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Milí čtenáři, 

letní měsíce vyzývají k lenošení s dobrou knihou, nezapomeňte se tedy u nás dostatečně zásobit 

oblíbeným čtivem, ať už v tištěné, nebo elektronické podobě. Pokud si k nám půjdete vypůjčit či vrátit 

knížky, podívejte se prosím, zda máme otevřeno. V době letních prázdnin máme jinou otevírací dobu. 

Přejeme vám pěkné letní dny a dovolenou přesně podle vašich představ. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

11. 7.–9. 8. 2019 

Výstava studentských prací 

Střední odborná škola umělecká a gymnázium z Ostravy-Zábřehu vystavuje sochy, plastiky, komiksy, 

plakáty a fotografie ve studovně a výlohách knihovny. 

  

1. 7.–31. 8. 2019 

Anna Plchová / Šitá krajka 

Výstava krajkových exponátů ve vstupních prostorách doplněná knihami věnovanými tématu 

textilních výtvarných technik. 

 

Práce s odborným textem 

Individuální konzultace pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ. Objednávky na biblio@svkos.cz. 

 

Info Help 

Individuální konzultace pro práci s internetem, Facebookem, Instagramem, programy Word, Excel, 

Power Point či pro úpravu digitálních fotografií. Objednávky na infohelp@svkos.cz,  

tel. 596 118 881-2, klapka 234. 

UPOZORNĚNÍ 

Prázdninová otevírací doba pro všechna oddělení: 

Po, St                          10:00–18:00 

Út, Čt, Pá                      9:00–16:00 

So                                  ZAVŘENO 

Ve dnech 12. 8.–23. 8. je knihovna UZAVŘENA. 

mailto:biblio@svkos.cz
mailto:infohelp@svkos.cz


   
3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

ALENA MORNŠTAJNOVÁ 

Alena Mornštajnová je česká spisovatelka 

a překladatelka anglické beletrie. Vystudovala 

angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Ostravské 

univerzity. Debutovala v roce 2013 románem Slepá 

mapa, druhý román Hotýlek vyšel v roce 2015. 

Především díky svému třetímu románu Hana z roku 

2017 se Alena Mornštajnová stala jednou 

z nejoblíbenějších současných českých 

spisovatelek. Román Hana je překládán do mnoha 

cizích jazyků a získal řadu ocenění. Byl uveden na 

trh rovněž jako audiokniha a aktuálně měla premiéru 

také divadelní hra Hana. Nejnovější román Tiché 

roky je rovněž jednou z nejúspěšnějších českých 

knih. Alena Mornštajnová žije ve Valašském 

Meziříčí. 

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

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

V dětství jsem milovala knihy Astrid Lindgrenové a ráda jsem je pak četla i svým dětem. Měla jsem 

období, kdy jsem hltala Balzaka, mám ráda Johna Irvinga a naposled mě okouzlila kniha Alias Grace 

od Margaret Atwoodové.  

 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Život bez knih si nedovedu představit. Čtení je pro mě nejlepším odpočinkem a knihovny jsou oázou 

klidu a úkrytem před rušným a rychlým životem. Z dětství mi zůstala vzpomínka, jak jsem si z knihovny 

donesla hromádku knih a nedokázala jsem se rozhodnout, kterou mám začít číst jako první. A tak to 

mám vlastně dodnes. 

 

Co právě čtete? 

Právě dočítám knihu od Kazua Ishigura Malíř pomíjivého světa, knihu o mizejícím starém Japonsku, 

svědomí a chybách, kterým se lidé v životě nedokážou vyhnout. A moc se mi líbí. 

Využili jste již samoobslužný knižní skener? 

 

Více než rok slouží pro potřebu všech čtenářů samoobslužný knižní skener Bookeye. Pokud jste jej 

ještě nevyužili, potom neváhejte. Tento kvalitní a zdatný pomocník je umístěn ve studovně časopisů. 

Naskenované články z časopisů či novin nebo např. úryvky z knih si můžete uložit na svůj disk či 

poslat e-mailem (pozor – omezená kapacita!), případně uložit do svého chytrého telefonu. Hlavně, 

vše je zcela zdarma! 

Foto: archiv MSVK 



 

 

 

  

Víte, že u nás najdete 4 946 průvodců pro vaše prázdninová putování českými luhy 

a háji i do hodně exotických zemí? A to včetně Průvodce po Moravské Ostravě a okolí 

z roku 1902. 

ZE ZÁKULISÍ 

Proč je knihovna o prázdninách uzavřena? 
 
Ve dnech 12.–23. 8. 2019 bude knihovna zcela uzavřena a někteří z vás se každoročně ptají na 

důvod. Tím je hlavně stěhování a kontrola správného uložení knih ve všech 5 skladech v rámci 

Ostravy a také dohledávání špatně zařazených titulů. To vše nám pomůže, abychom vám objednané 

knihy mohli co nejrychleji vyhledat a nachystat k vyzvednutí. Rovněž budeme malovat a dále 

upravovat prostory, které běžně využíváte. Pracovníci knihovny budou také procházet potřebným 

školením a profesním vzděláváním, někteří budou čerpat dovolenou. A v pondělí 26. 8. se na vás již 

budeme těšit! 



  
PŘIPOMÍNÁME 

Zavzpomínejte s námi na Ostravskou muzejní noc 
 
V sobotu 8. června se v knihovně skvěle bavila téměř tisícovka účastníků hry nazvané „Před 

zvoněním klíčů aneb klíčové znalosti pro život v socialismu“. Během zábavné hry pro celou rodinu, ve 

které se všichni vrátili do éry před rokem 1989, si návštěvníci vyzkoušeli zahrát čáru s pravým 

céčkem, vzpomínali na socialistické názvy hlavních ostravských ulic a náměstí, přiřazovali správnou 

hudbu k normalizačním seriálům. Místo angličtiny zkoušeli znalost ruského jazyka, pojmenovávali 

typické hračky a stavebnice z totalitního období, hádali význam nejpoužívanějších zkratek, zkoumali 

dobový tisk či luštili křížovky s typickými socialistickými pojmy. Tou nejlepší odměnou za splněné 

úkoly byla pravá žvýkačka Pedro a diplom za obětavou účast v retrohře se jménem účastníka. 

Nadšení budil fotokoutek s dobovými předměty a oblečením. Někteří odcházeli s dojetím nad 

hračkami z doby svého mládí, jiní s mrazením v zádech. Mnoho mladších účastníků získalo znalosti, 

které v učebnicích nenajdou.  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Tentokrát servírujeme léto na talíři. 

Grilování od A do Z – 264 rad jak vařit na otevřeném ohni 

Lisa Atwood 

Kniha obsahuje recepty, rady, tipy a triky, jak z grilování udělat ten 

nejlepší a nejchutnější zážitek. Je užitečným rádcem nejen pro úplné 

začátečníky, ale i zkušení mistři zde objeví něco nového. Odpoví na 

každou otázku, ať už grilujete řadu let, nebo jste si právě koupili svůj 

první gril. 

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000715685


 

 

   

NEJCHUTNĚJŠÍ OVOCNÉ KOLÁČE PRO KAŽDOU 

PŘÍLEŽITOST 

Sabine Vonderstain, Patrik Jaros 

 

Šťavnaté ovocné moučníky pečené na plechu i ve formě můžete 

připravovat pro rodinu i hosty během sezony, kdy dozrává jeden 

druh ovoce za druhým. V knize najdete vyzkoušené recepty. 

Nechte se inspirovat fotografiemi a upečte si svůj koláč. 

K vypůjčení zde. 

DOMÁCÍ SIRUPY A LIMONÁDY 

Monika Halmos 

 

Kniha obsahuje recepty na úžasné sirupy a limonády s citronem, 

cukrem, medem, barevným ovocem, čerstvými bylinkami 

a kořením. Výběr je jen na vás. 

K vypůjčení zde.  

MÍCHANÉ SALÁTY VE SKLENICI 

Karin Stöttinger 

Salát jako předkrm, hlavní chod nebo sladké překvapení. Ideální 

jídlo s sebou – jednoduché, chutné, rafinované. Představa stejně 

tak jednoduchá jako geniální: salát, vrstvu po vrstvě naskládaný do 

sklenice, na něj vynikající dresink, bezprostředně před podáváním 

krátce protřepat, hotovo! V receptech inspirovaných kuchyněmi 

z celého světa je vždy něco pro všechny mlsné jazýčky. 

K vypůjčení zde. 

DOMÁCÍ MARMELÁDY OD HANKY 

Hana Chmelíková 

 

Domácí marmeláda je nejlepší! Můžete si vychutnat lahodné 

ovoce a vlastní porci léta. Je to zábava a výroba nezabere mnoho 

času. Můžete tak vykouzlit pro sebe a své blízké tu nejlepší 

ovocnou báseň. Co třeba jahodová s čokoládou, malinová 

s mátou nebo pomerančová s whisky? 

K vypůjčení zde.  

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D0006002169
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000750389
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000692578
http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000713193


 

 

Připravujeme pro vás akce s bohatým programem – Noc vědců, Festival ostravských knihoven, 

Týden vědy a techniky či Sametové putování. 

Můžete se těšit na setkání se zajímavými osobnostmi, např. spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 

režisérem Radovanem Lipusem, sběratelem hlavolamů Dušanem Ledererem, archivářem Martinem 

Juřicou nebo kronikářem Petrem Lexou Přendíkem a dalšími. 

PODZIMNÍ POZVÁNKA 

 

NEODOLATELNÉ NANUKY 

Sunil Vijayakar 

 

Domácí nanuky jsou zábavné, ať už jde o jejich přípravu, či 

konzumaci, a lahodně osvěží celou rodinu. Všechny recepty v této 

lákavé sbírce jsou snadné a doprovázejí je úžasné fotografie. 

Vybírat můžete z ovocných dobrot, jako jsou vrstvené banánové 

nanuky s malinami nebo vlnkované višňové nanuky. 

K vypůjčení zde.  

http://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000562955

