




Kurz pro rodiče a děti ve věku od 6 měsíců 
do 2 let s lektorkou paní Lucií Tichou. Regis-
trovat se můžete na https://
lektorskanavigace.cz. 
 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROME-
ČEK  
Vyhlašujeme již pátý ročník soutěže „O nej-
krásnější vánoční stromeček“ o putovní tro-
fej Knihovny V. Štecha. Soutěžit mohou ško-
ly, družiny, školky nebo zájmové organiza-
ce. Přihlásit se do soutěže a zároveň tím zís-
kat zdarma stromeček k nazdobení, můžete 
na info@knihovnaslany.cz do 8. 11. Zdobení 
stromečků bude probíhat v termínu 19. – 
22. 11. Vyhlášení vítězů se bude konat 
v rámci Dne pro dětskou knihu v sobotu 7. 
12. od 9 hodin  
 
ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIHOU  
Pátek 8. 11. od 13:00  |  pobočka Na Dolíkách 

Oblíbený workshop pro děti a družiny 
s Jiřinkou Vnoučkovou. Tentokrát budeme 
vyrábět podzimní lucerničky. Vstupné 20 
Kč/dítě, 40 Kč/dospělý. 
 

DEN POEZIE  
Čtvrtek 14. 11. 2019 od 17:00 | Klub K 

Vážení a milí přátelé poezie, opět po roce 
bychom Vás rádi přizvali k účasti na celore-
publikovém festivalu Den poezie, který se 
pravidelně koná ve více než 60 městech a 
obcích České republiky. Letos na téma: Ote-
vřete oči – jako první počin.  
 

30. VÝROČÍ LISTOPADOVÉ  
REVOLUCE  
Pátek 15. 11. 2019  od 16:00 | Klub K 

Zveme všechny, kteří si chtějí zavzpomínat na 17. 
listopad, jehož 30. výročí si letos připomeneme 
společně se slánskými pamětníky. Hercem Jiřím 
Wohankou, Mgr. Zdeňkem Víškem a dalšími…. 
 

DAŘIŠTĚ 
Sobota 16. 11. 2019 od 9:00 | chodba knihovny 

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 nebo 
blízkým.  
 

OSOBNÍ STYL A IMAGE 
Sobota 16. 11. 2019 od 15:00 | Klub K 

Krása ženské postavy, jak se správně obléci na 
různé příležitosti, optimální skladba šatníku, výběr 
vhodných barev, vázání šátků a další rady profesi-
onální stylistky Dany Beranové, která své služby  
 
 

Program knihovny  

v listopadu 

SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS 
2. 10. 2019 – 28. 11.  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. 
 
ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU 
Středa 6., 20. a 27. 11. 2019 od 10:00 | oddělení pro děti  

Nečekejte na slova, komunikujte se svým 
děťátkem už teď!  
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poskytuje mnoha módním časopisům a pracuje 
také v oblasti reklamy či filmu. 
 

ČÍTÁLEK PRO NOVÁČKY 
Úterý 19. 11. 2019 od 9:00 | Klub K 

V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se 
v listopadu sejdeme na dopolední hravé čte-
ní a povídání, které je určeno pro 
(pra)rodiče s dětmi do tří let. 
 

ČÍTÁLEK  
Úterý 19. 11. 2019 od 10:00 | Klub K 
Čtvrtek 21. 11. 2019 od 9:00 a od 10:00 | Klub K 

V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se 
v listopadu sejdeme na dopolední hravé čte-
ní a povídání, které je určeno pro 
(pra)rodiče s dětmi do tří let. 
 
TAJEMSTVÍ OLDŘICHA NOVÉHO 
Úterý 19. 11. 2019 od 17:00 | Městské centrum 
GRAND 

Slavného milovníka představí trochu jinak 
Hynek Žirovnický. Písně z Nového filmů a 
her hraje a zpívá Václav Vomáčka. Vstupné 
40 Kč. 
   
ŽIVOT S DIABETEM  
Úterý 26. 11. 2019 od 14:00 | přednášková místnost 

Co vše bychom měli vědět o této nemoci, 
nám přijde objasnit lektorka Marie Záhoříko-
vá. Přednáška se koná v rámci cyklu Setká-
vání (nejen) seniorů. Vstupné zdarma. 
 

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Čtvrtek 28. 11. 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-
nování paměti účinné? Na všechny tyto otázky 
vám odpoví Míla Najmanová, lektorka trénování 
paměti. 
 
VÁNOČNÍ RUKODĚLKY S LENKOU JA-
NOVSKOU 
Čtvrtek 28. 11. 2019 od 18:00 | Klub K 

Nejkrásnější období v roce jsou vánoce a my si 
společně vyrobíme vypichovaný věnec pro advent-
ní čas. Kurzovné 120 Kč, další komponenty zakou-
píte na místě u lektorky. 
 
DŘEVOMALBY—VERNISÁŽ VÝSTAVY 
TOMÁŠE ZÁBORCE  
Sobota 30. 11. 2019 od 18:00 | chodba knihovny 

Expozice slánského výtvarníka navazuje na 
předchozí výstavy realizované Knihovnou 
Václava Štecha v minulých letech a přináší 
nové pojetí i některá dosud nevystavená dí-
la. Přijďte navštívit výstavu, které se můžete 
dotýkat, a která se dotkne i Vás.  
 
 

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

 
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. 

Citát měsíce 



Jaký byl „Týden knihoven“ 

2019 

Kniha vedle knihy, akce vedle akce. Tak by 

se dal charakterizovat letošní podzimní mě-

síc říjen. 

On totiž bývá tradičně věnovaný knihovnám. 

Je to jedná z velkým příležitostí ukázat širo-

ké veřejnosti, even. zřizovateli, zastupite-

lům, co všechno ta jejich knihovna umí. 

U nás jste se mohli zaregistrovat do knihov-

ny a to úplně ZDARMA. Mohli jste zkusit 

svoje štěstí a najít logo ke 100. výročí vydá-

ní Knihovního zákona a získat roční registra-

ci opět zdarma. Loga byla ukrytá ve 30 pu-

blikacích různých žánrů od bestsellerů, přes 

české a světové klasiky až k náročnější od-

borné literatuře. Pro děti jsme měli besedy s 

Klárou Smolíkovou, spisovatelkou a scé-

náristkou, pro dospěláky besedu se Stanisla-

vem Motlem. Naše kolegyně Míla Najmano-

vá, certifikovaná lektorka trénování paměti 

připravila několik ukázkových hodin pro pří-

padné zájemce . Mohl se zúčastnit každý, 

věk nebyl žádné kritérium. 

Celý měsíc jsme zakončili 1. celorepubliko-

vou konferencí na téma Knihovna—pilíř 4.0, 

které se mohli knihovníci z celé republiky. 

MALÉ RÉBUSY PRO BYSTRÉ 
HLAVY | 4. ROČNÍK 

Po kratší odmlce přicházíme s dalším roční-
kem Malých rébusů pro bystré hlavy. Tento-
krát jsme pro podklady šli ke kolegům z 
Vyškova, respektive z vyškovské knihovny. 
U nich tyto rébusy použili před několika lety 
a moc se líbily. 
Tak doufáme, že se budou líbit i vám. 



Novinky na regále 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI  JI  JI  JSSSMMMEEE      PPPRRROOO      VVVAAAŠŠŠE  E  E  DDDĚĚĚTTTIII   
Jablíčkový den  v dětské oddělení i na pobočce Na Dolíkách 
Věděli jste, že se v říjnu slaví Mezinárodní den jablek? Znáte konkrétní důvody, proč je jablko tak významné? 
Svátek vznikl v Anglii, kde mají přísloví: "Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí". 
U nás je podobné: "Denně jedno jablko, k doktoru daleko." 
Jinak se s jablkem setkáváme v Bibli, v mytologii, v pohádkách, písničkách, přirovnáních atd. Je vidět, že jablko patří 
historicky ke starému a oblíbenému ovoci. 
K podzimu jablíčka prostě patří a šťavnaté jablíčko od slánské firmy Ekofrukt (děkujeme sponzorovi), také bude pat-
řit tomu, kdo si poradí se záludnými otázkami v našem „jablíčkovém kvízu“. 

10. jubilejní karneval pro děti 



INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 


