
  L
IS

TO
P
A

D
 V

 K
N

IH
O

V
N

Ě
  

LI
S
TO

P
A

D
 V

 K
N

IH
O

V
N

Ě
  
2

0
1

8
2

0
1

8
  

M
A

S
A

R
Y

K
O

V
O

 N
Á

M
Ě
S
TÍ

 1
5

9
, 

S
LA

N
Ý

 

Karta 7+ pro seniory 

Dnešní doba je znakem uspěcha-

nosti a zaneprázdněnosti. Slova jako 

„nemám čas“ nebo „přijdu pozdě“ 

jsou na denním pořádku. Ale co se 

děje s lidmi, kteří už tento náročný 

uspěchaný proces opustili? Nehrozí 

seniorům vyčlenění ze společnosti a 

osamělost? Knihovna Václava Šte-

cha ve Slaném již 10 let intenzivně 

pracuje se seniory, aby podporova-

la zdraví seniorský věk. 

Knihovna Václava Štecha ve Sla-

ném každoročně pořádá cyklus ak-

cí, které jsou zaměřené na seniory. 

Jedním z cílů knihovny je zmenšení 

generační propasti, ale i přivést star-

ší osoby k aktivnímu a pozitivnímu 

životnímu stylu. Umožňuje setkávání i 

aktivity posilující fyzické i psychické 

zdraví osob v seniorském věku. Mezi 

akce knihovny patří besedy, před-

nášky, vycházky, exkurze ale i práce 

s počítačem. Akce pořádané Kni-

hovnou Václava Štecha se nekonají 

pouze za zdmi knihovny, ale i 

v domově pro seniory nebo 

v domově s pečovatelskou službou.   

Teď knihovna přináší novou akci, 

která odstartuje v týdnu knihoven (1. 

– 7. října 2018). V tomto týdnu se na 

všech odděleních knihovny objeví 

kartičky označené nápisem 7+. Po-

mocí kartičky mohou senioři sbírat 

razítka na akcích pořádaných Kni-

hovnou Václava Štecha a Infocen-

trem Pod Velvarskou branou. Stačí 

navští v i t  pouze sedm akcí 

z různorodého výběru. Razítka bu-

dou k dostání v průběhu dvanácti 

měsíců. Při vyplnění kartičky sedmi 

razítky získává její držitel certifikát na 

doživotní registraci do Knihovny 

Václava Štecha zdarma. Kartičku 

stačí jen odevzdat na kterémkoliv 

oddělení knihovny. Akce 7+ je urče-

ná lidem od 60 let výše. Knihovna 

Václava Štecha se snaží odbourá-

vat předsudky a stereotypy o stáří  

a o lidech v seniorském vě-

ku. Je načase brát seniorský 

věk jako plnohodnotnou 

etapu života, kde je možné 

se seberealizovat a užívat si 

života, jak jen je to možné. 

Knihovna tak nabízí prostor, 

kde můžete neustále držet 

mozek v pozoru, naučit se 

nové věci, poznat zajímavé 

lidi i získat nové poznatky. 

Stáří neznamená osamělost, 

ale bránu k novému životu. 

Knihovna chce být prostřed-

níkem, který tento vstup do 

nové etapy seniorům usnad-

ní.  



LISTOPADOVÝ PROGRAMLISTOPADOVÝ PROGRAM  
1. 11. 2018 – 28. 11. 2018     (vstupní chodba knihovny)  

Válečný rok 1916 a 1917 na frontách 

Výstava obsahuje dvacítku panelů, které nastiňují dění na frontách i v zázemí během 

roku 1917. Vedle četných dobových fotografií zaujmou například i karikatury, kterými se 

v tehdejších tiskovinách snažily jednotlivé státy působit na veřejné mínění. To bylo v té 

době již unaveno dlouhotrvající válkou, na obyvatele citelně doléhaly hospodářské potí-

že. Ale ani rok 1917 ještě nepřinesl rozuzlení… 

Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha, konkrétně jeho historik Tomáš Kykal. 

 

3. 11. 2018 od 9 do 12 hodin    (vstupní chodba knihovny) 

Burza knih  

Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete získat knihy, které už nikde neseženete za 

korunové ceny. Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na našich webových 

stránkách www.knihovnaslany.cz 

 

15. 11. 2018 od 17 hodin      (Klub K) 

Den poezie 

Vážení a milí přátelé poezie,  

rádi bychom Vás přizvali k účasti na celorepublikovém festivalu Den poezie, který se ko-

ná již po 20té ve víc než 60 městech a obcích České republiky. 

Letošní akce pod názvem Poezie pod proudem bez elektřiny bude ve slánské knihovně 

probíhat ve čtvrtek 15. 11. 2018 v 17 hodin v K-klubu. Večerem poezie nás provede regi-

onální autor Pavel Žalud (Al Jal Úd). Jste srdečně zváni. 

 

od 26. 11. 2018       (oddělení pro děti a PD) 

Soutěž O nejkrásnější stromeček 

Vyhlašujeme již čtvrtý ročník soutěže „O nejkrásnější vánoční stromeček“ o putovní trofej 

Knihovny V. Štecha. Soutěžit mohou školy, družiny, školky nebo dětské zájmové organiza-

ce. Přihlásit se do soutěže a zároveň tím získat zdarma stromeček k nazdobení, můžete 

na info@knihovnaslany.cz 



PLAKÁTOVÁ PLOCHA NAŠPLAKÁTOVÁ PLOCHA NAŠICH AKCÍICH AKCÍ  



Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že SVK 

Kladno, která nám půjčuje knihy prostřed-

nictvím MVS (meziknihovní výpůjční služ-

ba), zavádí i pro knihovny od 1. 7. 2018 no-

vou sazbu poplatků z prodlení (5 Kč za 

každý den a za 1 dokument), jsme nuceni 

tyto poplatky zavést i v naší knihovně.  

Dodržujte tedy prosím stanovené datum 

vrácení dokumentů, abychom předcháze-

li případným nedorozuměním. 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ 

PRO TY, KTEŘÍ VYUŽÍ-PRO TY, KTEŘÍ VYUŽÍ-

VAJÍ MEZIKNIHOVNÍ VAJÍ MEZIKNIHOVNÍ 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBU VÝPŮJČNÍ SLUŽBU 

(MVS) (MVS)   

OD ŘÍJNA 2018 U NÁS OD ŘÍJNA 2018 U NÁS OPĚT PROBÍHAJÍ OPĚT PROBÍHAJÍ   

JAZYKOVÉ KOUTKY!JAZYKOVÉ KOUTKY!  
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PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI JI JI JSSSMMMEEE   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠE E E DDDĚĚĚTTTIII   

A TAKHLE TO U NÁS A TAKHLE TO U NÁS A TAKHLE TO U NÁS    

NA ČÍTÁLKOVI CHODÍNA ČÍTÁLKOVI CHODÍNA ČÍTÁLKOVI CHODÍ   



1. 11. – 15. 11. 2018      (oddělení pro děti a PD) 

Jak se kdo jmenuje  

Vybrat správná jména a názvy pohádek si můžeš vyzkoušet v nové soutěži na listopad.  

 

2. 11. 2018 od 12:00 do 15:00     (oddělení pro děti) 

Čtení, hraní a tvoření s knihou  

Workshop pro děti a družiny s Mílou Blahníkovou. V listopadu budeme vyrábět „Andílky 

ze šišek“. Vstupné 10 Kč/os.  

 

9. 11. 2018 od 12,00 do 15,00 hod.    (pobočka Na Dolíkách) 

Čtení, hraní a tvoření s knihou 

aneb zábavné dílničky v knihovně. S Mílou Blahníkovou se podle knižní předlohy naučí-

me vyrábět „Andílky ze šišek“. Vstupné 10 Kč/dítě a 20 Kč/dospělý. 

 

12. a 26. 11. 2018        (pobočka Na Dolíkách) 

Jazykové koutky angličtiny s Petrou (pondělky) 

každé sudé pondělí od 14,30 do 16,00 hod. můžeš využít možnost doučování, pomoc s 

domácími úkoly a konverzace. Koutky pro děti jsou zcela zdarma. 

 

15. – 29. 11. 2018      (pobočka Na Dolíkách, oddělení pro děti) 

Pranostiky a přísloví 

Vědomostní soutěž pro všechny zvídavé děti formou doplňovačky. Tři vylosované správ-

né odpovědi opět odměníme! 

Každé úterý od 13:00 do 16:00     (oddělení pro děti) 

Zábavné úterý 

Od října pro vás bude v Klubu K opět zahraniční dobrovolnice ze slánské pobočky ICM. 

Tímto školním rokem nás bude provázet Dóra z Maďarska. Můžeš ji učit česky, zahrát si 

s ní fotbálek nebo stolní hru. 

Každé liché pondělí (tj. 5. 11. a 19. 11.) od 14.30 do 16:00 (oddělení pro děti) 

Konverzační koutek angličtiny s Petrou 

Potřebuješ pomoci s úkolem z angličtiny, se slovíčky nebo si chceš vyzkoušet v angličtině 

popovídat? S tím vším Ti pomůže naše kolegyně Petra. 



CO CO JEJE  NOVÉNOVÉHOHO  VV  INFOCENTRUINFOCENTRU  

  POD VEPOD VELVARSKOU BRANOULVARSKOU BRANOU??  

Razítková pohlednice z Královského města Slaný    

Pro všechny sběratele pohledů i turistických razítek přinášíme novinku. V Infocentru Pod 

Velvarskou branou je nyní k dispozici čistá pohlednice, kterou stačí orazítkovat a poslat. 

Tak neváhejte a udělejte někomu radost originálním pohledem ze Slaného. Razítková po-

hlednice je zdarma.  

Slánské hřbitovy - 4. listopadu 2018 v 15:00 

Turistická sezóna se pomalu blíží ke konci. My ovšem máme pro Vás připravené ještě dvě 

vycházky. V neděli 4. listopadu 2018 v 15:00 se s námi můžete vydat na tradiční dušičko-

vou vycházku. O historii slánských hřbitovů a osudech slavných nebožtíků Vám povypráví 

paní Milena Zablková. Vycházka začíná u Infocentra Pod Velvarskou branou. 

Vstupné 45 Kč. 


