
P
ro

si
n
ec

 v
 k

n
ih

ov
n
ě 

1
2
/2

0
1
7

 
Sl

a
n

ý,
 M

a
sa

ry
k
ov

o 
n

á
m

. 
1

5
9

   

 

 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 Víte, že ... 
       



Nenašli jste u nás, co jste hledali?  

Ač je knihovní fond Knihovny V. Štecha značně rozsáhlý, možná v něm postrádáte konkrétní knihu, autora či oblíbený žánr litera-

tury. Právě pro Vás je naše nová služba on-line Knihy na přání. JAK NA TO? Je to jednoduché – prostě nám napište 

na www.knihovnaslany.cz/site/tip. V sekci Naše služby otevřít kliknutím záložku Knihy zakoupené na přání čtenáře a 

vyplnit formulář. Pokusíme se pro Vás knihu co nejdříve sehnat a zařadit ji do knihovního fondu. Informaci, jak to s Vaším přáním 

vypadá, pak snadno zjistíte na téže webové stránce v přehledné tabulce Seznam požadovaných titulů, kterou pravidelně ak-

tualizujeme. Děkujeme všem čtenářům za dosavadní zajímavé tipy na nové knižní tituly. Těšíme se Vaše přání k doplnění knihov-

ního fondu.  

Za knihovnu Vás zdraví a přeje krásný podzim plné kvalitní četby Míla Najmanová.  

NÁHLED FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA WEBU KNIHOVNY: 

Malé rébusy pro bystré hlavy - 2. ročník 

8. 11. 2017 – 15. 1. 2018  - výstava ve vstupní chodbě kni-

hovny 

Sedmičky Josefa Lady 1887 -1957 - 2017 

Typické obrázky provázejí dětstvím již několikátou generaci 

dětí. A dospělí jistě rádi nostalgicky zavzpomínají. Prohléd-

něte si výstavku uspořádanou k 130. výročí narození a 60. 

výročí úmrtí Josefa Lady. 

http://www.knihovnaslany.cz/site/tip


Anna Bolavá (*1981)  

Anna Bolavá (1981) se narodila a vyrostla v jižních Čechách. 

Po studiích na FF UK v Praze krátce pracovala v Ústavu pro 

jazyk český, nyní je zaměstnaná jako stomická poradkyně. 

Roku 2013 se představila básnickou sbírkou Černý rok. Za 

román Do tmy (2015) získala o rok později Magnesii Literu. 

Úryvek z prózy byl Českými centry vybrán do Překladatel-

ské soutěže Susanny Roth, které se zúčastnilo 134 bohemis-

tů ze 13 zemí. Román postupně vyjde v pěti jazycích.  

Knihovnice doporučují       

                                         V době 

prvních mrazů na konci listopa-

du je v močálech na kraji města 

nalezeno mrtvé tělo manželky 

lékaře Marka Diviše. Mezi oby-

vateli se začíná roztáčet kolotoč 

úvah, spekulací a pomluv. Osu-

dy postav se kříží a praskají 

jako dráty elektrického vedení 

stožárů v polích za městem. 

Román Ke dnu volně navazuje 

na úspěšnou prvotinu Do tmy, 

za niž autorka obdržela roku 

2016 Magnesii Literu za prózu.  

                                   P ř í b ě h 

osamělé, nemocné ženy, která 

většinu života zasvětila sběru, 

sušení a odevzdávání léčivých 

rostlin, má od počátku nádech 

apokalypsy. Děj se posouvá 

kupředu pomocí detailně pro-

pracovaného „plánu sběru“. 

Konstantou je pak úterý, vý-

kupní den, kdy hrdinka nedo-

čkavě navštěvuje výkupnu. I 

přes pomalé, zdánlivě nevzru-

šené tempo probublává pod 

hladinou podivný neklid. Rafi-

novaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlou-

běji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin  

Soutěž o (NEJ) originálnější stromeček 

Od pátku 1.12.2017 do 8.12.2017 může každý dát hlas 

stromečku, který se mu nejvíc líbí. Hlasování probíhá on 

-lina na adrese - 1url.cz/ctvDJ . Naživo si  všechny na-

zdobené stromečky můžete prohlédnout, ale i inspirovat 

v chodbě knihovny. 

Živá knihovna 2017 

Projekt "Živá knihovna" realizovaný za finanční podpory 

MK ČR proběhl v listopadu 2017 v knihovně. Zapojily se 

do něho základní školy ze Slaného, Smečna, Kvílic, 

Pcher, Zlonic a Velvar. Významným partnerem, bez kte-

rého by to to nedalo realizovat, bylo ICM Slaný. Všem z 

IMC, českým i zahraničním parťákům, studentům slán-

ského gymnázia Filipovi a Karolíně, patří velký dík!  

http://1url.cz/ctvDJ


Vánoční pozdrav na klasické pohlednici 

nevyměníme za SMS! 

Jsme snad staromilci, když posíláme vánoční přání a 

pozdrav poštou? Každý, kdo se podívá na vánoční záběr 

Slaného od pana Vychodila, tak neodolá a pohlednici si 

ve slánském Infocentru Pod Velvarskou branou musí 

koupit. Pracovníci IC se snaží, aby každý rok byla jiná, 

proto se jich nechá vyrobit jen malé omezené množství. 

Neváhejte a sobě i svým blízkým udělejte radost.! 

Tomáš Záborec se již několik let zabývá vytvářením 

obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení, 

nazývá dřevomalby. Dřevomalba - je vytváření obrazů 

na dřevěném podkladu pomocí vrypů, zářezů a dlabání 

do dřeva. Tento způsob tvorby umožňuje seznámit se s 

obrazem nejen zrakem, ale i dotykem. Evokuje tak vůni 

květin a trávy, zurčení potoka, šumění lesa, fičení větru 

a vyvolává v člověku vzpomínku, krásný zážitek…. 

Obraz Tomáše Záborce se tak stává symbolickým 

"zářezem" do podvědomí diváka, připomíná, že všichni 

jsme součástí přírody. 

Vernisáž výstavy 2. 12. 2017 od 10 hodin. Slovem prove-

de pan galerista Jiří Hruška, hudebně doprovodí slánská 

skupina Potokap. 

Dřevomalby - výstava 

Knihovna Václava Štecha ve Slaném  již 10 let intenzivně 

pracuje se seniory, protože jsme si vědomi nutnosti se 

systematicky věnovat této narůstající skupině aktivních 

(a nejen aktivních) starších dospělých. Pravidelně pro ně 

pořádáme cyklus různorodých aktivit - besedy, přednáš-

ky, vycházky, exkurze, setkávání se známými osobnost-

mi z kulturního a politického života, instruktážní zdra-

votní cvičení atd.  Zejména v tomto období nebývá rád 

nikdo sám. Proto ….Přijďte mezi nás! 

Setkávání (nejen) seniorů 

Po celý rok jsme ukládali vyřazené a darované knihy 

pro děti do zvláštních krabic, abychom je teď mohli vyn-

dat a dát jim ještě jednu šanci.  

Třeba se zalíbí právě vám. 



Co jsme připravili pro vaše děti * 

Už jste zaznamenali sympaťáka Jirku, který si s 

vámi jak v dětském oddělené, tak na pobočce Na 

Dolíkách zahraje některou z deskových her? A že 

jich máme opravdu požehnaně, o tom se můžete 

přesvědčit, když k nám dorazíte! 

O další informace požádejte paní knihovnici! 

Potřebuje vaše dítě pomoc s anglickým 

jazykem? 

Už nyní může navštěvovat jazykovou koutek v Klubu K. Bude 

každý čtvrtek od 13:00 do 16:00. A je úplně ZDARMA! 

Stejný bude probíhat na pobočce Na Dolíkách a to každé úterý 

od 14:00 do 16:00. 

Každé pondělí od 13 do 14 hodin (Klub K) 

Čtení s Milenou. Paní Milena Zablková a příjemná ho-

dinka čtení a relaxace pro malé, větší i velké posluchače.  

* 

Každé úterý od 13 do 16 hodin (Klub K) 

Zábavné úterý. Od října jsou v Klubu K opět zahraniční 

dobrovolníci ze slánské pobočky ICM. Můžeš je učit česky, za-

hrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru. 

Co nového na pobočce Na Dolíkách? 




