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 Fotografie z našich akcí najdete  

http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/ 

 

Víte, že ...Víte, že ...  

 4.2. 4.2. je Světový den boje proti rakovině, 4. února 2002 více než stovka zástupců 

vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rako-

viny podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů, 

slaví se od roku 2002 
 

 11.2. 11.2. je Světový den nemocných, vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993 (na svá-

tek Panny Marie Lurdské) 

 

 14.2. 14.2. je Svátek zamilovaných - sv. Valentýn / Mezinárodní den darování knihy 

 

 21.2. 21.2. je Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu, poprvé se slavil v roce 1989 

 

 21.2. 21.2. je Mezinárodní den mateřského jazyka 

 

 21.2. 21.2. je Mezinárodní den boje proti kolonialismu - výročí povstání bombajských 

námořníků proti britské koloniální nadvládě 19. - 23. února 1946 a výročí potlačení 

demonstrace v Káhiře 21. února 1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeže 

zemí jihovýchodní Asie roku 1948 

 

 22.2. 22.2. je Evropský den obětí (Evropský den zločinu) - výročí podpisu Charty práv 

obětí roku 1990 britským ministrem vnitra 
 

 22.2. 22.2. je Mezinárodní den skautek (Den sesterství, Den díků, Den přemýšlení, Den 

skutků), slaví se od roku 1927, v den narození manželů Baden Powellových, zakla-

datelů skautingu 

  

Kdo za to může?Kdo za to může?   
3. února 1468 zemřel  Johannes Gutenberg, německý kovotepec a vynálezce knih-

tisku  

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg,  (1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, 

Mohuč) byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí sestavovatel-

ných liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová produkce knih a přelom v 

možnostech šíření informací. Svůj vynález uskutečnil bez znalostí tiskových tech-

nologií Dálného východu. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutenbergimpremta.jpeg 



Užíváte si pohodu při čtení a 

dobrou kávu k tomu?  

 

Knihy, káva, my, vy... to je přece 

fajn , nemyslíte? Pak vás jistě po-

těší, že jsme se ji rozhodli vytvořit 

pro vás i v knihovně. Kávu vaříme 

každý pátek v oddělení pro dospě-

lé od 9.00. Milovníci dobré kávy, 

neváhejte! 

Malá velká Malá velká   

spisovatelka, Nelinka spisovatelka, Nelinka   
    

  (Příběh malé Nely) 

     S maminkou Lenkou, chodí Nelinka do 

knihovny od svých třech let a za celou tu 

dobu se z nás staly velké kamarádky. Pa-

matuji se na jejich první návštěvu, kdy ke 

mně do knihovny přišly, tichounce se usa-

dily v relaxačním koutku a prohlížely si 

vystavená leporela. Maminka četla a při-

tom ukazovala malé Nelice obrázky. Hol-

čička byla hodná a pokaždé v klidu poslou-

chala, sem tam doplnila maminku nějakou 

poznámkou nebo i otázkou. Pokaždé se 

v knihovně zdržely přibližně hodinku a 

poté se rozloučily. Postupně jsme si začaly 

společně o knížkách více povídat a rozvi-

nulo se mezi námi lehounké přátelství. 

Nelinka mi kreslila obrázky a pravidelně 

mi o přečtených knížkách i povídala. Měla 

jsem radost, že se jí v knihovně líbí a nabí-

zené knížky jsou pro ni zajímavým zpes-

třením volného času. 

Přibližně po roce, kdy jsem se 

s Nelinkou a její maminkou poznala jsem 

obě poprosila, zda by mi Nelinka nechtěla 

pomáhat při pasování prvňáčků na čtená-

ře. Tento pravidelný akt, který naše kni-

hovna pořádá každoročně v červnu je vel-

mi příjemnou a vzpomínkovou akcí, kam 

zveme všechny prvňáčky a kde je pan král, 

paní královna a skřítek Knihovníček pasují 

na čtenáře. Nelinka z toho byla nadšená a 

maminka Lenka také. Domluvily jsme spo-

lečně podrobnosti a Nelinka se ujala skřít-

kování. Musím podotknout, že jí to šlo pří-

mo báječně a máme na to období krásné 

vzpomínky. Pamatuji si, že mi po prvním 

pasování přinesla Nelinka dokonce naši 

společnou fotografii, kterou nechala spo-

lečně s maminkou zarámovat a věnovala 

mi jí na památku. Nelinka jako skřítek, já, 

knihovnice jako královna. Dodnes mám 

fotografii v knihovně na čestném místě. 

Přátelství mezi námi se prohlubovalo a já 

se postupně dozvěděla, že Nelinka umí 

nejen krásně malovat, ale má i skvělou 

fantazii, a také „andělský dar“. Cit pro vše 

něžné a jemné, kontakt se svými „anděly“ 

a také zvláštní dar mít a vidět srdíčka všu-

de kolem sebe,. To vše se pro mě stávalo 

záhadou. Ano, Nelinka je poznamenaná 

andělem. Na její pravé tvářičce je opravdu 

vidět lehounké znamení ve tvaru srdíčka. 

Neuvěřitelné.  

Jednou, po osobním seznámení se 

se spisovatelkou Markétou Vydrovou, kte-

rou jsem pozvala do knihovny na besedu, 

a ze kterého byla maminka Lenka neuvěři-

telně nadšená, mi obě sdělily přání, vydat 

vlastní knihu. To, že si píší příběhy „do 

šuplíku“ jsem věděla již dříve, neboť ma-

minka Lenka mi o tom povídala při pravi-

delných návštěvách knihovny. Psala pro 

svoje dvě dcerky příběhy, které jim pak 

předčítala. V Nelince se jí podařilo probudit 

podobnou chuť a touhu a tak spolu napsaly 

příběh O nastydlém domečku, se kterým 

se přihlásily do celostátní soutěže pro ma-

lé spisovatele, nazvanou Bambini litera. 

Obě z toho byly velmi natěšené a já se 

těšila s nimi. Moc jsem jim přála, aby prá-

vě ten jejich příběh byl vybrán a mohl být 

součástí knihy, kterou napsaly samy děti. 

No a pak to přišlo. Soutěž byla ukončena a 

Skanska zvala na slavnostní vyhlašování 

všechny, kteří byli odbornou porotou vy-

bráni jako vítězové. Z celkem 300 zúčast-

něných bylo vybráno 20 nej příběhů a ten 

Nelinky a její maminky byl mezi nimi. Zna-

menalo to obrovskou radost a štěstí a 

všechny jsme jásaly. Super! Povedlo se! 

Z malé Nelinky se stává spisovatelka! Ne-

dlouho poté mi do knihovny přinesly jeden 

výtisk knihy První knížka pohádek od dětí 

pro děti, za který jsem velmi vděčná. Do 

knihy mi Nelinka napsala i vlastnoruční 

věnování, doplněné srdíčkem. 

Dnes chodí Nelinka do 1. třídy na 

3. ZŠ Slaný a do knihovny chodí už i sama, 

s kamarádkami nebo paní učitelkou. Do 

budoucna plánuje napsat další příběhy a 

vydat celou vlastní knihu. Držím jí k tomu 

palce a přeji jen to dobré.  

Našeho přátelství si moc vážím a 

děkuji za vše… Kateřina Mrvová Krejčová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční soutěž pokračuje pátým rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 14 lidí.  

A všechny odpovědi byly správné. 

Ze správných odpovědí nám  čtenářka vylosovala:  

Alenu Slámovou. Blahopřejeme! 

Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru. 

Správná odpověď z minulého měsíce : 

E. Štorch - Lovci mamutů 

Malé rébusy pro bystré hlavyMalé rébusy pro bystré hlavy  

Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé --  Pozvánky na akcePozvánky na akce  



 

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném IX. (2016/2017)Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném IX. (2016/2017)   

Knihy za babku - únorová burza knih a časopisů  

Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou knihu. Na sobotu  4. února od 

9:00 do 12:00 pro vás připravíme mnoho knih různých žánrů. Cena za svazek je symbolická – 

od 1 do 30 Kč. Můžete se ale do akce zapojit i vy. Přijďte si vyměnit, koupit nebo prodat knihy a 

časopisy, které už nepotřebujete. Pro prodej je nutné si vyplnit přihlašovací formulář, který zís-

káte ve studovně Knihovny Václava Štecha.  

23. února 2017 od 10:00 do 11:00    (oddělení pro 

dospělé) 

Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá osobnost za pultem 

Pátým, kdo si vyzkouší práci knihovníka, bude pan Libor Dobner, herec, režisér a dramatik spolku divadelních 
ochotníků Slánská scéna, starosta TJ Sokol Slaný, redaktor Slánských listů a také badatel v re-
gionální historii. 

14. únor Mezinárodní den  

darování knihy 

Nejen Valentýn... Věděli jste, že se 14. 

února slaví také Mezinárodní den darová-

ní knihy? Již pošesté lidé po celém světě 

darují dětské knihy a rozvíjí tak vztah dětí 

k četbě.  

Svůj Den mají také všichni ti, kdo darují 

knihu a nemusí to být jen dětem. Do celo-

světové kampaně podpory čtení se zapojí i 

slánská knihovna. Letos již pošesté se lidé 

na celém světě zapojují do akce na podpo-

ru vztahu dětí k četbě. Poprvé se Meziná-

rodní den darování knih (International 

Book Giving Day) konal v roce 2012. 

V následujících letech už se zapojili lidé víc 

jak třiceti zemí světa, včetně evropských. 

Každý může darovat nové knihy, a to ně-

kolika způsoby. Buď přímo někomu z ka-

marádů či v rodině, nebo je přinést třeba 

do čekárny dětského lékaře, případně 

věnovat dětskému domovu, dětskému 

nemocničnímu oddělení, či nějaké charita-

tivní organizaci. 

Slánská knihovna nabízí také možnost 

darovat knížku jejich prostřednictvím. 

„Lidé mohou knížky přinést i do naší kni-

hovny na Masarykově náměstí 159, my už 

zajistíme, aby se dárky k lidem dostaly.  

Aby případní dárci měli více časového 

prostoru, knihovna neomezí možnost při-

nést knihy pouze 14. února, tedy na Mezi-

národní den darování knih, ale prodlouží 

tuto možnost až do konce února.       



Oddělení pro děti a Klub KOddělení pro děti a Klub K  

6. , 13., 20. a 27. 2. 2017 od 13:15 do 14:15     (Klub K) 

Čtení s Milenou 

Paní Milena Zablková a příjemná hodinka čtení a relaxace pro malé, větší i velké posluchače. Čteme z pentalogie M. Kratochvíla „Pachatelé 

dobrých skutků“ o dobrodružství Michala Součka a Filipa Fialky.  

16. 2. - 28. 2. 2017        (oddělení pro děti a PD) 

Co se děje v noci? 

Vědomostní soutěž pro děti, o tom, co se děje, když se setmí. 

Pro každéhoPro každého, kdo má šikovné ruce a kdo má šikovné ruce a   

chce se naučit něco novéhochce se naučit něco nového  



 FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ NAJDETE  
HTTP://KNIHOVNICEK.RAJCE.IDNES.CZ/  

Pobočka Na Dolíkách Pobočka Na Dolíkách --  N O V I N K AN O V I N K A  

 

28. 2. 2017 od 15:00 (pobočka Na Dolíkách) 

Záložkohraní  

Vyhlášení výherců a předání odměn „třem nej“ kreativ-

ní soutěže o nejoriginálnější záložku či obal knihy.  

2. – 13. 2. 2017        (pobočka Na Dolíkách) 

Němcová byla Božena   

Vědomostní soutěž k výročí narození B. Němcové. Pokud znáte její pohádky, tak šup na sou-

těž! Tři vylosované opět odměníme. 

Hrajeme si, soutěžíme Hrajeme si, soutěžíme   



Infocentrum Pod Velvarskou branouInfocentrum Pod Velvarskou branou  

Nová Nordic Walking stezka, aneb naučte se správně 

chodit s hůlkami 
Infocentrum Slaný pro všechny sportovní nadšence, a zvláště pak pro vyznavače chůze s hůlkami - Nordic 

Walking, připravilo na Hájích tři nové trasy, které vám pomohou naučit se, jak správně chodit s hůlkami.  

 V prosinci loňského roku byly instalovány tři informační cedule, které popisují správnou techniku chůze 

s hůlkami po rovině, do kopce, s kopce i držení holí. Informační desky najdete na začátku jednotlivých 

tras  - u zadního vchodu do slánské nemocnice, u asfaltové cesty (která vede napříč lesoparkem Háje 

směrem od sídliště V Ráji) a na plotě nemocnice v ulici Politických vězňů u vchodu na Háje. 

Trasy jsou rozděleny do tří stupňů obtížnosti od úplných začátečníku až po zkušené hůlkaře. Jejich délka 

je od 300 do 450 metrů a jsou koncipované tak, aby bylo možné si na nich vyzkoušet všechny styly chůze, 

včetně chůze do a ze schodů. Jednotlivé trasy si můžete prohlédnout na informačních cedulích na mapě 

(včetně výškového profilu) a zároveň je značení podél každé z nich na stromech. Trasy jsou rozlišeny barevně a písmeny A, B, C. U trasy C je pak možnost vybrat ze dvou 

variant C1 a C2. 

Věříme, že se vám nová možnost sportovního vyžití v lesoparku Háje bude líbit a pomůže nalákat i další nové příznivce tohoto oblíbeného sportu. 

 

Slánský erb pohledem studentů Gymnázia V.B. Třebízského  
 
Od ledna jsou v Infocentru Pod Velvarskou branou vystaveny výtvarné práce primánů z Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném. V rámci výtvarného ateliéru, pod vedením 

Petry Horákové, namalovali studenti šestého ročníku svou představu nového slánského erbu. Objevují se zde významné památky mě sta, královské koruny, nebo kříže  

na Slánské hoře. Nejčastěji se však opakuje motiv slánek a tak si výstavu můžete stylově prohlédnout právě mezi naší sbírkou slánek. Výstava bude přístupná do konce 

února 2017.  



4. března 2017 4. března 2017   

od 15:00 od 15:00 --    

7. Knihovnický 7. Knihovnický   

karneval pro dětikarneval pro děti   

Co pro vás připravujeme na březen?Co pro vás připravujeme na březen?   

21. března 2017 21. března 2017   

od 17:00 od 17:00 --    

Beseda se spisovate-Beseda se spisovate-

lem lem Janem BaueremJanem Bauerem  

Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný 

Www.knihovnaslany.cz - info@knihovnaslany.cz - 312  522 238 

 


