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 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 

Víte, že ... 

 

    

 

… i letos jsme pro vás a vaše děti připravili program na celé prázdniny? Červenec vám 

zpříjemníme veselým divadelním představením NENÍ DRAK JAKO DRAK. Jestli se  vydaří 

počasí, sejdeme se všichni na piknikových dekách v zahradě městského kina. Kdyby 

přeci jen hrozily nějaké deštíky, schováme se do Dividýlka v Hotelu Hejtmanský dvůr.  

Další divadlo přijede v srpnu s pohádkou JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA. Kdo by neznal naše-

ho českého Honzu? Jsou ho přece plné pohádky. I když o něm zlí jazykové tvrdí, že je 

hloupý, myslím, že vás přesvědčíme o opaku. A to zdaleka není všechno. Podrobné infor-

mace najdete ZDE.       Těšíme se na vás.         KRÁSNÉ LÉTO!  

     Vaše knihovna 

http://www.knihovnaslany.cz/pozvanky-na-akce,20


11. 7. 2017 od 9:30 pohádka NENÍ DRAK JAKO DRAK 

24. 8. 2017 od 9:30 pohádka JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA 

http://knihovnaslany.cz/zpravy-a-udalosti,22/ne-obycejne-prazdniny-s-knihovnou,700
http://knihovnaslany.cz/zpravy-a-udalosti,22/ne-obycejne-prazdniny-s-knihovnou,700




Celoroční soutěž pokračuje desátým rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 16 lidí.  

A všech 16 odpovědi bylo správných. 

Ze správných odpovědí jsme vylosovali  paní E. Novákovou  Bla-

hopřejeme! Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru. 

Malé rébusy pro bystré hlavy 

  Srpnová burza knih a časopisů  

Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou 

knihu.  

Na sobotu  5. srpna 9:00 do 12:00 pro vás připravíme mnoho 

knih různých žánrů. Cena za svazek je symbolická – od 1 do 30 

Kč. 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 studov-

ně Knihovny Václava Štecha.  

Správná odpověď z minulého měsíce : 

Petrolejové lampy od Jaroslava Havlíčka 

2. 8. 2017 – 6. 9. 2017 

FOTOGRAFICKÝ ZÁPISNÍK NA CESTÁCH ORIENTEM.  

100 let fotografování Blízkého výcho-

du v Českých zemích  (vstupní chodba knihovny) 

Cesty českých fotoamatérů Blízkým východem (1920 - 1938) 

 Meziválečné Československo můžeme v jisté nadsázce označit 

za zemi cestovatelů a cestujících dobrodruhů. Mnoho z nich o 

svých cestách zanechalo nejen písemnou, ale také i fotografic-

kou či filmovou výpověď. Jejich častým cílem byl poté Blízký 

východ, oblast neklidná, ovšem tehdy i stále tajemná a orien-

tálně exotická. Výstava představuje výběr fotografií amatér-

ských tvůrců meziválečného období, cestujících severem Afriky, 

ale také Palestinou nebo Sýrií. Fotografie pocházejí z Archivu 

Národního muzea, případně ze soukromých sbírek. Autoři: 

Adéla Jůnová Macková, Libor Jůn, Tereza Kabůrková  Výstava 

byla připravena za spolupráce FAMU a Národního muzea. 

7. 8. 2017 / 14:00 vernisáž výstavy 

Knihovnice doporučují 



 

Už jste si všimli našich nových letáčku? Chceme jimi představit naši na-

bídku těm, kteří stále ještě váhají …. :o) 



Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný 

Www.knihovnaslany.cz - info@knihovnaslany.cz - 312  522 238 

 

Infocentrum  

Pod Velvarskou branou  

24. 6. 2017 / 15:00 

Po svatých místech, sakrální perly města / Turistická sezóna 2017 

Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. Podíváte se s námi do kostela sv. Gotharda, do klášterního kostela Nej-

světější Trojice a také do kaple Zasnoubení Panny Marie. Sraz na vycházku je u Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném. Vs tup-

né: 45 Kč 

9. 7. 2017 / 14:00 

Komentovaná vycházka po slánských hřbitovech  
Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění navíc – o mrtvých jen dobré. Vstupné: 20 Kč 

 

29. 7. 2017 / 15:00 

Po svatých místech, sakrální perly města / Turistická sezóna 2017 

Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. Podíváte se s námi do kostela sv. Gotharda, do klášterního kostela Nej-

světější Trojice a také do kaple Zasnoubení Panny Marie. Sraz na vycházku je u Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném. Vs tup-

né: 45 Kč 

 
19. 8. 2017 / 21:00 

Noční vycházka s překvapením 
Poodkryjte společně s námi roušku tajemného nočního města. Prozradíme vám něco z jeho historie, choulostivých a úsměvných 

příběhů. Na všechny, kteří dorazí do Infocentra Pod Velvarskou branou a absolvují cestu, čeká překvapení. Jaké? Nechte se překva-

pit. Vstupné pro dospělé je 65 Kč, děti 45 Kč. 

 
26. 8. 2017 / 20:00 

Tajemná noční procházka pro děti (od 8 let) 

První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není proč se bát. Vycházka seznamuje děti hravou formou s historií města, pověstmi 

a povídačkami a je určena pro děti od 8 let. Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč 

LETNÍ VYCHÁZKY MĚSTEM SLANÝ 


