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 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 

Víte, že ... 

  

… červnový program v knihovně potěší  milovníky literatury, cestová-

ní, vtipů, ale i historie, protože nabídka nových knih po velké revizi je 

bohatá? Staré, poškozené a ošklivé jsme vyřadili a na jejich místo pro 

vás vybrali velké množství novinek. Půjčte si své oblíbené knihy na lé-

to!  

 

… nastává čas, kdy naše prvňáčky budeme slavnostně pasovat na čte-

náře? Oni se celý rok mučili s písmenky, skládali slova a dnes už umí 

přečíst celou větu. Kdo nezažil báječnou atmosféru, kterou umí vykouz-

lit prostředí, děti a jejich rodiče, může se přijít podívat do kaple Vlasti-

vědného muzea ve Slaném v tyto dny: 

8. 6 2017 / 8:30; 9:30 a 10:30  

13. 6. 2017 / 9:00 a 10:00  

14. 6 2017 / 10:00  

16. 6 2017 / 8:30, 9:30 a 10:30    

 

… s blížícím se létem přijdou prázdniny, dovolené a cestování? Určitě 

neexistuje člověk, který by si nechtěl z místa svého prázdninového po-

bytu něco  přivést. Znáte turistické vizitky? My teď máme také jednu, 

kterou jsme nechali vyrobit ku příležitosti 120. výročí založení naší/vaší 

knihovny. 

Koupit si jí můžete ve studovně Knihovny V. Štecha ve Slaném na Masa-

rykově náměstí a v Infocentru Pod Velvarskou branou, které má otevře-

no i v sobotu a neděli od 9:00 do 16:30. 

 

Těšíme se na vás! 

Vaše knihovna 



Knihovnice doporučují Víte, že ... 

jsme v září 2006 otevřeli pobočku knihovny pro děti i dospělé 

v budově Základní školy v Rabasově ulici ve Slaném kde sídlí 

dosud a kde si získala velkou oblibu především u dětí? Naše 

služby se snažíme neustále zefektivňovat a rozšiřovat a ne-

malý důraz dáváme také na prostředí a vybavení pobočky. 

Před třemi lety jsme začali postupně obměňovat zastaralý 

nevyhovující nábytek, vymalovali jsme, dokoupili sedátka, 

odlehčené židličky a nové polštářky. Jsme rádi, pokud se u 

nás návštěvníci i čtenáři cítí dobře a ještě raději, pokud se 

k nám i rádi vrací. 

 Vedle knihovnických služeb, které nabízíme veřej-

nosti, jsou samozřejmostí i přidružené aktivity ve formě zá-

bavy a výuky. Jedná se o různé druhy doučování (i v cizím 

jazyce), výpomoc s domácími úkoly u dětí, zábavné i čtenář-

ské soutěže, ankety, besedy se spisovateli či výtvarníky a 

také stále nové informativní lekce pro školy a školky. Těší 

nás, že se tímto dostáváme do povědomí široké veřejnosti a 

napomáhá tomu také vřelá spolupráce s vedením školy, které 

na naši žádost postupuje všechny knihovnické aktivity rodi-

čům a prarodičům dětí a to elektronickou poštou. 

 Děti i dospělí se u nás mohou nejen začíst do zajíma-

vé knihy, prolistovat pestrou nabídku časopisů či si vyhledat 

tu kterou informaci na internetu, ale mohou si zde půjčit stol-

ní hru, jejichž nabídku také neustále doplňujeme a rozšiřuje-

me a to i na přání čtenářů, interaktivní mluvící knihy, CD i DVD 

s pohádkami. Máme relaxační koutek s polštářky a sedacími 

vaky, box s leporely, malé stolečky s židličkami a hračky. To 

vše poskytuje příjemné zázemí i těm nejmenším, se kterými 

chodí do knihovny jejich rodiče nebo babičky a dědové. Pravi-

delností se staly i zábavné úterní a čtvrteční odpoledne, kdy 

jsme do knihovny přibrali i dvě externistky, které se dětem 

věnují a pomáhají tak s vyplněním jejich volného času. 

K zábavě dětí přispívají i kreativní pátky vždy každé druhé 

páteční odpoledne v měsíci, kdy si s dětmi hrajeme a vyrábí-

me drobné dekorace dle naučných knížek.  Celý cyklus má 

společný název „Čtení, hraní a tvoření s knihou“ a je doplněn 

konkrétní technikou, kterou se děti budou v daný den učit. 

Stejný projekt běží úspěšně již několik let v odd. pro děti 

v hlavní budově na Masarykově náměstí, ale pro děti z této 

lokality byl z časového důvodu nedostupný. 

 Pokud stále ještě váháte, osmělte se a přijďte se 

k nám podívat.  

  I vám máme co nabídnout. 

  Kateřina Mrvová Krejčová,  

   vedoucí pobočky Na Dolíkách 

Román Vězněná je bezkonkurenčně 

nejlepším thrillerem z pera Pavla 

Renčína. Čtenáři přebíhá po zádech 

mráz, když uváží, že děsivý příběh je 

inspirován skutečnou událostí ze 

šumavského pohraničí. Ponořte se do 

dusivé atmosféry samoty, divoké 

přírody a zla, které překonává lidské 

chápání. Při čtení se vám možná vyba-

ví jméno Stephena Kinga, jehož dílům 

s e  r o m á n  ž á n r o v ě  b l í ž í . 

 

Středoškolský učitel Martin trpí noční-

mi můrami a podivnými výpadky 

paměti. Připadá mu, jako by jej staho-

vala neviditelná bažina, propadá 

záchvatům zuřivosti – a v posteli se 

mu zjevuje mrtvá dívka, o níž tuší, že 

by ji měl znát. Děsí se toho, jakou roli mohl v její smrti sehrát. A možná že se 

jen ztrácí v hlubině šílenství. Jeho tajemství má kořeny ve čtyřicet let staré 

minulosti a klíč k němu drží v ruce malá holčička Marie, která jede na prázd-

niny do šumavských hvozdů. Brána k jejímu hrůznému osudu, jenž je neoddě-

litelně propojen s osudem Martinovým, je otevřená dokořán a už není cesty 

zpět…  

 

 
Izrael, Jugoslávie, USA – Českosloven-

sko 1968-1973 Kniha dopisů, koncipo-

vaná jako mezerovitá kronika života 

Arnosta Lustiga a jeho rodiny po od-

chodu do exilu v roce 1968, přináší 

jedinečný výběr autentických doku-

mentů a fotografií vedle původních 

neupravovaných strojopisů a rukopisů 

korespondence Arnošta Lustiga a jeho 

ženy Věry, dcery Evy a syna Pepiho, 

babičky Terezie, její dcery Hany Hnáto-

vé (sestry Arnošta) a dalších příbuz-

ných až po přátele Zdenu a Josefa 

Škvorecké v Torontu. Korespondence 

je svědectvím o síle lidských a rodin-

ných pout, lásky a přátelství v těžkých 

dobách. O slovech vysílaných do dálky, která posilují. Svědectvím o velkých 

přátelstvích, z nichž jedno, to Arnošta Lustiga a Oty Pavla, nepřervala ani 

Otova smrt v roce 1973. Arnoštovy dopisy Otovi se ztratily, ale vzpomínky 

na Otu, které napsal, i vzpomínky dalších přátel snad tuto chybějící kore-

spondenci doplní tak, aby čtenář pochopil, co nejen pro sebe navzájem Arnošt 

s Otou znamenali. A jak přátelská a rodinná pouta a v minulosti zaslaná 

slova pomáhají navzdory odloučení, dálce, času a smrti i dnes. Koresponden-

ce a vzpomínky jsou rovněž svědectvím o komunistických mocenských a 

cenzurních praktikách a zásazích do životů jednotlivců a rodin.  



Celoroční soutěž pokračuje devátým rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 19 lidí.  

A všech 19 odpovědi bylo správných. 

Ze správných odpovědí jsme vylosovali  Ing. J. Czyže. Blahopře-

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

Malé rébusy pro bystré hlavy 

  Červencová burza knih a časopisů  

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

knihu.  

Na sobotu  1. červenceod 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 získáte ve studovně 

Knihovny Václava Štecha.  

Správná odpověď z minulého měsíce : 

Rome, Julie a tma - J. Otčenášek 

13. 6. 2017 / 10:00  

(oddělení pro dospělé) 

Být tak trochu Flynn Carsen aneb známá 

osobnost za pultem 

Další, kdo si vyzkouší práci knihovníka, bude paní Eva Rubešo-

vá, bývalá dlouholetá ředitelka knihovny, která si ráda vy-

zkouší nové technologie . 

Nenechte si ujít 

První den míru 
Výstava k 72. výročí konce 2. světové války. Součástí této 

komorní výstavy je 12 panelů, na nichž budou přiblíženy 

spojenecké nálety na území Čech a Moravy za 2. světové 

války. Na 8 z nich bude podán rozbor sovětských náletů 

8. a 9. května  1945. Kromě fotografií budou na výstavě 

představeny kopie operačních svodek 2., 5. a 8. letecké 

armády. Je to poprvé, kdy budou takovéto dokumenty 

představeny širší veřejnosti.  

Výstava v chodbě knihovny potrvá do 5.7.2017. 

 

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  



 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  

HT T P://K N IHOVN IC EK .R A J CE .IDN ES .C Z /  

Nabídka akcí pro děti  Zábavně vzdělávací koutky na pobočce    

  Na Dolíkách   

      

Každé úterý a čtvrtek od 12:30 do 14:30 čeká všechny nadšence her, 

čtení, soutěží a vyrábění hodinka plná těchto aktivit, které budeme 

pravidelně měnit. 

30. 6. 2017 / 9:00   
(oddělení pro děti) 

Za jedničku z ČJ dárek   

Malý dáreček pro každého školáka, který má na vysvědčení 

jedničku z českého jazyka. 

Pozor – vysvědčení musí přinést s sebou! 



 

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  

24. 6. 2017 / 15:00 

Po svatých místech, sakrální 

perly města / Turistická sezóna 2017 

Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. 

Podíváte se s námi do kostela sv. Gotharda, do klášterního 

kostela Nejsvětější Trojice a také do kaple Zasnoubení 

Panny Marie. Sraz na vycházku je u Infocentra Pod Velvar-

skou branou ve Slaném. Vstupné: 45 Kč 

 

30. 6. 2017  

Důležité oznámení - Infocentrum bude zavřené 
Po celý den bude v Infocentru Pod Velvarskou branou probíhat pravidelná inventura. Otevřeno bude opět v sobotu 1. 7. 2017 v 9:00. 

 

Slaný má pro turisty a návštěvníky města nový leták 


