáře Žebřík Tereza 

Zahrajová, Karolína Vondroušová, Zuzana Kučerová a Martin Volf. Tito umělci společně vytvořili 

malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu. Za mozaiku s názvem Poušť byla oceněna Tereza 

Šmídová. Pro nás je potěšující, že čestná uznání si převzaly Miroslava Domesová, Miluše 

Martínková, Petra Ďurková, Zdeňka Vlčková a Anežka Neužilová za sérii heraldických znaků Ostravy 

a tří jejích městských částí. Tato díla byla v naší knihovně rovněž vystavena a vy si jistě vzpomenete 

na soutěž, kterou jsme o městských znacích vyhlásili na sociálních sítích.  

Na co se v knihovně v roce 2019 můžete těšit 
 

Rádi bychom vás inspirovali k návštěvě knihovny i v době, kdy si nepotřebujete vypůjčit či vrátit 

knihy, přečíst nové časopisy nebo získat důležité informace pro svou práci či studium. 

Připravujeme pro vás pravidelné Knihovnické středy, během nichž se můžete v letošním roce setkat 

například s Richardem Konkolskim, Arnoštem Vašíčkem, Markem Zágorou, Alenou Mornštajnovou či 

Radkem Lipusem a dalšími inspirativními hosty. Na přednáškách budeme také cestovat, třeba do 

Mexika a Guatemaly. Mnoho zajímavého s námi zažijete v červnu v rámci Ostravské muzejní noci. 

Za poznáním se vydáme v září během Ostravské noci vědců či v listopadu v Týdnu vědy a techniky 

AV ČR. Zajímavý program s kvízy a odměnami si užijete také v říjnu na Festivalu ostravských 

knihoven. Během podzimu nás čeká rovněž Sametové putování v rámci oslav 17. listopadu. 

V přípravách je nový formát pro popularizaci vědy nazvaný Věda ve vědárně aneb 3V. 

Sledujte naše webové stránky, facebookový profil nebo plakáty v knihovně. Aktuální informace 

získáte každý měsíc i prostřednictvím tohoto zpravodaje. Pokud chcete být adresně informování 

před každou akcí, napište nám svůj e-mail na adresu stehlikova@svkos.cz. Vyberte si podle svého 

gusta, těšíme se na vás. 

stehlikova@svkos.cz


  

 

 

  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

V únoru doporučujeme ke čtení thrillery mrazivější než počasí. 

MRAZIVÉ SVĚTLO 

Yrsa Sigurđardóttir 

V nově postaveném hotelu obchází duch, ale zavražděná je až příliš 

skutečná… Když advokátce Tóře zavolá její kamarád Jónas, nebere ho 

vážně. V ezotericky zaměřeném hotelu, který vybudoval na pozemcích 

dvou starých statků, prý straší. Tóra sice na ducha nevěří, ale mrtvole 

místní architektky nalezené na pláži uvěřit musí. Vyšetřování jde ztěžka, 

některá vlákna prorůstají hluboko do minulosti. Větrné islandské pobřeží 

je dokonalou kulisou pro dávnou legendu o lásce, smrti a tajemství.  

K vypůjčení zde. 

CHLADNOKREVNĚ 

Robert Bryndza 

 

V chladném londýnském ránu vyplavila Temže velký kufr. Detektiv 

šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř 

nečeká příjemné překvapení. Ale na to, co doopravdy najdou uvnitř, 

nemůže být nikdo nikdy připraven… Oblíbený autor opět splétá a rozplétá 

mnohovrstevný příběh ve více rovinách a vede nitky ke konci, jenž 

čtenáře tentokrát možná tolik nešokuje, ale rozhodně vzbudí silné emoce. 

K vypůjčení zde. 

ZIMNÍ OBĚŤ  

Mons Kallentoft 

Mrazivý začátek švédské kriminální série. Panuje nejstudenější zima, 

jakou kdo pamatuje. Za obzvlášť mrazivé noci je nalezeno tělo 

obézního muže visící na osamělém stromě uprostřed větrem ošlehané 

pustiny Östergötlandu. Případem je pověřena mladá kriminální 

inspektorka Malin Forsová, svobodná matka řešící své osobní 

problémy. Hledání vraha zavede Malin k nejtemnějším zákoutím 

lidského srdce. 

K vypůjčení zde. 

CHLADNÁ ZRADA 

Dick Francis 

Kdo má rád klasika detektivek, tomu jistě udělá radost tato kniha. Ač 

mladý, je David Cleveland šéfem vyšetřování britského Jockey Clubu. 

V Norsku pátrá po anglickém jezdci, který se zde ztratil i s pytlem peněz ze 

vstupného. Otázek bez odpovědí přibývá, stop je zoufale málo. A následují 

přímé útoky, brutální a zničující. Aby bezpečně poznal přítele i nepřítele, 

musí David vsadit vlastní život.  

K vypůjčení zde. 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000195176
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000751207
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000620348
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000669386


 

 

HROB V LEDOVCI 

Arnaldur Indridason 

 

Islandský konspirační krimithriller. Vršek ledovce Vatnajůkull na 

Islandu roztává. Vojenská posádka základny USA v Keflavíku má 

pohotovost, protože ledovec skrývá tajemství: zřícené letadlo 

z druhé světové války s vysoce výbušným nákladem. Před kulisou 

věčného ledu se ocitne mladá Islanďanka v nebezpečí života. 

O celé záležitosti sice ví jen málo, ale už i to je dost pro ty, kteří 

v zákulisí tahají za nitky „Operace Napoleon". 

K vypůjčení zde. 

Do svých kalendářů si zapište červeně, že víkend 1.–3. března 2019 bude ve znamení knih! Nakladatelé 

všech žánrů z celé České republiky představí to nejzajímavější z knižní produkce na Černé louce 

v Ostravě. Součástí bude i bohatý doprovodný program, autogramiády, workshopy, besedy, odpočinková 

zóna a koutek pro děti. Ani my zde nebudeme chybět a vědeckou knihovnu představíme veřejnosti 

v kolektivním stánku spolu s Galerií výtvarného umění v Ostravě, Ostravským muzeem, Muzeem Beskyd 

Frýdek-Místek, Muzeem Novojičínska, Muzeem v Bruntále a Muzeem Těšínska. Přijďte si pro knihy, na 

které v běžné knihkupecké síti nenarazíte. Těšíme se na vás! 

LEDOVÉ HLUBINY 

Kerstin Signe Danielsson, Roman Voosen 

 

Potápěč objeví ve vodním příkopu u golfového hřiště ostatky mrtvého 

muže. Brzy se zjistí, že šlo o baltského pašeráka, který zemřel před 

více než dvaceti lety. O něco později je nalezena zavražděná 

úspěšná advokátka Anna-Lena Hammarskjöldová. Vyšetřování 

zavádí komisařku Ingrid Nyströmovou a její mladou kolegyni Stinu 

Forssovou až k největšímu lodnímu neštěstí evropských 

poválečných dějin: potopení baltského trajektu Estonia, které je 

dodnes opředeno řadou spikleneckých teorií. 

K vypůjčení zde. 

Připravujeme se na Knižní festival Ostrava  

 

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000122627
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000669214

