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Milí čtenáři, 

říjen je ve znamení Týdne knihoven (30. 9.–6. 10.). V těchto dnech, ale i mimo ně, je prostor 

knihovny přímo nabitý zajímavým programem a velkou nabídkou nových seminářů. Vybere si určitě 

každý, proto neváhejte a navštivte nás. Držitelé Seniorpasů mají v Týdnu knihoven navíc 50% slevu 

na roční registraci. 

Vaše redakce 

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY 

27. 9.–31. 10. 

Hlavolamy 

Výstava hlavolamů dlouholetého sběratele a výrobce Dušana Lederera. 
 

1. 10.–5. 11. 

Ostravské přírodní motivy  

Výstava fotografa Stanislava Drozda ve studovně. 
 

1. 10. v 9.00–19.00 

Festival ostravských knihoven 

Celodenní program v 8 knihovnách – workshopy, kvízy, exkurze, výstavy, přednášky. Navštivte 

s festivalovou pohlednicí alespoň 6 knihoven a získejte hlavní bonus. Program najdete zde. 
 

2. 10. v 10.00 

Knihovnická K2 

Slavnostní ocenění nejlepších knihoven Moravskoslezského kraje. 
 

9. 10. v 16.00 

Hlavolamy 

Přednáška sběratele Dušana Lederera s praktickými ukázkami. Předvedení hlavolamů z celého 

světa, zvláště těch, které na našem trhu nejsou v prodeji. 
 

10. 10. v 9.30 

Slevové portály 

Slevové portály nabízejí možnost, jak ušetřit při on-line nakupování. Seminář ukáže, jak se co nejlépe 

naučit plavat v moři kuponů a voucherů. Přihlašujte se zde. 
 

10. 10. v 13.00 

3D TISK 

Na tomto interaktivním semináři představíme 3D tiskárnu a účastníci si budou moci vyzkoušet práci 

s 3D perem. Přihlašujte se zde. 

https://www.festivalostravskychknihoven.cz/program-festivalu/
https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/slevove-portaly
https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/3d-tisk


  

3x SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Mgr. Petr Lexa Přendík 

Narodil se v roce 1991 ve Vítkovicích, žije po celý život v Ostravě a je jejím velkým patriotem. 

Vystudoval historii a český jazyk a literaturu na Ostravské univerzitě. Od roku 2017 je kronikářem 

na plný úvazek. Kronice a historii se věnuje na radnici městského obvodu Ostrava-Jih. Podílel se 

na tvorbě řady publikací věnujících se minulosti Ostravy a prostřednictvím několika facebookových 

stránek ve svém volném čase seznamuje zájemce s historií města. Je členem okrašlovacího 

spolku Za krásnou Ostravu, Klubu českých velocipedistů v Hrabové a spoluzakladatelem Klubu 

českých velocipedistů Moravan v Ostravě-Hrabůvce, jehož je předsedou. Spolupracuje s Klubem 

regionální historie naší knihovny a dne 13. 11. 2019 bude přednášet v knihovně na téma Jak jsme 

žili a žijeme: před sametem a po něm.  

16. 10. v 17.00 

Šumné stopy v Austrálii, Tasmánii a na Novém Zélandu 

Přednáška Radovana Lipuse o odkazu českých architektů v těchto vzdálených končinách. 
 

17. 10. v 10.00 

Roboti 

Účastníci semináře se naučí ovládat a naprogramovat robota tak, aby např. projel určenou dráhu. 

Zahrají si na programátory a oživí klasické Lego pomocí tabletu. Přihlašujte se zde. 
 

17. 10. v 16.00 

Jak na cizí jazyky 

Tipy a pomůcky pro výuku i studium němčiny. Seminář pro veřejnost. Přihlašujte se zde. 
 

29. 10. v 16.00–20.00 

Deskohraní  

Odpoledne s deskovými hrami pro všechny generace. 
 

30. 10. v 14.00 

Křest regionální audioknihy 

Audioknihu pro nevidomé a slabozraké Mrtvou neměl nikdo rád společně pokřtí autorka předlohy Eva 

Tvrdá a interpret Josef Kaluža (Komorní scéna Aréna). 

NOVINKA… Nové webové stránky 

Jistě jste si všimli, že na adrese www.svkos.cz na vás vykoukl nový design našich 

webových stránek. Ve výběrovém řízení na jejich zhotovitele byla vybrána společnost 

Winternet s.r.o., která se na základě námi dodaných podkladů ihned pustila do 

zpracování zakázky. Chtěli jsme, aby nový web byl přehlednější, měl intuitivní 

vyhledávání a poskytoval odpovídající množství informací. Věříme, že se na nových 

stránkách rychle zorientujete. 

Musíme vás ještě požádat o trpělivost, protože se stále seznamujeme 

s obsluhováním webu, snažíme se jej naplnit potřebnými informacemi ve dvou 

jazykových mutacích a mít jej zpracován vhodně i pro čtenáře se zrakovým a sluchovým 

postižením. 

https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/roboti
https://www.svkos.cz/o-knihovne/kalendar-akci/jak-na-cizi-jazyky-seminar-nemcina


 

   

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

Nejsilnější zážitek? Z hlavy bych vypálil na první ránu seznam nejoblíbenějších děl podle plynutí mého 

života: Foglarova trilogie Dobrodružství v temných uličkách, příhody Správné pětky, Verneův Tajuplný 

ostrov, Deset malých černoušků Agathy Christie, Věc Makropulos Karla Čapka, Radúz a Mahulena 

Julia Zeyera, Stýskání zakázáno a Stýskání zažehnáno operní divy – a snad mohu i říct mé přítelkyně 

– Soni Červené. Potrpím si na kvalitu díla a zejména pak na jazyk, který v dnešní době upadá. Číst 

Zeyera či Červenou, to je slast. No a pak miluji také dílo o češtině Chrám i tvrz Pavla Eisnera. 
 

Jaký je Váš vztah ke knihám a knihovnám? 

Čtení či četba – to je můj každodenní chléb. Nečtu jen knihy, ale díky svému povolání čtu takřka denně 

archivní materiály, kroniky, doma pak odbornou literaturu a časopisy. Potřebuji vědět a dozvídat se. 

Knihy čtu od doby, kdy jsem se naučil číst. Zpočátku jsem si je jako dítě i psal, dodnes mi zůstalo mé 

dětské dílo Kronika česká, kterou jsem psal v osmi letech. 

Knihovny navštěvuji od svých deseti let. Dnes existuje „má“ knihovna již jen na archivních snímcích, 

neboť první knihy a časopisy Čtyřlístek jsem si půjčoval v dětském oddělení pobočky Knihovny města 

Ostravy ve výškovickém středisku ODRA, které bylo před lety asanováno. Knihovnu mám stále 

v paměti a samozřejmě také knihovnice, s nimiž jsem po dlouhých letech navázal spolupráci. Do 

vědecké knihovny jsem zavítal poprvé až při bakalářském studiu na vysoké škole. Nejraději mám pak 

malé knihovny, kde si můžete knihy osahat přímo v regálech. V červenci jsem navštívil obecní 

knihovnu v Žulové na Jesenicku, vonělo to tam přesně jako v již taky zaniklé knihovně v budově 

dnešního Komorního klubu v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Ach, to byla nostalgie! 
 

Co právě čtete? 

Naposledy jsem četl knihy Lenky Reinerové (1916–2008), poslední německy píšící autorky z Prahy, 

která geniálním a fantaskním způsobem propojuje různé časy, místa i dimenze. Nejraději mám její 

Kavárnu nad Prahou, kdy autorka komunikuje s osobnostmi staré literární Prahy, které pobývají 

v pomyslné nebeské kavárně nad městem. Obdobně se tak děje v knize Praha bláznivá. Dílo Čekárny 

mého života zase popisuje autobiografické zážitky – při čekání můžete leccos zažít, nejen na poště, 

ale také v pankrácké věznici, kde byla Reinerová v 50. letech vězněna. O prázdninách jsem vytáhl 

také knihu Julese Vernea Země kožešin. Miluji Verneovo napětí, tajemno, myšlení dopředu, pohrávání 

si s budoucností. Ale zbývá mi málo jeho děl, které ještě neznám, což mě občas mrzí – proto si je 

šetřím. V poslední době také prahnu po dějinách Jesenicka a Javornicka, proto právě listuji v knize 

Zlaté Hory v Jeseníkách: letopisy. A jinak mne nyní zajímají také dějiny Paskova a Frýdlantu nad 

Ostravicí. 



 

 

 

  

SLUŽBY, O KTERÝCH MOŽNÁ NEVÍTE 

ZE ZÁKULISÍ 

Nově vybavené učebny 

Pokud po prázdninách navštívíte při příležitosti seminářů, klubů či kurzů učebnu Regionálního 

výukového centra na Prokešově náměstí 2, určitě zaregistrujete výměnu všech PC (nejen proto, že 

místo černých najdete bílé). Pro výuku byla také pořízena nová audiovizuální technika, tiskárna 

a prezentér, které významně přispějí ke kvalitnějšímu vzdělávání a přednáškám v těchto prostorách. 

Rovněž jsme pro výuku pořídili další notebooky a tablety. Nejde ale pouze o výměnu hardware, ale 

také software. Další prostory určené pro vzdělávání jsme vybavili interaktivní tabulí, která umožňuje 

podstatně lepší kvalitu promítání a nabízí další možnosti pro zpestření výuky. To vše jsme mohli 

pořídit, protože jsme uspěli s žádostí v dotačním řízení vyhlášeném Ministerstvem kultury ČR. 

Víte, že o seminářích, přednáškách, výstavách, nových službách knihovny a vůbec 

veškerých akcích, které pořádáme, vás krátce a přehledně informuje nová informační 

obrazovka, kterou najdete hned při vstupu nad šatnou? 

Více o využívání služby Info Help 
 

Služba Info Help funguje formou individuální konzultace pro čtenáře knihovny i pro neregistrované 

návštěvníky, kteří potřebují pomoc s informačními technologiemi a vším, co se této oblasti týká. 

Službu nejčastěji využívají senioři, kteří potřebují poradit s chytrým telefonem, přenosem fotografií 

z telefonu do počítače nebo s e-mailem a prací na internetu. Pomohli jsme ale také s propagací na 

internetu, tvorbou prezentací a grafů k závěrečným pracím či s úpravou fotografií. Pro tým žáků 

základní školy jsme například řešili, jak by měly vypadat webové stránky pro nevidomé a slabozraké 

(blind friendly) pro soutěž IKid. Za svůj projekt a prezentaci děti získaly speciální cenu poroty. 

Služba Info Help je velice oblíbená, již brzy překročíme stovku konzultací za tento rok, každý týden 

proběhnou nejméně dvě konzultace. Info Help probíhá po domluvě se zájemcem v dopoledních 

i odpoledních hodinách, buď u počítače v německé studovně, nebo vedle v konzultačních službách 

na vlastním zařízení. 



  

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

Přinášíme tipy pro trénink mozku i rukou anebo prostě pro pobavení. 

HANDICAP 

Nová audiokniha pro nevidomé a slabozraké 

 

Stalo se již milou tradicí, že naše knihovna každý podzim vydává novou audioknihu určenou 

nevidomým a slabozrakým čtenářům. V letošním roce volba padla na detektivní příběh Mrtvou 

neměl nikdo rád autorky Evy Tvrdé. 

CD opět vychází v edici Regionální audioknihy, kterou shodou okolností před 5 lety odstartoval titul 

Dědictví od stejné autorky. Zatímco tehdy si posluchači mohli poslechnout novelu o životních 

osudech žen na Hlučínsku, nyní jsme sáhli po detektivce napsané ve stylu Silesia Noir, tedy 

detektivce temné jako Slezsko samo. 

Audioknihu načetl herec Josef Kaluža z Komorní scény Aréna a natočena byla v ostravském studiu 

Českého rozhlasu. Stejně jako ostatní CD z uvedené edice bude zdarma zaslána do všech 

zvukových knihoven v České republice, které slouží zrakově handicapovaným. 

Slavnostní křest audioknihy se bude konat za účasti autorky i interpreta ve středu 30. 10. 2019 ve 

14 hodin ve studovně. Jste srdečně zváni. 

VELKÝ SHERLOCK HOLMES: SBÍRKA HÁDANEK 

INSPIROVANÁ NEJVĚTŠÍM DETEKTIVEM VŠECH DOB 

Gareth Moore 

Tato kniha je plná výzev, které budou vyžadovat váš důvtip. 

Pokuste se spolu s doktorem Watsonem vyřešit více než 130 

jedinečných úkolů, hádanek, her se slovy a matematických hříček. 

Použijte své logické myšlení a poměřte se s intelektem Sherlocka 

Holmese, největšího detektiva všech dob. 

K vypůjčení zde. 

ZÁHADNÉ HLAVOLAMY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 

Jindra Hojer 

Knížka je plná logických a matematických úloh a má za cíl 

zábavnou formou naučit čtenáře logicky myslet. Napsal ji ve 

svých 94 letech Jindra Hojer, který byl reálným předobrazem 

hrdiny Foglarových Rychlých šípů. Závěr knihy je věnován 

samotnému autorovi, který čtenáři představí významné 

okamžiky svého života. 

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000773233
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000770263


  

ENIGMA (desková hra) 

Kdo má rád šifry, hlavolamy a logické hádanky přijde si na své.  

Ve hře Enigma hráči prozkoumávají opuštěnou planetu, na níž se 

nachází rozsáhlý systém plazmových rozvodů. Ty jsou zakódovány 

různými šiframi a hádankami. Komu se podaří rozvody odemknout, 

získá přístup k netušeným zdrojům energie. 

K vypůjčení zde. 

EINSTEINOVY HÁDANKY:  

111 + 11 + 1 ZAPEKLITOST PRO TRÉNINK MOZKU 

Vladimír Vecheta 

Ať už pro pobavení čtenáře anebo jako trénink mozku – kniha 

Einsteinovy hádanky přináší desítky známých i méně známých 

hádanek, paradoxů a geometrických úloh, nechybí ani optické 

klamy. 

K vypůjčení zde. 

VELKÁ KNIHA LABYRINTŮ A HLAVOLAMŮ 

Radek Chajda 

Zábavný průvodce světem labyrintů, bludišť, hlavolamů 

a optických klamů. Dozvíte se, jaké typy labyrintů se stavěly ve 

starověkých palácích i ve středověkých křesťanských chrámech 

a proč je naši dávní předchůdci budovali. V druhé části knihy 

autor povede čtenáře praktickou tvorbou hlavolamů ze dřeva, 

kuliček nebo obyčejného papíru. 

K vypůjčení zde. 

PŘIJDOU TŘI LOGICI DO BARU... 

Holger Dambeck 

Autor představuje výbor logických a matematických hádanek 

z různých knih a internetových stránek. Po úvodu, v němž 

popisuje základní principy řešení matematických úloh, předkládá 

100 zadání – klasické úkoly, hádanky vyžadující tvořivost, 

geometrická zadání, početní hlavolamy, problémy zahrnující 

kombinatoriku a pravděpodobnost i soubor obzvláště složitých 

záhad. 

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000695523
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000493613
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000725266
https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000749440


 

 

 

   

KVADRILION (stolní hra) 

Hlavolamová hra pro 1 hráče. Herní plán pro Kvadrilion je 

připraven po sestavení 4 magnetických desek do libovolného 

útvaru. Hlavolam je vyřešen, pokud se hráči podaří umístit všech 

12 dílků skládačky na herní plán, který si sestavil. Ideální pro 

hráče v každém věku. Vzorové úkoly v knížce zadání jsou 

seřazeny od jednodušších až po velmi náročné.   

K vypůjčení zde. 

https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000680704

