
ZÁJMOVÉ KLUBY 
Moravskoslezská vědecká  
knihovna v Ostravě

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2018 – KVĚTEN 2019

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  
nabízí možnost neformálního vzdělávání s lidmi  
se stejnými zájmy. Kluby jsou připravovány  
v rámci účasti knihovny v projektu Knižnice  
pre vzdelávanie 50 plus (program Erasmus+).

Způsob přihlášení:
 Vyplněním přihlášky na zadní straně tohoto  
letáku a jejím doručením na adresu knihovny.

 Vyplněním přihlášky na webových stránkách 
knihovny www.svkos.cz.

Počátkem září vás vyrozumíme o prvním termínu  
konání vámi vybraných klubů.
Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2018
Kapacita jednotlivých klubů je omezena,  
proto neváhejte s přihlašováním. 
Účastnický poplatek za jednotlivé kluby bude  
hrazen vždy na 1. setkání.

Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě, 
příspěvková organizace
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00 Ostrava (budova Nové radnice)
tel. 596 118 881-2
www.svkos.cz

Jak se k nám dostanete:
Trolejbusem č. 101, 102, 103, 106  
(zastávka Nová radnice)
Tramvají č. 1, 2, 8, 9, 11, 14  
(zastávka Důl Jindřich, poté cca 10 min. pěšky  
po ulici 30. dubna směr Nová radnice)

Otevírací doba:
Půjčovna, studovna, bibliografie
Po–Pá 9.00–19.00
So 8.30–12.00

Oddělení speciálních fondů
Po–Pá 9.00–18.00

Každý 1. čtvrtek v měsíci otevřeno do 12.00

Zájmové kluby jsou připravovány  
v rámci účasti knihovny v projektu  

Knižnice pre vzdelávanie 50 plus,  
podpořeného z programu Erasmus+.  

Navazují na pilotní kluby  
započaté v MSVK v roce 2017.  

Vzhledem k velkému zájmu ze strany veřejnosti  
budou realizovány i po ukončení projektu  

(říjen 2018). 

Partnery projektu jsou  
Veřejná knihovna Jána Bocatia  

v Košicích (leadpartner)  
a Župní a městská knihovna  

Františka II. Rákócziho v Miskolci.

Tento projekt je realizován  
za finanční podpory Evropské unie.



NABÍDKA KLUBŮ
Klub moderní komunikace 
Klub bude pojat modulově, na každý modul  
se lze přihlásit zvlášť. Připravili jsme si pro vás  
3 okruhy (moduly): 1. modul Základy práce  
s počítačem (určen úplným začátečníkům),  
2. modul Word (naučíme se napsat a upravit  
text), 3. modul Digitální fotoaparát (práce s ním),  
úprava fotografií (Zoner).
Nyní se můžete hlásit do modulu Základy  
práce s počítačem, který proběhne v říjnu  
2018 ve formě 4 setkání (vždy ve čtvrtek  
od 9.30 do 11.00).
Účastnický poplatek za jeden modul: 100 Kč

Biblioklub 
Jak známo, kniha dokáže poradit, případně i pomoci 
v každé životní situaci. Přijďte se o tom přesvědčit. 
Součástí klubu bude čtení, ukázky z knih, vedená 
diskuze nad knihou. Pokud rádi čtete a nechcete  
si nechat zážitky z četby jen pro sebe, potom jste  
tady správně.
Kdy: poslední středa v měsíci v 16.00 hodin 
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Klub regionální historie 
V období září až listopad proběhnou 4 veřejné 
přednášky u příležitosti 100. výročí Československé 
republiky, které se uskuteční ve studovně knihovny  
pro veřejnost, členové klubu budou mít vždy 
rezervovaná místa. Od ledna do května se uskuteční 
dalších 5 setkání tematicky zaměřených na historii 
jednotlivých ostravských obvodů.
Kdy: od ledna 1. úterý v měsíci v 16.00 hodin 
Poplatek za členství v klubu: 150 Kč 

Klub zdravého životního stylu 
Lektorem 8 setkání na téma Naučme se naslouchat 
svému tělu bude Ludmila Pavlíková, která nám ozřejmí 
přístup k rozličným zdravotním problémům z pohledu 
bylinkářky, čínské a tradiční medicíny i našich moudrých 
předků. Témata budou přizpůsobena jednotlivým 
ročním obdobím.
Kdy: 2. úterý v měsíci v 16.00 hodin  
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Poslechový klub Oldies 
Poslechnout si můžete oldies s Jiřím Tieftrunkem, 
autorem a komentátorem pořadu Českého rozhlasu 
Ostrava „Oldies aneb Historie z černých drážek“.  
Bude se věnovat různým hudebním stylům, 
od rock‘n‘rollu po staré orchestrálky, práci v rozhlase 
a jejím proměnám. Připraví oldies i na přání.
Kdy: 1. středa v měsíci v 16.00 hodin 
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Mozkový jogging 
Trénujte si mozek zábavnou formou! Procvičíte si 
paměť, logické myšlení, prostorovou představivost 
a komunikační dovednosti prostřednictvím křížovek, 
hlavolamů, deskových her a dalších pomůcek,  
ale také se naučíte vytvářet a využívat myšlenkové 
mapy a mnoho dalšího.
Kdy: 3. úterý v měsíci ve 14.30 hodin 
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Klub scrabble 
Navštěvujte klub scrabble a setkávejte se s dalšími 
zájemci o tuto hru s písmenky! Klub je vhodný  
pro začátečníky i pokročilé, nabízí i možnost  
zúčastnit se klubových turnajů.
Kdy: 2. pondělí v měsíci v 16.30 hodin
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Cestovatelský klub 
Manželé Willy a Anna Fialovi členům klubu postupně 
představí alespoň několik z 82 zemí, které navštívili,  
a to formou filmů, fotografií a poutavého vyprávění. 
Účastníci budou mít rovněž možnost sdílet i své vlastní 
cestovatelské zážitky.
Kdy: 2. čtvrtek v měsíci v 16.00 hodin 
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč 

Klub techniků 
Klub techniků bude zaměřen na poznávání nové techniky 
i stávajících technických řešení či inovací. Nad rámec 
pravidelných setkání v knihovně bude nabízet i exkurze 
do podniků či návštěvy zajímavých výstav.
Kdy: 2. pátek v měsíci od 10.00 do 11.30 hodin 
Poplatek za roční členství v klubu: 200 Kč

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení

E-mailová adresa

Telefon

Poznámka

Označte kluby, o které máte zájem:

 Klub moderní komunikace

 Biblioklub 

 Klub regionální historie 

 Klub zdravého životního stylu 

 Poslechový klub Oldies 

 Mozkový jogging 

 Klub scrabble 

 Cestovatelský klub

 Klub techniků

Uvedené osobní údaje budou využity výhradně v souvislosti 
s přihlášením do zájmového klubu a evidencí jeho členů.  
Bližší informace k ochraně osobních údajů v Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě najdete na www.svkos.cz.


