Výstava na stromech podruhé...
Zaujala vás naše květnová fairtradová snídaně? Byl to takový náš první piknik sezóny. Přišel podzim a pomalu je čas na piknik poslední. Můžete ho opět strávit s námi,
tentokrát o příležitosti "Výstavy na stromech", která se koná během říjnového Týdne důstojné práce.
Plakátová výstava bude vyvěšena na stromech v oblíbených parcích po celé republice. Každý rok se téma výstavy mění. V roce 2015 byla hlavním tématem káva s
výstavou "Plné ruce práce". Letošní ročník bude probíhat od 1. - 8. října a hlavním
tématem bude výroba bot. Pod názvem "Poznej své boty", výstava upozorňuje na
podmínky zpracování kůže a výroby obuvi.
Ale zpátky ke slíbenému pikniku. Ten proběhne při příležitosti zahájení výstavy, a
to v sobotu 1. října od 10.00 na Masarykově náměstí. Stejně jako loni se můžete
těšit na další ochutnávku fairtradové kávy a čaje. Můžete si přinést vlastní oblíbený
šich podobných akcích, na své si přijdou i vaše děti. Těší se na ně obě naše Katky se
zajímavým programem. A my všichni se těšíme, že 1.října společně strávíme příjemné dopoledne a ten pravděpodobně poslední piknik si hezky užijeme.
Neváhejte a přijďte mezi nás.

Věra Ungerová

Slaný, Masarykovo nám. 159

Říjen v knihovně /2016

hrneček, ze kterého vám bude obzvlášť chutnat. A jak bývá dobrým zvykem na na-

Důležité upozornění
Ve čtvrtek 27.10.2016 bude zavřená pobočka Na Dolíkách
(podzimní prázdniny).
V sobotu 29.10.2016 bude Knihovna V. Štecha zavřená.

POZVÁNKA

NOVINKA

BURZA

(NE) obyčejné prázdniny v knihovně! Věděli jste to?
Letos poprvé, jsme se v průběhu celých prázdnin věnovali i těm, kteří neodjížděli na prázdniny, nebo neměli žádný jiný program.
Kromě dvou turnusů příměstských táborů, které jsme v knihovně pořádali, tu byla i zábavná a kreativní
dopoledne pro děti a jejich maminky, babičky, tatínky nebo dědečky. Zkrátka všechny, kteří se nechtěli nudit doma. Pozvali jsme i divadýlko Paleček, abychom zpestřili prázdniny opravdu každému, takže i těm, kteří nejsou manuálně aktivní a mají raději jiný druh zábavy.
Každých 14 dní ve středu, probíhal v knihovně jiný program a z vlastnoručně nasbíraných a přinesených
materiálů jsme tvořili, zdobili a vymýšleli. Pomůckami i dobrými vodítky pro taková tvoření byly knihy, které
v knihovnickém fondu máme a ze kterých jsme také čerpali inspirace. Tvořilo se z papírových ruliček, z knoflíků i
vlny, malovalo se prstem a skládalo se z papíru. Děti byly nadšené a maminky i babičky, které s nimi přišly, se také
velmi aktivně zapojily. Tatínků a dědečků se moc nezúčastnilo, ti spíše přihlíželi a nešetřili dobrými radami.
Nejmladší tvořilkou byla Kristýnka (1,5 roku), která přišla se svou čtyřletou sestřičkou v doprovodu maminky a babičky. Naopak nejstarší slečnou byla Alžbětka (13 let), která přišla se svým osmiletým bratrem. Za symbolické
vstupné 10,- Kč na osobu a dvě hodiny permanentního tvoření byli spokojeni všichni a slova chvály nás hřála. Zdá
se vám 158 návštěvníků málo? Nám ne. Na první pokus to bereme jako výhru a nehodláme se jí vzdát.
V červenci a následně i srpnu (vždy ve čtvrtek) jste navíc měli možnost zhlédnout Námořnickou pohádku,
která se hrála v Klubu-K a poté pohádku s Honzíkem a Aničkou, kteří jeli do ZOO a na kterou jsme zvali do zahrady
kina. Návštěvnost i tady byla výborná a přijížděli na ni malí i velcí z širokého okolí. Prodalo se celkem 139 vstupenek a kromě pohádky čekaly na děti, po představení, i soutěže a zábavné aktivity.
A jak jste si užili léto vy? Pokud se vám náš program líbil, hlídejte si příští „velké“ prázdniny (a nejen ty) na
našem webu, případně Facebooku, protože my - budeme pokračovat!
Katka Mrvová Krejčová
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CO DALŠÍHO JSME
PŘIPRAVILI
PRO VAŠE DĚTI
3. – 13. října - „Létaví a nelétaví“ zábavná
soutěž pro děti, ve které budeme poznávat
druhy ptáků a přiřazovat k obrázku jejich
správné jméno
10. října - „Cestovní pas do velkého světa
dobrodružství“ spouštíme další ročník oblíbené dětské čtenářské soutěže J Cestovní
pas si můžeš vyzvednout od tohoto dne
v pobočce Na Dolíkách.
19. října - „Beseda s Petrou Braunovou“
beseda pro žáky I. stupně z 3. ZŠ Slaný
s oblíbenou dětskou spisovatelkou.

MÁMO, TÁTO, POJĎTE
TRÁVIT ČAS SPOLEČNĚ
S DĚTMI
8. října
9:00— 12:00
Den otevřených „sobotních“ dveří

21. ŘÍJNA 2016

NEPŘEHLÉDNĚTE

otevřené dětské oddělní, půjčování knih,
podzimní rukodělné dílničky pro děti
v klubu K, dětský „bleší trh“ na chodbě.

Od 1. dubna 2016 má Infocentrum ve Slaném otevírací dobu ve všední den od 9 do 17
hod., soboty, neděle a státní svátky od 9 do 16 hod.
Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Městského úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách
www.infoslany.cz.

Slaný - plakáty
Letošní zahájení Turistické sezóny ve Slaném se
neslo v duchu vzpomínání na to, jak naše město
vypadalo na začátku 20. století. V centru města
byla na dva dny nainstalována výstava reprodukcí starých pohlednic ze sbírek slánského sběratele Ing. Jiřího Popoviče. A každý tak mohl porovnat, jak se prostor kolem za ta léta změnil, nebo
naopak, jak dobře zůstal zachován. Po této výstavě se na nás někteří Slaňáci obrátili s tím, že
by si rádi reprodukce starých pohlednic zakoupili, třeba ve formě plakátu. A tak jsme se rozhodli
toto přání splnit a nabídnout do prodeje sérii
Wilsonova
prvních čtyř plakátů se starými pohledy Slaného.
4.10.2016
Plakáty mají formát A2 a zakoupíte je
11:00
v Infocentru Pod Velvarskou branou.

ulice

V letošním roce bude hosty a návštěvníky města, kteří půjdou na vycházku s jednoduchým názvem "Wilsonova ulice" provázet paní průvodkyně ve stylovém secesním kostýmu, který příjemně navodí atmosféru z
přelomu 19. a 20. století. Wilsonovu ulici zdobí řada velmi pěkných měšťanských domů, budova městského divadla aj. Pokud využijete naší nabídky, určitě se ledacos zajímavého o této části města Slaného dozvíte.
Sraz na vycházku je na vlakovém nádraží ve Slaném. Vstupné: 20 Kč.

——————————————————————————————-

Dušičková vycházka na slánské hřbitovy
30.10.2016
14:00

VÍTE, KDE VŠUDE
NÁS NAJDETE?

Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění navíc – o mrtvých jen dobré. Vstupné: 20 Kč
—————————————————————————————————-

Infocentrum nabízí k volnému rozebrání nástěnný kalendář 2016.
Sborník č. 8 - Město a region v dramatickém století (rok vyd.
2014) jsme zlevnili ze 100 Kč na 50Kč

NEPŘEHLÉDNĚTE

Komiksová kniha Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století je určená pro všechny příznivce této formy zpracování i pro zájemce
o naši nedávnou minulost. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.Hrdinové, které životní osud či zhoubná moc
totalitního režimu vystavila přetěžké zkoušce, dokázali během jediného okamžiku obětovat pro záchranu druha nebo skupiny
naprosto vše, a to aniž by sami pro sebe mohli něco získat. Věříme, že právě takový postoj je třeba neustále připomínat a přibližovat jej především generaci mladých lidí, jejichž vlastní zkušenosti i životní podmínky se dnes zdají být od podobných okamžiků zlomu na míle vzdálené.
Knihu připravilo občanské sdružení Post Bellum, které zaznamenává svědectví válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoho dalších pamětníků totalitní doby. Sdružení oslovilo
přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybralo ze svého archivu třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dalo
vzniknout unikátnímu počinu nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie.
„Děláme vlastně prostou práci – natáčíme s pamětníky výjimečných i obyčejných událostí naší nedávné minulosti rozhovory.
Záznamy pak ukládáme na internetový portál Paměť národa. Z této sbírky vznikají rozhlasové dokumenty, výstavy, knihy a v
těchto dnech také komiksy. Doufáme, že příběhy zaujmou díky komiksovému zpracování i ty, kteří se o naši moderní historii
příliš nezajímají,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel sdružení Post Bellum a společně s Adamem Drdou a Davidem Bartoněm také
autor komiksových scénářů.
Pestré je také výtvarné ztvárnění cyklu - každý z třinácti příběhů nakreslil jiný výtvarník. Projekt je tak i přehlídkou současného
česko-slovenského komiksu. „Vytipovali jsme umělce stojící na špičce současné tvorby a jsme rádi, že většina z nich spolupráci
přijala,” uvedla koordinátorka projektu Jana Fantová. Výtvarníci komiksů jsou Tomáš Kučerovský, Toy_Box, Nikkarin, Vojtěch
Šeda, Václav Šlajch, Jan Bažant, Miloš Mazal, Vhrsti, Martin Plško, Jiří Husák, Prokop Smetana, Petr Včelka a Branko Jelinek.
Zdroj : http://www.jestejsmevevalce.cz/

