
Če
rv

en
ec

 a
 s

rp
en

 v
 k

ni
ho

vn
ě 

/2
01

5 

Sl
an

ý,
 M

as
ar

yk
ov

o 
ná

m
. 1

59
  

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
A STUDOVNAA STUDOVNA  

 PO 9.00 – 17.00 

ÚT 9.00 – 17.00 

ST ZAVŘENO 

ČT 9.00 – 17.00 

PÁ 9.00 – 17.00 

SO 9.00 – 12.00 

————————————————————————————————  

DĚTSKÉHO ODDĚLENÍDĚTSKÉHO ODDĚLENÍ  

PO 9.00 – 17.00 

ÚT 9.00 – 17.00 

ST ZAVŘENO 

ČT 9.00 – 17.00 

PÁ 9.00 – 17.00 

SO ZAVŘENO 

————————————————————————————--——––--  

POBOČKA NA DOLÍKÁCHPOBOČKA NA DOLÍKÁCH  

Od 7. července do 31. srpna 2015Od 7. července do 31. srpna 2015  

ZAVŘENOZAVŘENO  

UPOZORNĚNÍ 

Prázdninový provoz v knihovně 



Oddělení pro dospělé 
 

 

4. 7. 2015 – Velká letní burza knih a časopisů  

Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijďte si k nám vybrat tu svou knihu. 
Na sobotu 4. července 2015 od 9:00 do 12:00 pro vás připravíme více 

než 500 knih různých žánrů.  

Cena za svazek je symbolická – od 1 do 30 Kč. 
Můžete se ale do akce zapojit i vy. Přijďte si vyměnit, koupit nebo pro-
dat knihy a časopisy, které už nepotřebujete. Pro prodej je nutné si vy-
plnit přihlašovací formulář, který získáte ve studovně Knihovny Václava 

Štecha. Počet míst pro prodejce je omezený! 

1. - 31. 7. 2015  

Putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ v atriu 
Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o 
zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O pro-
měnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o 
zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispí-
vá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti 

naší země v zahraničí. 

Středočeský kraj na výstavě představí nejen svoji historii, ale i možnosti 
pro turistiku. „Prezentace přispěje k rozvoji cestovního ruchu a podpoří 
regionální rozvoj kraje,“ sdělil radní pro regionální rozvoj Karel Horčič-
ka. V rámci výstavy bude celoročně vystaveno 12 plakátů reprezentující 

Středočeský kraj. Náklady ve výši 50 000 Kč hradí kraj. 

Putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ představuje příklady zvele-
bování opomíjených míst v ČR. Ukazuje proměny chátrajících staveb či 
opravy náměstí a návsí. Organizátorem je Asociace Entente Florale CZ – 

Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad.  

Záštitu udělil Senát Parlamentu České republiky. 

Pozvánka 



Co vy na to, Slaňáci? 

 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

 

VÝZVA PRO VŠECHNY SLAŃÁKY 

Street art project 

Pojďme dát Slanému jeho ztracenou eleganci! 
 

Street art projekt je rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který 
zamýšlí oprášit zapadlá místa, dát šmrnc těm zanedba-
ným a vyšperkovat ta nejnavštěvovanější. Tento nápad 
přišel ze strany slánské mládeže, a tak je možné očeká-
vat pořádnou dávku kreativity, nevšedních nápadů a pa-
rádních akcí. Chceme vkusně oživit slánské ulice a parky 

a to všechno za pomoci sprejů, barev, keramiky a spousty 
dalších technik nebo květin, keřů, stromků - nápadům se 

meze nekladou.  

 

*A co chceme od Vás?* 
Váš názor! Rozhodně nezamýšlíme tvořit to jen tak, bez 
rozmyslu. Chceme, abyste i vy do toho povídali, radili, in-
spirovali nás. Řekněte nám, které ulice a zákoutí vás zlo-
bí, jak vypadají a my se potom „přetrhneme“, abychom 
to změnili! 

 

Organizačně celý projekt zaštiťují ICM Slaný, Ateliér Hli-
něnka – Ostrov Slaný a Knihovna V. Štecha, Slaný. 

 



Na prázdniny vám knihovnice doporučují 

Elena doporučuje titul: 

 

 

 Karel IV. - Tajný deník 

 Prokop Josef Bernard 

 

 

Poznejte život a pravou duši Otce vlasti, schopného a obratného panovníka, pravého přítele, 
oddaného manžela a laskavého rodiče, člověka milujícího, neúnavně budujícího, pevného v 
zásadách i tápajícího; muže, jenž v České zemi našel svůj pravý domov. 

 

 

 

Martina doporučuje titul: 

 

 

 Nestydaté plavky 

 C.D. Payne 

 

 

Rok 1957, západní pobřeží USA a mladý muž Colm s filmařskými ambicemi – tak začíná 
nová kniha úspěšného autora C. D. Payna. Colm odchází do malého městečka, aby zde po 
smrti svého strýce vedl rodinnou firmu na výrobu plavek nadměrných velikostí. Po příjezdu 
se obává, že ho čekají dlouhé měsíce naplněné maloměstskou nudou. Naštěstí má překva-
pivě krásnou kuchařku a hospodyni Jean, která je ale vůči Colmovým poklonám imunní. 
Mladý muž musí firmu zmodernizovat, jinak ji bude muset zavřít. Společně s kamarády do-

stává geniální nápad – začne šít dvojdílné plavky značky Drzé bikiny, které spočívají ve 4 miniaturních trojúhelnících 
spojených šňůrkami.Podaří se Colmovi uchvátit trh úžasnými stylovými plavkami? Přesvědčí nádhernou Jean, že prá-
vě on je pro ni ten pravý? 

 

Věra doporučuje titul: 

 

 

 Všechno mi řekni 

 Lisa Jackson 

 

 

Všechno mi řekni.Zabila vlastní dítě, nebo je další obětí téhož vraha? 

Ve městě Savannah má být propuštěna z vězení všemi nenáviděná Blondell O'Henryová. 
Před dvaceti lety byla odsouzena za vraždu své nejstarší dcery a těžké ublížení na zdraví 
svých dalších dvou dětí. Obžaloba tenkrát uspěla s tvrzením, že Blondell spáchala hrůzný čin 
proto, aby mohla být se svým milencem. Ovšem nyní její syn změnil výpověď a obrátil celý 
případ vzhůru nohama... 

. 



Oddělení pro děti a Pobočka na Dolíkách 

Studovna 

 

Básničkám šuplík nesluší 

 

Sběr vašich básní probíhá i v letošním ro-
ce. Neváhejte, tvořte a neukládejte do 
šuplíku, nýbrž zasílejte na adresu:  

studovna@knihovnaslany.cz nebo osobně  

do studovny knihovny.  

Letošní téma básní:  

Mluvení mezi kousky chleba.  

Na vaše příspěvky se těšíme  

do 1. října 2015. 



 

 

 

 

 

 

10. otázka 

Kde i dnes najdete tyto medvědy a co hlídají?  
Od října 2014 každý měsíc najdete v půjčovně, ve studovně, na webových 
stránkách knihovny a v Slánské radnici historickou fotografii nějaké části 
města. Vaším úkolem bude poznat, co je na snímku a správnou odpověď si 
každý měsíc zapsat do Vaší soutěžní karty, kterou taktéž obdržíte na všech 

oddělení naší knihovny.  

Město našich předků —  

celoroční fotografická soutěž 

 

 

www.knihovnaslany.cz 



Červen 2015 - Oddělení pro dospělé nově 



Co jsme ještě dělali v červnu ... 

13. 6. 2015 Čtení v klášterních zahradách 

4. 6. 2015  Výstava Josefa Čapka 



Od 3. do 11. června jsme pasovali prvňáčky na čtenáře ... 

1. ZŠ Slaný 

http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/ 



2. ZŠ Slaný 



3. ZŠ Slaný 



3. ZŠ Slaný http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/ 



 

 

www.knihovnaslany.cz 

ZŠ Pchery 


