


Co nás čeká v září?  

Poslední rébus z třetí série 

Pondělí 9. 9. 2019 – 14. 9. 2019   
(oddělení pro dospělé) 
SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY 
Každý rok se na začátku září rozletí Světlušky do 
všech koutů České republiky, aby rozzářily ulice 
českých a moravských měst prodejní sbírkou, 
kterou můžete najít i u nás v knihovně. 
 
Sobota 14. 9. 2019 od 9 do 12 hodin   
(vstupní chodba knihovny) 
KVĚTINOVÝ BAZAR A PŘEBYTKY ZE ZAHRA-
DY 
Nevíte co s nadbytečnými květinami, trvalkami a 
výpěstky z vaší zahrádky? Přijďte mezi nás, udě-
lejte radost a darujte je! 
 
Sobota 14. 9. 2019 od 9 do 12 hodin   
(Klub K) 
BABINEC 
Nový rukodělný kroužek - posezení u kávy či ča-
je s poslechem knih z CD. V další lekci si vyrobí-
me dekorativní větvičky s peříčky a mističku 
z filcových proužků. Kurzovné 80 Kč 
 
Středa 18. 9. 2019 – 11. 12. 2019 od 10 hodin 
(Klub K) 
ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU (12 LEKCÍ) 
Ráda byste se svým dítětem navštívila kurz, kte-
rý není jen o básničkách a písničkách. Nečekejte 
na slova, komunikujte se svým děťátkem už teď! 
 
Úterý 17. 9. od 10 hodin    
Čtvrtek 19. 9. od 9 hodin a 10:30 hodin 
(Klub K) 
ČÍTÁLEK     
V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se v září 
opět sejdeme na dopolední hravé čtení a povídá-
ní, které je určeno pro (pra)rodiče s dětmi do tří 
let. Je nutné se dopředu registrovat. 
 
Sobota 21. 9. 2019 od 9 do 11:30 hod.  
(vstupní chodba knihovny) 
DAŘIŠTĚ 
Hearth.net aneb bezpeněžní zóna V zóně se nic 
neprodává ani nekupuje. Kdokoliv může přinést 
jakýkoliv užitečný dárek pro ostatní a kdokoliv si 
může takový dárek vzít a udělat radost sobě ne- 
bo blízkým. Přinést můžete např. bižuterii, korál-
ky, hrnečky, obrázky, hračky, kosmetiku, šátky, 
květiny, kuchařské recepty, něco dobrého na zub  
Dařiště se otevírá v 9 hod., dárky můžete předá-
vat od 8.30 hod. 
 
Čtvrtek 26. 9. 2019 od 13:30  
(Pension Na Sadech) 
"PAMĚŤ SLÁBNE, POKUD JI NECVIČÍŠ.“ CI-
CERO 
Proč trénovat paměť? Co trénování paměti obná-
ší? Pro koho je trénování paměti vhodné? Je tré-
nování paměti účinné? Na všechny tyto otázky 
vám odpoví Míla Najmanová, lektorka trénování 
paměti. 
 
Pátek 27. 9. 2019 od 12 do 15 hod.  
(pobočka Na Dolíkách) 
ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽKOU 
aneb zábavné dílničky v knihovně. S Jiřinkou 
Vnoučkovou z ateliéru Jantopa si ozdobíme 
„Keramická srdíčka“. Vstupné 10 Kč/dítě a 20 
Kč/dospělý. 

Zářijový program  

knihovny 

Pátek 4. 9. 2019 – 2. 10. 2019   
(vstupní chodba knihovny) 
SLANÝ VÁCLAVA NEJTKA 
Výstava k 120. výročí narození umělce. Připo-
meňme si významná díla, kterými se sochař Vác-
lav Nejtek zapsal do historie města Slaný a po-
rovnejme je s jeho dalšími realizacemi a návrhy. 
V rámci panelové výstavy budou představena i 
díla z depozitáře Vlastivědného muzea ve Sla-
ném, které má největší sbírku tohoto autora a 
má své pevné místo ve stálé expozici. Přijďte se 
podívat, jak mohl například vypadat slaný pra-
men nebo alegorie přítoků řeky Vltavy. 
 
Sobota 7. 9. 2019 od 9 do 12 hod.   
(vstupní chodba knihovny) 
BURZA KNIH 
Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete zís-
kat knihy, které už nikde neseženete za koruno-
vé ceny. Seznam vyřazených knih si můžete pro-
hlédnout na našich webových stránkách 
www.knihovnaslany.cz 
 

http://www.knihovnaslany.cz


Pondělí 30. 9. 2019 
(celá knihovna) 
TÝDEN KNIHOVEN 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
pořádá již 23. ročník celostátní akce na podporu 
četby a knihoven.  My jsme pro vás mimo jiné 
připravili toto: 

 Pro nové čtenáře bude v tomto týdnu re-
gistrace ZDARMA 

 V říjnu také proběhne beseda se Stanisla-
vem Motlem – Kam zmizel zlatý poklad 
republiky 

 

 Konference – Role veřejných knihoven 
v průmyslu 4.0 

 Roční registraci ZDARMA získá ten, kdo 
najde ve vypůjčené knize logo ke 100. Vý-
ročí Knihovního zákona 

 
 

******************** 

Budou vaše děti trávit podzimní prázdniny ve 
Slaném, ale nechcete, aby jen seděly doma?  
Příměstský tábor naší knihovny je tu právě pro 
ně! Děti budou v kolektivu svých vrstevníků a 
kamarádů, pobaví se a něco se také naučí, vy-
zkouší. Tábor je určen pro dívky i chlapce v roz-
mezí od 6 do 11 let. Podmínkou je zahájení po-
vinné školní docházky. 

Podzimní příměstský tábor 

UPOZORNĚNÍ 

28. ZÁŘÍ 2019 

(STÁTNÍ SVÁTEK ) 

BUDE KNIHOVNA  

ZAVŘENA 

2. 10. 2018 jsme v knihovně založili pro širokou 
veřejnost Semínkovnu. 

Semínkovna je služba, která funguje na stejném 
principu jako knihovna. Zájemci si vypůjčí balí-
ček vybraných semínek, zasadí, vypěstují a na 
konci sezony po sklizni opět část svých získaných 
semen vrátí. Nemusí tak kupovat dnes běžná 
hybridní osiva. Více info v knihovně nebo na we-
bu. 

Připomínáme 



Novinky na regále 

 
Navštívením 7 různých 
akcí během 12 měsíců, 
které pořádá Knihovna 
Václava Štecha a Info-
centrum Pod velvarskou 
branou (besedy, před-
nášky, PC nebo rukoděl-
né kurzy, vycházky s 
Klubem NW Slaný) zís-
káte speciální průkazku 
s doživotní registrací v 
Knihovně Václava Šte-
cha ZDARMA. Karta je 
určena lidem od 60 let 
věku.  

Hrátky s pamětí v Pensionu 
Na Sadech jsou vhodné pro 
každého bez ohledu na věk 

Karta  7+ 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI  JI  JI  JSSSMMMEEE      PPPRRROOO      VVVAAAŠŠŠE  E  E  DDDĚĚĚTTTIII   
HLAVNÍ ČINNOSTÍ ODDĚLENÍ PRO DĚTI  
je půjčování knih, časopisů, audioknih, společen-
ských her, tematických kufříků a poskytování 
internetu dětským registrovaným čtenářům. 
MKD nabízí bezplatné informativní lekce pro ma-

teřské a základní školy a zprostředkovává a rea-

lizuje autorské besedy pro žáky ZŠ. Je bezpeč-

ným zázemím pro děti čekající na autobus, 

kroužky nebo rodiče. 

 

   *** 

 

RUKODĚLNÉ DÍLNY PRO DĚTI POD NÁZVEM 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽKOU 

Po celý školní rok připravujeme rukodělné dílny 

pro děti s paní Jiřinkou Vnoučkovou Hrnčířovou z 

Ateliéru Jantopa. Při výběru technik se inspiruje-

me odbornou literaturou zastoupenou v našem 

fondu a zároveň se snažíme využívat recyklova-

telné materiály. 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

http://www.jantopa.cz


INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

POZVÁNKA JEŠTĚ SE MŮŽETE 
ZAPOJIT 

14. 9. 201 V 13:00 

PO SVATÝCH MÍSTECH, SAKRÁLNÍ PERLY 

MĚSTA  
Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách 

města. Podíváte se s námi do kostela sv. Gotharda, do 

klášterního kostela Nejsvětější Trojice a také do kaple 

Zasnoubení Panny Marie.  

Vstupné: 65 Kč dospělí, 45 Kč děti.  

 

BYL JSEM TU, BOŘEK! - NOVÁ LETNÍ 
POZNÁVACÍ HRA S BOŘKEM 

 
Jak známo, čas má sedmimílové boty, a tak když 
se pozorně zadíváte do daleka, uvidíte tam už 
nesměle vykukovat prázdniny. I Bořek je netrpě-
livě vyhlíží. Moc dobře ví, stejně jako všichni klu-
ci a holky, že z celého roku jsou prostě jedině 
prázdniny ta správná doba na dobrodružství. 

Ovšem, na takové tajemné dobrodružství se mu-
sí člověk opravdu velmi pečlivě připravit. Toho si 
je Břek dobře vědom, a proto neponechal nic ná-
hodě a začal s plány na výlety za záhadami světa 
ještě před začátkem prázdnin. A jelikož se 
vždycky chce s vámi o své zážitky podělit, tak si 
pro vás připravil novou letní hru. 

V SOBOTU 28. 9. 2019 
(STÁTNÍ SVÁTEK) 

 
BUDE NAŠE INFOR-
CENTRUM POD VEL-
VARSKOU BRANOU  

 

OTEVŘENÉ  
OD 9:00 DO 16:30. 

 
PŘIJĎTE SI PRO-

HLÉDNOUT MUZEUM 
SLÁNEK, JEDINÉ SVÉ-
HO DRUHU NA SVĚTĚ. 


