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I ve slánské knihovně proběhne 1. dubna 2016 
Noc s Andersenem. 

16. Noc s Andersenem  se koná od pátku 1. dubna od 
18. hodin do soboty 2.  dubna 8. hodin ve všech prosto-
rách knihovny. Tentokrát na téma „Malá mořská víla.“  

Pouze pro registrované a aktivní dětské čtenáře.  

Cena 70 Kč. 

ČTENÁŘ ROKU 2015 

7. března 2016 v 10:00 proběhlo v Oddělení pro dospělé vy-
hlášení Čtenáře roku 2015.  

Na prvním místě se umístil pan Jaroslav Červený s počtem 
přečtených knih 488. Na druhém místě je paní Vilma Sedlo-
ňová - 441 knih a na třetím místě pan Milan Polanecký - 364 
knih.  

Každý obdržel knihu nakladatelství Paseka Zmizelé Čechy – 
Slaný, nástěnný kalendář 2016 - Slaný, město kde můžete 
snít a poukaz na roční registraci zdarma. 



ZAVEDLI JSME NOVINKU 

Knihy, které si u nás zamlouváte přes webové rozhraní v on-line katalogu vám vždy rádi 
připravíme. Jen nám prosím dejte čas na přípravu. Kniha může být uložená v depozitu. Re-
spektujte prosím tedy informaci, která se vám vždy po rezervaci objeví: „Požadavek byl 
úspěšně odeslán. K jeho vyzvednutí vyčkejte na vyzvání SMS zprávou nebo e-mailem. 
Děkujeme.“ Pak budete mít 100% jistotu, že k nám nejdete zbytečně. 

Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz 



Středa 13. 4. 2016 v Hotelu Hejtmanský dvůr od 17 hodin 

Jitka Smutná – Mé soukromé století  

Povídání o životě, o herectví, zazní autorské písničky. Jitka Smutná, svého času členka Ná-
rodního divadla, nyní členka Městských divadel pražských, hraje také v divadlech Bez zá-
bradlí, v Řeznické, Na Prádle, Palace atd. Patří k úspěšným filmovým, dabingovým, tele-
vizním i rozhlasovým herečkám a moderátorkám. Spolupracovala s Jarkem Nohavicou a 
nyní vyučuje herectví na pražské Vyšší odborné škole herecké. Je moderátorkou pořadu 
Dvanáct ve dvanáct na Dvojce Českého rozhlasu. Skládá vlastní písničky a píše verše. 
Vstupné 150 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřehlédněte! Férová snídaně ve Slaném již podruhé! 

 Na 137 místech České republiky snídalo v loňském roce více než 5000 lidí. Dali tak jasně najevo, že je zajímá, kdo a za 

jakých podmínek pro ně pěstuje například kávu, čaj, ovoce nebo zeleninu 

 

 V sobotu 14. května 2016 se uskuteční již 6. ročník celorepublikového happeningu na podporu fair trade. Všechny pra-

covnice Knihovny Václava Štecha se shodly: jdeme do toho znovu. A vy všichni, příznivci dobré nálady, jídla a pití jste 

srdečně zváni. Příjemným piknikem můžete s námi oslavit Světový den pro fair trade a vyjádřit zároveň podporu lokál-

ním pěstitelům a farmářům ve vašem okolí.A nezapomeňte, že Férová snídaně není ochutnávkou ani komerční propa-

gací, ale veřejným posnídáním příznivců spravedlivého obchodu formou happeningu. Je to příležitost setkat se 

s kamarády, rodinou, sousedy a strávit společně jedno květnové dopoledne příjemnou snídaní. 

 Více informací získáte přímo u pracovnic Knihovny V.Štecha. Můžete se podívat také na www.ferovasnidane.cz nebo 
www.nazemi.cz  

 Už se na vás těšíme, i když by se mohlo zdát, že do května je ještě daleko. A což takhle do té doby sehnat pár férových 

receptů a popřemýšlet, co dobrého si do košíku připravit?                                                                                      Věra Ungerová 

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


Nová služba knihovny 

Znáte placky neboli buttony? Nosí se na tričku, 
na batozích, rozdávají se na akcích nebo se jimi 
vyjadřuje nějaký názor. Chcete mít vlastní podle 
kresleného obrázku, tištěné předlohy nebo třeba 
fotky?  

Uplackujte si upomínkový předmět, udělejte si 
vzpomínku na pěknou akci, nebo reprezentujte 
svoji akci originální cestou.  

Nyní si můžete svou placku vytvořit sami ve stu-
dovně knihovny.  

Více informací naleznete na w.knihovnaslany.cz.  

 

5. dubna 2016 - Nebojte se ryb  - povídání o tom, jak poznat dobrou, čerstvou 

rybu, jak ji vykostit a upravit. Včetně malé ochutnávky. Přednáška se koná v prostorách 
hotelu Hejtmanský dvůr.  

Začátek v 14:00 hodin, vstupné 100 Kč. Sejdeme se ve studovně knihovny. 

 

19. dubna 2016  – Památník Zlonice - navštivte s námi místo, kde se Antonín 

Dvořák učil prvním hudebním krůčkům. Seznamte se s jeho životem a dílem. Prohlédněte 
si osobní předměty a také dobově zařízený byt Dvořákova učitele Antonína Liehmanna. To 
vše v barokních prostorách památníku a sousední varhaníkovny ve Zlonicích.  

Autobus zajištěn. Začátek v 14:00 hodin, vstupné 50 Kč. Sejdeme se ve studovně knihov-
ny. Nutná rezervace. 

SETKÁVÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY 

Visací kalendář  - Slaný, město kde můžete snít 2016  

zakoupíte nyní již 
za pouhých 49 Kč 
v Infocerntru ne-
bo knihovně. Na 
každý měsíc  
v něm najdete 
úchvatný záběr na 
město. 



CO NAŠE KNIHOVNA PŘIPRAVILA  

PRO VAŠE DĚTI? 

oddělení pro děti 

15. - 29. 4. – vědomostní soutěž zaměřená na knihy a nejznámější dětské hrdiny. 

 

Karel IV., císař a král – velká dějepisná on – line soutěž k 700. výročí narození císaře Karla IV. 
Soutěž probíhá od 18. března do 13. května 2016 na webových stránkách http://detske-
slany.webnode.cz/ 

 

Karel IV., císař a král – od 1. 4. - výtvarná soutěž pro žáky 4. - 6. tříd, kolektivy i jednotlivce, 
vyhlášení vítězů 13. května 2016 v K- klubu. Výstavu budete moct zhlédnout v prostorách 
chodby knihovny. 

 

15. 4. 2016 – Čtení, hraní a tvoření s knížkou. S Mílou Blahníkovou budeme vyrábět zvířát-
ka z bambulek a chlupatých drátků. Vstupné – děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč.  

 

pobočka Na Dolíkách 

 

1. – 14. dubna 2016 – Jak rostou květiny? Vědomostní soutěž pro děti, které mají rády příro-
du  

 

4. dubna – 26. května 2016 - O čem sníš, co bys 
chtěl/a mít? Literární soutěž pro děti. Zájemci 
mohou psát (příp. text doplnit obrázky) o tom, 
co si přejí a co by chtěli mít. Délka textu na 
max. formát A4. Tři nejlepší díla opět odmění-
me a to 26. května 2016 v 14,00 hod. v pobočce 
Na Dolíkách. 

 

21. dubna 2015 – Světový den knihy pro děti máme připraveny zábavné testy a doplňovač-
ky, za jejichž splnění je čeká drobná odměna. 

Sledujte i náš dětský web http://detske-slany.webnode.cz/ 

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


VELKÁ SOUTĚŽ  

O CENU KARLA IV. 

OTCE VLASTI 

 

Karel IV. císař a král – velká dějepisná 
soutěž pro děti k 700. výročí narození 
císaře Karla IV. 

Soutěž bude probíhat od 1. března 
do 30. května 2016. 

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 

MÁMO, TÁTO, VÍTE O TOM, ŽE SI DĚTI U NÁS 
PROCVIČUJÍ ANGLIČTINU? 
Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít legraci? Každé úterý od 13 do 16 hod. si můžeš 
přijít popovídat s novými dobrovolnicemi ze slánského ICM Polinou a Melike. 

Každý čtvrtek od 14 hod. Zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi 
Simčou, Renčou a Bárou. 

První čtvrt roku 2016 v naší/VAŠÍ knihovně 

 

 



QR kódy ve Slaném 

Ve druhém březnovém týdnu byly na některá vybraná místa ve Slaném instalované smal-
tované destičky s qr kódy (QR KÓD je směsicí černobílých čtverečků připomínající nevzhled-
ně rozsypaný čaj s ohromujícím využitím. QR kód dokáže spojit svět reálný se světem virtuál-
ním prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu). Hlavním naším cílem je tímto zpřístupnit 
návštěvníkům města zejména ty objekty, které běžně nebývají pro veřejnost otevřené. 
Prohlídka přes QR kódy není limitovaná časem ani zavíracími dny. Zájemci si mohou pře-
číst informace o historii památky a podívat se na fotografie interiéru.  

V současné době tyto „čtverce s rozsypaným čajem“ můžete najít na těchto památkách 
Slaného: 

klášter Nejsvětější Trojice s Řádem bosých karmelitánů, stará městská radnice, městské 
divadlo, dům bývalého Okresního zastupitelstva, Modletický dům, Slaný pramen a kostel 
sv. Václava v Ovčárech. A v budoucnu přibudou i další místa.  

Infocentrum má připravenou názornou ukázkovou vycházku pro ty, kteří si s moderní 
technikou na čtení qr kódu ještě tolik nerozumí a chtěli by ji při svých cestách využívat. 

OD 1. DUBNA DO 31. ŘÍJNA 2016 MÁ INFOACENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 
OTEVŘENO V PO AŽ PÁ OD 9:00 DO 1700; 

SO, NE A STÁTNÍ SVÁTKY OD 9:00 DO 16:00. 



NA CO SE MŮŽETE DÁLE TĚŠIT? 

VÍTE, KDE VŠUDE NÁS NAJDETE? 


