




toho, kdo ve vypůjčené knize najde LOGO 

tohoto zákona. Štěstí se usměje na 10 na-
šich čtenářů. 
 

JABLÍČKOVÝ DEN  
Čtvrtek 3. 10. 2019  |  oddělení pro děti a PD 

K podzimu patří jablíčka a šťavnaté jablíčko 
od slánské firmy Ekofrukt, také bude patřit 
tomu, kdo si poradí se záludnými otázkami 

v našem „jablíčkovém kvízu“. 
 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIHOU  
Pátek 4. 10. od 13:00  |  oddělení pro děti 

Oblíbený workshop pro děti a družiny 
s Jiřinkou Vnoučkovou. V říjnu budeme vy-
rábět čínské papírové 3D dráčky. Vstupné 

20 Kč/dítě, 40 Kč/dospělý. 
 

BURZA KNIH  
Sobota 5. 10. 2019 od 9:00 |  vstupní chodba knihovny 

Tradiční prodej vyřazených knih, kde může-
te získat knihy, které už nikde neseženete 

za korunové ceny. Seznam vyřazených knih 
si můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách www.knihovnaslany.cz 

 

VÝSTAVA NA STROMECH 
5. – 12. 10. 2019  |  Masarykovo náměstí 

Výstava na stromech je celorepublikový vý-

stavový happening, který se koná během 
Týdne důstojné práce a upozorňuje na ože-

havá témata naší každodenní spotře-
by. Letos se v týdnu od 5. do 12. října 2019 
koná pátý ročník zaměřený na podmínky 

pěstování kakaa v Côte d’Ivoire.  
 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽ-

KOU      
Pátek 11. 10. 2019 od12:00  |  pobočka Na Dolíkách 

S Jiřinkou Vnoučkovou budeme vyrábět čínského 

papírového dráčka. Vstupné je 40 Kč/dospělý a 

20 Kč/dítě. 

 

ČÍTÁLEK 
Úterý 15. 10. od 10:00 a 
Čtvrtek 17. 10. od 9:00 a 10:30  |  Klub K 

V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se v říjnu 
sejdeme na dopolední hravé čtení a povídání, kte-
ré je určeno pro (pra) rodiče s dětmi do tří let. 
 

KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUB-
LIKY 
Úterý 15. 10. 2019 od 17:00  |  Městské centrum Grand 

Zlatý poklad měla svého času i naše země. 

Byly to desítky tun, včetně takřka sedmnácti 
tun zlatých mincí nevyčíslitelné historické 

hodnoty. Tohle však už patří minulosti……

Říjnový program  

knihovny 

SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS 
2. 10. 2019 – 30. 10. 2019  |  vstupní chodba knihovny 

Přijďte si prohlédnout naši novou komikso-
vou výstavu "Superhrdinové kolem nás". 
Pod hlavičkou projektu Otevřená věda IV 

vznikla výstava znázorňující vědecké pra-
covníky z ústavů Akademie věd České re-

publiky jako komiksové superhrdiny z růz-
ných odvětví vědy: biologie, geologie, che-
mie, fyziky, lingvistiky, matematiky a tech-

niky. Naši superhrdinové během pracovního 
dne pomáhají zachránit svět. Výstava s hu-

morem a komiksovou nadsázkou přibližuje 
„superhrdiny vědy“, které je možné běžně 
potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, a kteří 

se zasazují o nové objevy a průlomy ve vědě 
a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Ze-

mi ulehčili život. 
 

ANO! ŠTĚSTÍ EXISTUJE! 
30. 9. 2019 – 31. 10. 2019  |  oddělení pro dospělé 

22. 7. 2019 byl schválen zákon č. 430/1919 

Sb., o veřejných knihovnách obecních, který 

http://www.knihovnaslany.cz


DAŘIŠTĚ 
Sobota 19. 10. 2019 od 9:00  |  vstupní chodba knihovny 

Prostřednictvím Dařiště je možno blahodár-
né působení paradigmatu ekonomiky daru 
zažít na vlastní kůži. Jedná se o formu eko-

nomiky, kde měnou je radost (radost neso-
becká, bez očekávání čehokoli na zpět, dá-

vat a též bez rozpaků a s radostí přijímat), 
kde nejde o dary, ale o obdarovávání. 
 

HRÁTKY S PAMĚTÍ. ZAPOMÍNÁTE? 

NELITUJTE SE A PAMĚŤ TRÉNUJTE 
Pondělí 21. 10. 2019 od 9:00 do 10:30  |   
Nebo od 16:00 do 17:30  |  Klub K 

Společně se naučíme základní techniky pro 
zlepšení paměti.  

Cílová skupina: veřejnost bez rozdílu věku, 
pro registrované čtenáře – ZDARMA, ostatní 

jednorázové vstupné 50 Kč. 
Co potřebujete sebou: psací potřeby, nůžky, 
pastelky, případně brýle s sebou 

Přihlášky přijímáme od 1. 10. 2019 
v dospělém oddělení knihovny nebo na 

emailu : 
najmanova@knihovnaslany.cz. 
Lektorka: Miloslava Najmanová, certifikova-

ná trenérka paměti České společnosti pro 
trénování paměti a mozkový jogging. 

 

ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU (12 
LEKCÍ) 
Středa 23. 10. 2019 od 10:00  |  Klub K 

Ráda byste se svým dítětem navštívila kurz, 
který není jen o básničkách a písničkách. 

Nečekejte na slova, komunikujte se svým 
děťátkem už teď! 
 

PYŽAMOVÁ PARTY 
Pátek 25. 10. 2019 od 18:00 do soboty 26. 10. do 8:00  |  odděle-
ní pro děti 

Po roce se opět sejdeme na dívčí pyžamové 
party. Nebude chybět kosmetická poradna, 
výroba drobného šperku, volba miss pyžamo 

a noční holčičí diskotéka. 
 

TOP BURZA KNIH  
Úterý 29. 10. 2019 od 9 do 18:00  |  oddělení pro dospělé 

Prodej knih pro milovníky a sběratele vzác-
ných knih za vyšší cenu, než jste zvyklí. Má-
te se na co těšit. „Kniha je předmět, který ožívá v rukou 
čtenáře.“ — Zdeněk Hanka český spisovatel 1956  
 

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Čtvrtek 31. 10. 2019 od 13:30  |  Pension Na Sadech 

"Paměť slábne, pokud ji necvičíš.“ Cicero 
Proč trénovat paměť? Co trénování paměti obná-
ší? Pro koho je trénování paměti vhodné? Je tré-

ZÁBAVNÉ ÚTERÝ 
Každé úterý od 13:00 do 16:00  |  oddělení pro děti 

Od října jsou s námi v Klubu K opět zahra-
niční dobrovolníci ze slánské pobočky ICM. 
Můžeš je učit česky, povídat si anglicky, za-

hrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru. 

Týden kávy 1.10. – 7.10. 

Věděli jste, že i káva má svůj mezinárodní 
den? Že jste o něm ještě neslyšeli? Tento 

svátek připadá na 1.října, ale mnoho podni-
ků slaví rovnou celý „Týden Kávy“. Cílem je 
přiblížit lidem kávovou kulturu. Celou cestu 

zrna, od jeho zasazení, pěstování, přes sběr, 
pražení až k samotnému vychutnání lahod-

ného šálku kávy. Během tohoto týdne od-
borníci prezentují zajímavou historii kávy i 
tradice s ní spojené v nejrůznějších zemích 

světa. Nesmíme zapomínat i na propagaci 
farmářů kávy a spravedlivé podmínky pěsto-

vání kávy. 
My, pracovnice Knihovny V. Štecha jsme 
velké milovnice dobré kávy, a proto vás zve-

me na společnou oslavu. V týdnu od 1.10. 
do 7.10. bude oddělení pro dospělé provo-

něné kávou pro naše čtenáře ZDARMA. 
A na závěr ještě jeden vzkaz od těch nejvy-

hlášenějších baristů: „Káva piccolo nee-
xistuje“ . 

mailto:najmanova@knihovnaslany.cz


VEŘEJNÉ KNIHOVNY A  

PRŮMYSL 4.0 

V nejbližších letech je očekáván masivní ná-

stup umělé inteligence, robotizace a interne-
tu věcí, čili průmyslu 4.0. Je zřejmé, že ten-

to vývoj ohrozí některé role klasických kni-
hoven (a nejen jich), které poskytují pouze 
základní službu a to výlučně půjčování knih. 

 
Na druhé straně však představuje i velkou 

příležitost pro moderní, akční a dynamické 
knihovny. Velmi hustá síť českých veřejných 
knihoven, která zasahuje do všech regionů a 

může nabídnout nezastupitelné služby ve 
dvou klíčových oblastech moderní společ-

nosti, tedy v komunitní a informační sféře, 
může sehrát klíčovou roli v dalším rozvoji 
naší republiky. 

 
Úkolem knihovnické komunity je uvědomit si 

svůj potenciál a představit jej širší odborné i 
politické reprezentaci. Cílem konference je 

sehrát významnou roli na této cestě. 
 
Výsledkem konference bude návrh podnika-

telského plánu pro příští desetiletí, který 
představí konkurenční výhody  

Autor článku Miloslav Nič, radní 

KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD 

NAŠÍ REPUBLIKY? 

Jaké byly jeho osudy? Ukradli českoslovenští 

legionáři poklad ruských carů? Na tyto otáz-
ky i celou řadu dalších, bude návštěvníkům 

naší knihovny odpovídat populární reportér, 
publicista a spisovatel Stanislav Motl.  
Prodej vstupenek již zahájen. 

Kniha Stanislava Motla Kam zmizel zlatý po-
klad republiky?, jejíž součástí je bohatý ob-

razový materiál (včetně desítek autentických 
dokumentů), formou dynamické reportáže 
popisuje dramatické pátrání po osudech zla-

tého československého pokladu v nejrůzněj-
ších archivech u nás i v zahraničí. Popisuje 

také mnohá zajímavá setkání s pamětníky a 
zveřejňuje utajované zápisy z vleklých a 
dramatických jednání o navrácení českoslo-

venského měnového zlata, jež bylo podmí-
něno tím, že Československo zaplatí USA a 

Velké Británii “daň za osvobození“, do níž 
spadaly mimo jiné uniformy a výzbroj neje-

nom živých, ale i padlých vojáků, včetně 
bomb, které naši letci shodili na Německo. 
Knihu se stejným názvem je možné si 

půjčit v naší knihovně. 

Zdroj: www.reformy.cz 



Novinky na regále 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI  JI  JI  JSSSMMMEEE      PPPRRROOO      VVVAAAŠŠŠE  E  E  DDDĚĚĚTTTIII   
Pravidelné setkávání rodičů s předškolními dětmi do 6 let |  seznámení s dětským odděle-

ním  |  čtení s ne/čtenáři  |  dramatizace pohádek  |  zábava  | hry | knižní tipy 

Víte, že knihovnu můžete navštěvovat už s těmi nejmenšími? V únoru 2018 se naše knihovna připoji-

la k pilotnímu ročníku mezinárodního projektu Bookstart, který má za cíl podporu čtenářství 

v rodinách s novorozenci a malými dětmi. Česká varianta pod patronátem organizace SKIP je nazva-

ná „S knížkou do života“ a zahrnuje jednak dárkové balíčky pro novorozence, jednak speciální typy 

služeb pro rodiny s dětmi do 6 let. 

DÁREK DO KOLÉBKY 

Při vítání občánků získají rodiny s novorozenci startovací balíček čtenáře s poukazem na roční regis-

traci v knihovně ZDARMA. Dále tu najdou informace o projektu, nabídku metodických publikací pro 

rodiče a seznam doporučených titulů pro společné čtení. 

SETKÁNÍ NAD KNÍŽKOU 

V rámci projektu se rozšiřují pro-rodinné aktivity o pravidelné setkávání rodičů s dětmi v prostředí 

knihovny. Setkáním s knížkami a mezi knížkami se snažíme budovat kladný vztah ke knížkám od nej-

útlejšího věku. Pokaždé si pro děti připravíme program na nějaké téma, čteme z nějaké knížky 

s doprovodnými aktivitami. A v jakém věku že je vhodné začít dětem číst? Jaké knížky pro první čtení 

vybírat? Na co se při čtení zaměřit? To jsou otázky, nad kterými se budeme zamýšlet. Zároveň nás 

zajímají i vaše přání a očekávání ohledně knihovnických služeb pro čtenáře předškolního věku.  

 webové stránky projektu: http://www.sknizkoudozivota.cz/ 

facebookové stránky projektu: https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/ 

NEPŘEHLÉDNĚTE  |   

NOVÉ TÉMATICKÉ KUFŘÍKY V ODDĚLENÍ PRO DĚTI 

Kufříky obsahují různé rekvizity, hry, dokumenty a knihy k danému tématu. Mají podporovat čtenář-

skou gramotnost. Jsou k dispozici pro registrované čtenáře k vypůjčení na jeden měsíc. Kufřík je zá-

bavnou a rozmanitou formou učení se o různých věcech pro celou rodinu. Aktivity spojené s tematic-

kými kufříky mohou posilovat rodinné vztahy a zároveň posílit rozvoj dítěte, jeho návyků i dovednos-

tí. Tematické kufříky a hry s ním spojené podporují tvůrčí činnost dítěte. Jsou vynikajícím způsobem 

jak trávit s dítětem smysluplný čas zábavnou formou. Během her si dítě zmůže zlepšit své sebeovlá-

dání i naučit se řídit pravidly, která jsou potřebná k hrám. 

1. Krtečkův tajný kufřík  |  2. Dinosauří kufřík  |  3. Koňský kufřík  |  4. Vesmírný kufřík  |  5. Lidské 

tělo  |  6. Logopedie  |  7. Čas  |  8. Malý doktor  |  9.  Hudba 

http://www.sknizkoudozivota.cz/
https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Krteckuv_tajny_kufrik.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Dinosauri_kufrik.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Konsky_kufrik.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Vesmirny_kufrik.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Kufrik_lidske_telo.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Kufrik_lidske_telo.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Kufrik_LOGOPEDIE.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Kufrik_cas.pdf
https://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/tematicke_kufriky/Kufrik_hudba.pdf


INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 


