


Milí čtenáři, 

rádi Vám oznamujeme, že od pondě-
lí 1. června budete moci opět vyu-

žívat dalších služeb knihovny. 
 

Provozní doba, aktuální protiepidemická opatření a 
další důležité informace níže: 

 
ℹ️ Při vstupu do knihovny jsou všichni povinni provést 
dezinfekci rukou. 

ℹ️ Při pobytu v knihovně mít zakrytá ústa a nos. 

 
ℹ️ Dodržovat 2 m vzdálenost od druhé cizí osoby. 

 
ℹ️ Od 12:00 do 13:00 zavedena polední přestávka kvů-
li dezinfekci prostor. 

ℹ️ Pro naše registrované čtenáře budou ve studovně k 
dispozici pouze 2 PC s internetem a délka pobytu bu-
de omezena na dobu 30 minut denně. Doporučujeme 
si místa u PC rezervovat na tel. 312 522 238. 

 
ℹ️ Počet míst ve studovně omezen na 2. Délka pobytu 
max. 30 minut denně. 

ℹ️ Klub K bude až do odvolání uzavřen. 

 
ℹ️ Všechny vracené dokumenty jsou odkládány do pě-
tidenní karantény. 

 
ℹ️ Bibliobox bude otevřený jen v době, kdy bude kni-
hovna zavřená. 

Automatické prodloužení výpůjček z března skon-
čilo 13. května 2020.  

Těšíme se na Vás, kolektiv Vaší knihovny  

Volná místa na srpnových turnusech příměstského tábora  
v Knihovně Václava Štecha 

10. – 14. 8. 2020 - Ochránci galaxie  / cena 2 224 Kč 
K 4. červnu 2020 z 20 míst volných 11 

17. – 21. 8. 2020 - Hravě na povolání  / cena 2 594 
Kč 
K 4. červnu 2020 z 20 míst volných 0 

24. – 28. 8. 2020 - Dobrodružství napříč Galaxií   / 
cena 2 224 Kč  
K 4. červnu 2020 z 20 míst volných 7 

Termín pro odevzdání přihlášky vč. smlouvy na příměstské tábory je 
 z důvodu covid 19 posunut až do 15. 6. 2020 
Informativní schůzka pro rodiče se bude konat v úterý 16. 6. 2020. Všem rodičům byl 4. 
června rozeslán mail s přesným časem. Pokud jste ho neobdrželi, kontaktujte pí kuče-
rovou na 312 522 238. 



Program na červen 
Burza knih ve zvláštním režimu  

13. června 2020 od 9 hodin | vstupní chodba knihovny 

Tradiční prodej vyřazených knih za korunové ceny. 
Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách. 

Je ovšem nutné dodržovat určitá pravidla, daná 
hygienická opatření. 

1) Od 8:30 budeme vydávat pořadová čísla zájem-
cům tak, jak budou přicházet 

2) Na burze může být najednou max. 5 osob 

3) Délka setrvání na burze max. 20 minut. 

4) Ústa i nos chránit rouškou po celou dobu 

5) Používat ochranné rukavice nebo dezinfekci 

 

„Už nemusím držet hubu“ - debata s 
Robertem Šlachtou 

15 června 2020 od 17 hodin | Hotel Hejtmanský dvůr 

Povídání o nové knize Třicet let pod přísahou. Vstupné 
zdarma. Omezený počet míst. Rezervace nutná na tel. 
312 522 238. 

Čítálek v zahradě kina 

20. června 2020 od 10 hodin| zahrada městského kina  

Protože jsme se už dlouho s našimi malými Čítálky 
neviděli, zveme rodiče s malými dětmi na tradiční se-
tkání tentokrát v zahradě kina.  

Rezervace nutná na info@knihovnaslany.cz 



Červnové novinky  




