
Jak by se vám líbilo? 

Kouřící šálek s horkým nápojem a kniha, to je spojení, které 
jde vždycky dohromady. Tedy, do chvíle, než se nápoj ocitne 
na papírové stránce. Ale my si přesto myslíme, že čtení a hr-
nek čaje nebo kávy k sobě prostě patří. Ať už čtete pro ra-
dost, kvůli škole nebo obojí.  
Jaký názor na to máte vy? Číst si někde v koutku knihovny a 
k tomu popíjet kávu nebo čaje..... Líbilo by se vám to?  
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Hlasování o nejkrásnější vánoční stromek. 

Druhý ročník soutěže o putovní trofej – stromek Knihovny 
Václava Štecha.  Účastníky soutěže jsou kolektivy základ-
ních škol ze Slaného a okolí.  

Od 23. do 28.11.2015 mohl každý, kdo zavítal do naší kni-
hovny, dát svůj hlas tomu stromečku, který se mu nejvíce 
líbil.  

Hlavní sponzor - Lesy České republiky  nám darovaly 
stromky. 





Pobočka Na Dolíkách 
1. – 22. prosince 2015 „Vánoce, Vánoce přicházejí…“ – vánoční kvíz pro děti. Na 
tři šťastné výherce, kteří budou vylosováni a jejich odpovědi budou správné, če-
ká opět dárkový balíček. Soutěžíme v otvírací hodiny oddělení  

 

10. prosince 2015 „Předvánoční setkání“ – jako každoročně si v pobočce Na 
Dolíkách připomeneme nejkrásnější vánoční zvyky a obyčeje a opět si společně 
vyrobíme jednoduché papírové ozdoby. Bude připraveno i malé občerstvení.  
Těšíme se na vás v 15,00 hodin  

Pobočka Dolín 
3.prosince 2015 od 16:00 do 18.30 hod. Čertovská knihovna - každý 
dětský i dospělý návštěvník bude mít růžky. 
Knihovnu si společně pekelně vyzdobíme, bude také kotel, brloh, vymýšlení 
jmen pro čerty a čertíky a doufáme hlavně čertovská nálada. 



Dětské oddělení 
1. – 31. prosince 2015 – Velký zábavný kvíz „Vánoce, vánoce přicházejí….“ 

 

18. prosince 2015 od 12:00 do 16:00 – rukodělky s Mílou Blahníkovou – 
v prosincových rukodělkách budeme vyrábět vánoční dekorace do okna.  
Pro děti do 15 let ZDARMA, ostatní 20 Kč. 

 

Novinka 
Každý čtvrtek zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi Sim-
čou, Renčou a Bárou - začátek ve 14 hodin. 
 





Knihovnice doporučují 

Lucka doporučuje titul: 
 

Případy inspektora Gamache 1: Zátiší 

Louise Pennyová 

 

Vražda a útulný kanadský venkov, kde se lidé doma ani nezamykají, to 
nejde příliš dohromady. Tím spíš, že se obětí stala vážená stará dáma a 
k násilné smrti došlo v lese, navíc překvapivým způsobem. Armand 
Gamache, vrchní inspektor quebecké Sureté, který je k případu přivolán, 
však moc dobře ví, že i ta nejidyličtější místa na zemi mívají svá nebez-
pečná tajemství.  

 

Stáňa doporučuje titul: 
Hra se stíny 

Charlotte Link 

Napínavý román o lásce a zločinu s psychologickými prvky se 
odehrává během novoročních oslav v newyorské rezidenci boha-
tého amerického podnikatele. Ten k sobě pozval 4 přátele z mlá-
dí, jimž všem nějakým způsobem ublížil a o nichž se domnívá, že 
mu z jejich strany hrozí nebezpečí. Dříve, než může dojít k vyjas-
nění napjaté situace, je tento muž ve svém pokoji zabit. Na poza-
dí výslechů a retrospektivních vzpomínek ostatních se rodí dra-
matický obraz šesti osudů, které v jednom z anglických provinč-
ních internátů spojila potřeba přátelství, a zničilo sobectví jedno-
ho z nich.  

Monika doporučuje titul: 
Ten, kdo odešel 

Lucy Dawson 

 

Riskovala byste budoucnost kvůli jedné noci s minulostí? Molly Greeneová 
má všechny důvody být se svým životem spokojená. Nechce nic měnit. 
Chce, aby všechno zůstalo tak, jak je. Její manžel Jack má jiný názor. Rád 
by založil rodinu, ale Molly se na to necítí připravená. Neschopnost učinit tak 
zásadní rozhodnutí začne nahlodávat doposud fungující vztah. Rozčarování 
narůstá na obou stranách... V náhlém hnutí mysli se Molly rozhodne pro ma-
lou revoltu: pošle zprávu bývalému příteli. Co na tom, že nezávazně pozdra-
víte člověka, se kterým jste pár let sdíleli život? Jste přece dospělí a víte, co 
děláte. Nebo si to aspoň myslíte. Molly svého unáhleného činu okamžitě litu-
je. To ovšem ještě netuší, jakou lavinu událostí ona zdánlivě nevinná zpráva 
spustí. Z Mollyina poklidného života se postupně stává peklo... 



OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V. ŠTECHA 

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2015  

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A STUDOVNA 
Pondělí  21. 12.   9.00 – 18.00 

Úterý  22. 12.   9.00 – 18.00 

Středa  23. 12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  24. 12.   ZAVŘENO 

Pátek  25. 12.   ZAVŘENO 

Sobota  26. 12.   ZAVŘENO 

 

Pondělí  28. 12.   9.00 – 18.00 

Úterý  29. 12.   9.00 – 18.00 

Středa  30. 12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  31. 12.   9:00 – 12:00  

Pátek  1.1.2016   ZAVŘENO 

Sobota  2.1.2016   9.00 – 12.00 

 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
Pondělí  21.12.   9.00 – 16.00 

Úterý  22.12.   9.00 – 17.00 

Středa  23.12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  24.12.   ZAVŘENO 

Pátek  26.12.   ZAVŘENO 

Sobota  27.12.   ZAVŘENO 

 

Pondělí  28.12.   9.00 – 16.00 

Úterý  29.12.   9.00 – 17.00 

Středa  30.12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  31.12   9:00 – 12:00  



ODDĚLENÍ POBOČKA NA DOLÍKÁCH 
Po tuto dobu (v pracovní dny) můžete využívat služeb Knihovny V. Štecha  

na Masarykově náměstí.  

V pobočce vás opět přivítáme 4. ledna 2016. 

 

Pondělí  21.12.   11:00 – 16:00 

Úterý  22.12.   12:00 – 17:00 

Středa  23.12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  24.12.   ZAVŘENO 

Pátek  25.12.   ZAVŘENO 

 

Pondělí  28.12.   ZAVŘENO 

Úterý  29.12.   ZAVŘENO 

Středa  30.12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  31.12.   ZAVŘENO 

Pátek  1.1.2016   ZAVŘENO 

 

Zapůjčené knihy a časopisy ze všech oddělení 
můžete vracet do biblioboxu, který najdete  

na Masarykově náměstí. 



 

 

 

Na co se můžete těšit v lednu? 

Do knihovny přijede Martin Patřičný 

výtvarník - dřevař, autor knih a vypravěč. 

 

Celý kolektiv vaší knihovny vám přeje klidné a požehnané 

Vánoce, lásku všech vašich blízkých, upřímnost, ohledupl-

nost, pochopení a laskavost nejen doma, ale i v práci a ko-

lektivu, kde trávíte také hodně času.  

 


