




 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIHOU  
Pátek 6. 12. 2019 od 13:00  |  Klub K 

Oblíbený workshop pro děti a družiny 
s Jiřinkou Vnoučkovou. V prosinci budeme 
vyrábět skládané andělíčky. Vstupné 20 
Kč/dítě, 40 Kč/dospělý. 
 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU A VYHLÁ-
ŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE O NEJKRÁS-
NĚJŠÍ STROMEK 
Sobota 7. 12. 2019 od 9:00  
Po roce opět pořádáme akci „Den pro dět-
skou knihu“.  Nebude chybět divadelní před-
stavení, pohádkově-vánoční soutěž, rukoděl-
né dílny, burza vyřazených dětských knih a 
další program. Vstupné na loutkové divadlo 
50 Kč, vstupné na rukodělné dílny 50 Kč. 
V 9.00 proběhne Slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěže „O nejkrásnější vánoční stromek“. 
 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIHOU  
Pátek 13. 12. 2019 od 12:00  |  Pobočka Na Dolíkách 

Oblíbený workshop pro děti a družiny 
s Jiřinkou Vnoučkovou. V prosinci budeme 
vyrábět skládané andělíčky. Vstupné 20 
Kč/dítě, 40 Kč/dospělý. 
 

BURZA KNIH  
Sobota 14. 12. 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 
 

BABINEC 
Sobota 14. 12. 2019 od 9:00 | Klub K  
Nový rukodělný kroužek - posezení u kávy či 
čaje (pletení, háčkování, organzové kytičky, 
výroba šperků apd.) s poslechem knih z CD. 
V letošní poslední lekci si společně s lektor-
kou Katkou Mrvovou vyrobíme drátovaného 
anděla. Kurzovné 80 Kč 
 
ČÍTÁLEK PRO NOVÁČKY 
Úterý 17. 12. 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 17. 12. 2019 od 10:00 | Klub K 
Čtvrtek 23. 12. 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. 
 
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KNIHOU 
Úterý 17. 12. 2019 od 14:00 | Přednášková místnost 

Máte rádi pohádky a vánoční příběhy? Bude- 

Program knihovny  

v prosinci 

DŘEVOMALBY TOMÁŠE ZÁBORCE 
28. 11.  2019 - 31. 1. 2020 |  vstupní chodba knihovny 
28. 11. 2019 – 31. 1. 2020   
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  
 
ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU 
Středa 4., 11. a 18. 12. 2019 od 10:00 | oddělení pro děti  

Nečekejte na slova, komunikujte se svým 
děťátkem už teď!  
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. 
 

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Čtvrtek 5. 12. 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. 

http://www.knihovnaslany.cz
https://lektorskanavigace.cz
https://lektorskanavigace.cz


me si je číst a povídat si o nich a k tomu 
ochutnávat tradiční vánoční dobroty. Přines-
te třeba i ty vaše, které vám dělala vaše 
maminka a už se na ně zapomnělo. Sejdeme 
se v přednáškové místnosti. Akce se koná v 
rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů. 
 
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 

Buďme rozumní a přidej-
me osmý den v týdnu, 
který bude výlučně určen 
pro čtení."  
Lena Dunham 1986  

MALÉ RÉBUSY PRO BYSTRÉ 
HLAVY | 4. ROČNÍK Č.2 



Novinky na regále 
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INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 


