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                   Příjemnější posezení čeká na návštěvníky Knihovny 

Václava Štecha ve Slaném v její venkovní čítárně. Prosklenými ar-

kádami se jim nově otevřel pohled do rajské zahrady bývalé pia-

ristické koleje, která byla v roce 2014, zásluhou získaného grantu 

– dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Střední Čechy, upravena podle dochovaných plánů ze 17. století. 

     Původní nevhodně využívané prostory chodby plné vyřazeného 

mobiliáře nahradily moderní odlehčené stoly se židlemi. Lidé si 

zde mohou odpočinout při čtení časopisů nebo knih. Maminkám 

můžeme například zapůjčit obrázkovou knihu, nad níž si pak mo-

hou s dítětem povídat, žáci a studenti si mohou nikým nerušeni 

opakovat učivo, rodiče v příjemném prostředí strávit chvíle čekání 

na svou ratolest, až půjde z našich rukodělek nebo jazykových 

koutků u šálku dobré kávy.  

Pro registrované uživatele je v této části knihovny 

k dispozici wi-fi síť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete zmoudřet?  

Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte! 
       Jiří Žáček 

www.knihovnaslany.cz 



Pozvánka 

 

 
Setkávání (nejen) pro seniory POKRAČUJE! 
14. dubna 2015 - Život bez hranic  

představíme vám mladého učitele angličtiny Zhana, který se 

narodil v Bulharsku, žil řadu let ve Španělsku a nyní ho již pár měsíců můžete potkávat 

ve slánských ulicích. Vyprávět bude nejen o zemích, ve kterých žil a žije, ale i o tom, 

jaké to vůbec je cestovat napříč Evropou a nacházet domov hned v několika státech. 

Přednáška bude překládána do češtiny. K dispozici bude i malé cizokrajné občerstvení.  

Vstup 30 Kč. Sejdeme se ve 14:00 hod. v přednáškové místnosti. 

Akce se připravuje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže „Ostrov“ a ICM Slaný. 

 

Za trochu lásky … aneb Jaroslav Vrchlický známý a neznámý. 15. dubna 2015 v 13:00 

povídání s PhDr. Věrou Kubovou, která se bude tentokrát věnovat životu a dílu v současnosti trochu 

opomíjeného, leč ve své době slavného a v jistém smyslu i provokativního básníka, prozaika, dramati-

ka a překladatele Emila Frídy. Literární svět jej zná pod pseudonymem Jaroslav Vrchlický.  

Vstupné 30 Kč. 

 

 

Kurz zdravého přebalování aneb moderní látkové pleny, které vám ušetří peníze  

Zdravé pro život a vývoj vašeho děťátka - nedráždí pokožku ani u ekzémů, nehrozí neplodnost chlapců v důsledku přehřívá-

ní genitálií jako u neprodyšných jednorázových plen, napomáhá správnému vývoji kyčlí atd. 

Na kurzu si “osaháte” pleny různých značek, povíme si všechny výhody, nevýhody, praktické rady, vychytávky.  

KDE a KDY ?  Knihovna Václava Štecha Slaný, sobota 18. dubna od 9 hodin, vstupné 30 Kč.  

Nutné se přihlásit do 15.4.2015. Akce se bude konat, pokud bude minimálně 5 zájemců. 

 

 

27. dubna 2015 v 11:00 Pravda u Mistra Jana Husa a dnes. Beseda a přednáška k 600. výročí upále-

ní Mistra Jana Husa s duchovním Miroslavem Kubíčkem pro studenty slánského gymnázia v aule Gymnázia 

Václava Beneše Třebízského ve Slaném. (Mgr. Miroslav Kubíček -  farář Církve československé husitské v Brně, 

výtvarník, spolupracuje od r. 2000 s křesťanskou rozhlasovou stanicí Trans World Radio, od r. 2003 zde má 

autorský pořad Rýmování o životě, několikrát vystoupil i ve Svátečním slovu ČT). 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2014 - výstava 

Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou na deseti panelech připomene 

své úspěchy v roce 2014. Přijďte zavzpomínat s námi! Výstava potrvá do 30.4.2015. 

 

Oddělení pro dospělé 

www.knihovnaslany.cz 



Pozvánka 

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.  

Počet míst pro prodejce je omezený. 

www.knihovnaslany.cz 



Na duben vám knihovnice doporučují 

Míla doporučuje titul:  

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce 

neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech 

Robert Fulghum 
 

Autor píše v této knize o svém postoji k životu, o tom, jak se se dívat na věci kolem 

sebe, a to se časem mění. Fulghum udělal na nové verzi víc práce, než čekal. Něco 

vynechal, protože to působilo zastarale, nebo prostě změnil názor na věc tak, že už 

se to nedalo použít. A přidal nových dvacet pět příběhů - o tom, co přinesl život a co 

je dnes aktuální. 

Martina doporučuje titul: 
 

Zavolejte sestřičky 

vzpomínky porodní asistentky z poválečného Londýna 

Jennifer Worth 

 

Kniha autentických vzpomínek na autorčino mládí, kdy v 50. letech 20. století 

pracovala na londýnském předměstí jako porodní asistentka. Zachycuje dobo-

vou atmosféru: poválečnou bytovou nouzi, početné rodiny žijící ve stísněných 

bytech (v nichž prakticky bez výjimky probíhaly i porody), složité rodinné pomě-

ry i tvrdý život v East Endu, kde po válce panovala neuvěřitelná chudoba a děti 

si hrály v kráterech po bombách. Autorka líčí osudy žen a dívek, s nimiž se se-

tkala, i tehdejší situaci v Londýně. Podle knihy vznikl úspěšný seriál BBC. 

Zoja doporučuje titul: 
 

 

Lékařkou v Zambii 

Marie Krausová 

 

 

Autorka uvádí svou osobitou knihu vzpomínek na léta 1982 až 1986, kdy pracovala 

jako lékařka v univerzitní nemocnici v Lusace, hlavním městě afrického státu Zambie. 



Oddělení pro děti 

Pobočka Na Dolíkách 

1. - 15. dubna 2015 – sou-
těž pro děti – 50 let 
s Večerníčkem a jeho po-

hádkami 

• 
17. dubna 2015 – jarní ru-
kodělky s Mílou Blahníko-
vou – Monotyp jarní de-
korace – potisk látkových 
prostírek. 

• 

1.- 16. dubna 2015 

 Zvířata a zvířátka - vě-
domostní soutěž pro děti, 
ve které si osvěží pozná-
vání zvířat a zvířátek ce-
lého světa a dozví se také 
opět nějaké zajímavosti 
ze zvířecí říše. Soutěžíme 
v otvírací hodiny odděle-
ní! 

 

23. dubna 2015 Světový 
den knihy - zábavné od-
poledne pro děti, ve kte-
rém si budeme číst z vy-
braných pohádek a vyro-
bíme si malé, papírové 
miniknížečky, které ozdo-
bíme korálky. Začínáme 
v 15.00 hodin v pobočce 
Na Dolíkách. 

http://detske-slany.webnode.cz/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. soutěžní otázka:  

 Kterou ulici to právě dláždí?  

 

Od října 2014 každý měsíc najdete v půjčovně, ve studovně,  

na webových stránkách knihovny a v Slánské radnici historic-

kou fotografii nějaké části města. Vaším úkolem bude poznat, 

co je na snímku a správnou odpověď si každý měsíc zapsat do 

Vaší soutěžní karty, kterou taktéž obdržíte na všech oddělení 

naší knihovny.  

Město našich předků —  

celoroční fotografická soutěž 

  

Naším cílem bylo u dětí ještě víc prohloubit zájem  

o cizí jazyk, aby měly možnost si jej vyzkoušet i ji-

nak, než při zkoušení ve škole, aby čtením říkanek a 

pohádek si vybudovaly zájem o čtení zahraniční lite-

ratury v originálu. Ukázat jim možnosti studijních 

pobytů v zahraničí, práci dobrovolníků. Knihovna se 

tímto prvním projektem snaží o posílení multikultur-

ního povědomí dětských čtenářů, o otevřenější postoj 

k cizincům a napomoci tak i integraci cizinců a národ-

nostních menšin. 

     

Knihovna V. Štecha ve spolupráci s ICM Slaný za podpory Minister-

stva kultury ČR připravila projekt ŽIVÁ KNIHOVNA, který 

probíhal od 23. do 27. dubna na středních školách a v prosto-

rách knihovny. Cílem projektu bylo přiblížit žákům a studentům 

jak se žije v cizí zemi na životě konkrétního zahraničního dobro-

volníka, který nyní pobývá u nás, aby poznal naši zemi a život 

v ní, ale který dětem popovídal o životě běžné rodiny, jaké mají 

zvyky, svátky, jak slaví Vánoce, co dělají o víkendech, co se vyu-

čuje u nich na školách…. Vlastně všechno, co oni jako běžní 

turisté nemají možnost během svých dnů pobytu na dovolené 

poznat. Měli možnost vyzkoušet si hovořit cizím jazykem. Slyše-

li jsme angličtinu, němčinu a ruštinu. Dobrovolníci si pro děti 

připravili vlastní prezentaci své rodné země.  



Co jsme dělali v březnu ... 



Na co se můžete těšit v květnu? 


