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 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 

Víte, že ... 
  

bude uzavírka knihovny? 

Knihovna, která má objem svého fondu do 100 000 

knihovních jednotek, je ze zákona  č. 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, ve znění záko-

na č.1/2005 Sb., týkající se provádění revize knihov-

ních fondů § 16 Evidence a revize knihovního fondu 

knihovního zákona, povinna provést po deseti letech 

obsáhlou revizi celého knihovního fondu. Knihovna 

bude tedy z tohoto důvodu od 15. do 27. 5. 2017 za-

vřená. Otevřeno bude opět v pondělí 29. 5. 2017. 

Doporučujeme proto, abyste se včas  

předzásobili knihami a časopisy. 

 



Celoroční soutěž pokračuje sedmým rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 17 lidí.  

A všech 17 odpovědi bylo správných. 

Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Evu Novákovou. Bla-

hopřejeme! Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru. 

Malé rébusy pro bystré hlavy 

  Květnová burza knih a časopisů  

Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou 

knihu.  

Na sobotu  6. května od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme mno-

ho 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 ne-

bo prodat knihy a časopisy, které už nepotřebujete. Pro prodej je 

nutné si vyplnit přihlašovací formulář, který získáte ve studovně 

Knihovny Václava Štecha.  

Správná odpověď z minulého měsíce : 

Jáma a kyvadlo, kterou napsal Edgar Allan Poe. 

1. 5. 2017 do 31. 5. 2017  (vstupní chodba knihovny) 

Úžasná Francie (výstava fotografií) 

– země nabízí velké množství lákadel, od romantické Paříže 

přes gotické katedrály, zámky. Francouzský klub Slaný svou 

výstavou nabízí pouze malou ochutnávkou toho, co můžete na 

svých cestách objevit. 

Nenechte si ujít 
POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU ALICE NELLIS   

ADOPCE – KONKURZ NA RODIČE 
Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s. ve spolupráci 

s Knihovnou V. Štecha si pro vás připravilo filmový zážitek, 

který byste si neměli nechat ujít. Co dělá rodinu rodinou - 

propletené geny, nebo láska? Dokument Alice Nellis v tom 

má jasno. Ukazuje, že adoptivní proces se všemi byrokra-

tickými komplikacemi, nároky na pár v očekávání a návaly 

prudkých emocí si v ničem nezadá se skutečným těhoten-

stvím. Osvojení dítěte sleduje režisérka, která si ho sama 

prožila, na příbězích několika manželských dvojic, a to ve 

fázi úřednické přípravky, prvního shledání s dítětem i po-

stupného sžívání rodiny v nové sestavě. Citlivě nahlíží do 

podstaty rodičovství se všemi odměnami a riziky, které pro 

pár v nových rolích představuje. 

MÍSTO:       Knihovna Václava Štecha, Velvarská 136, Slaný 

ČAS:           14.6.2017 od 18:00 hodin  

 



5. 5. 2017    (oddělení pro dospělé) 

10:00 - 11:00      

Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá 

osobnost za pultem 

Další, kdo si vyzkouší práci knihovníka, bude paní Jitka Horá-

ková z Taneční školy Horák ve Slaném. 

Za banány! 
Férovou snídani pořádá Knihovna Václava Štecha již potřetí. 

Ano je to tak. Jsou akce, 

které v nás zanechají 

příjemné vzpomínky a 

rádi si je zopakujeme. A 

proto zveme již potřetí 

všechny příznivce spra-

vedlivého obchodu na 

piknik zvaný „Férová 

snídaně“. Ta se koná 

vždy druhou květnovou 

sobotu u příležitosti Svě-

tového dne pro fair trade, 

letos tedy v sobotu 13. 

května v atriu Knihovny 

V. Štecha od 9.00. Pozvě-

te své přátele, připravte si vlastní dobroty z fairtradových, nebo 

lokálních surovin, přibalte deky, hrníčky a další nezbytnosti a 

můžete vyrazit. Fairtradovou kávu a čaj dostanete od nás jako 

vždy zdarma. 

Akci koordinuje nevládní a nezisková organizace Na Zemi a více 

se o ní dozvíte na www.nazemi.cz , nebo www.ferovasnidane.cz. 

„Charitativní dary mohou vést k závislosti. Fairtrade vede ke 

svobodě a důstojnosti.“ Souhlasíte?                                                                            

     Věra Ungerová 

Chcete si udělat originální tašku 

na léto? 

Připomenutí dubnových akcí 

http://www.nazemi.cz
http://www.ferovasnidane.cz


Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném IX. 

(2016/2017) 

Knihovnice doporučují 
Významný polský novinář a znalec 

českého prostředí pojednává ve své 

nejnovější publikaci Ach, ty Češky o 

osmi ženách z české historie a sou-

časnosti. Na půdorysu osudů těchto 

slavných (a mnohdy zapomenutých) 

osobností – např. Věry Čáslavské, 

Růženy Vackové, Adiny Mandlové, 

Petry Šáchové… – nám ozřejmuje 

širší dobové souvislosti a rozkrývá 

před námi dějiny našeho národa z 

perspektivy, která o nás vypovídá 

více, než si sami myslíme. Ach, ty 

Češky! jsou mistrovským dílem o 

naší národní povaze, našich komplexech i obrovské síle, zkrátka 

pestrou mozaikou českých dějin.  

Ten pocit syrového masa rozžvýka-

ného mezi mými zuby. 

Jonghje se jednoho dne probudí z 

krvavé noční můry a její život se 

začne dramaticky měnit. Ze všeho 

nejdřív přestane jíst maso. Ovšem v 

dravé patriarchální společnosti její 

náhlé vegetariánství a zejména 

neoblomný postoj, s jakým se 

vzepře svému muži i rodině, před-

stavuje pro její okolí ohromný šok. 

Jihokorejská autorka získala za 

román roku 2016 ocenění Man Bo-

oker International. 

31. 5. 2017 17:00 – 22:00   

Muzejní barokní noc  
V chodbě knihovny budete moci zhlédnout film Barokní světla o 

barokních památkách Slánska. 

 

Bubo bubo a divočák Vojta 
Zábavný interaktivní kvíz pro všechny věkové skupiny, pro 

malé i velké. 

 

Jak to že, lidé ve starověkém Řecku a 

Římě vypadali všichni tak krásně? A proč 

jsou všichni nazí!? Proč se ve středověku 

malovalo všechno naplocho? Proč obraz 

potřebuje rám? Je opravdu potřeba tolik 

ovoce, když chci malovat zátiší?! Proč 

malují impresionisté všechno tak rozma-

zaně? Proč zrovna van Goghovy Slunečni-

ce patří k nejdražším obrazům na světě, 

když jsou to jen slunečnice?! Praktická 

publikace přivádí starší děti a mladé čte-

náře k umění vtipnou formou a učí je, jak 

se mohou na umění dívat a jak je interpretovat; přibližuje přitom vý-

znamné směry v umění od samých jeho počátků - od jeskynních maleb 

až po tvorbu moderní a postmoderní. Autorka prostřednictvím nejvý-

znamnějších děl světového výtvarného dědictví klade humorné otázky 

a přináší odpovědi, které přivádějí děti k podstatě ikonických děl i jed-

notlivých výtvarných žánrů a objasňují záměry umělců.  



Knihovna V. Štecha vyhlásila  

on-line soutěž 

 F OT OGR A F IE Z  N A Š ICH A K CÍ  PR O D ĚT I  
N A JDET E N A  

Nabídka akcí pro děti  

Zábavně vzdělávací koutky na pobočce Na Dolíkách   

      

Každé úterý a čtvrtek od 12:30 do 14:30čeká všechny nadšence her, čtení, soutěží a vyrábění hodinka plná těchto aktivit, které bude-

me pravidelně měnit. 

Jaký na to máte 

názor?  
Pomozte nám vylepšit naše služby. Cho-

díte k nám do knihovny a chtěli byste, 

aby bylo v sobotu otevřeno oddělní pro 

děti, protože se tam během pracovního 

týdne nedostanete? Hlasujte prosím na 

webu knihovny www.knihovnaslany.cz 



 

Už jste si všimli našich nových letáčku? Chceme jimi představit naši na-

bídku těm, kteří stále ještě váhají …. :o) 



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

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

 

Infocentrum  

Pod Velvarskou branou  

Nově označené stezky Nordic Walking 

Těm z vás, kteří rádi zajdou na procházku směrem na Háje, ale i 

těm kteří pozorně čtou Slánskou radnici, jistě neuniklo, že na 

konci loňského roku jsme v lesoparku Háje instalovali tři nové 

informační cedule  Nordic Walking.  

Na cedulích najdete rozcvičení i protahování, různé techniky 

správná chůze a mapu jednotlivých tras i s jejich obtížností. Pro 

vaši ještě lepší orientaci jsme jednotlivé cesty označily barevný-

mi písmeny A, B, C vždy podle daného typu. Trasa A je označena 

červeně, vede do kopce a je tou nejobtížnější. Trasa B je modrá a 

můžete si na ní procvičit například i chůzi do a ze schodů, patří 

k středně obtížným trasám. Trasa C je označená zelenou barvou 

její vetší část vede po rovné, i když trochu úzké cestě.   Jako od-

bornou pomoc při značení tras jsme požádali o spolupráci pana 

Linharta z Klubu českých turistů.  

Věříme, že tyto informační cedule i trasy pomohou nalákat nejen 

nové zájemce o tento sport, ale že jimi potěšíme i ty, kteří již 

kouzlu chůze s hůlkami definitivně propadli. 

 


