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ÚVOD 
Čtenáři a návštěvníci mohli v Knihovně Václava Štecha v roce 2016 zaznamenat  
několik změn. 
 
• Nejvýznamnější - naše stránky získaly v roce 2016 ocenění Biblioweb pro nejlepší 

web knihovny v obcích do 30 000 obyvatel. 
 
 

• Od října do konce roku probíhalo rozsáhlé dotazníkové šetření , které by mělo vést 
ke zlepšení stávajících služeb. Výstupy je možné najít na webu knihovny. 

 
 



AKVIZICE 
 
Hlavní činnost: 
Oddělení akvizice zabezpečuje objednávání a zpracování knih a 
periodik, audioknih, deskových her, vyřazování poškozených, 
opotřebovaných knih. 
Také zpracovává požadavky na nákup knih, které knihovnicím 
předkládají samotní uživatelé knihovny v rámci služby Knihy na 
přání. Jedná se o dobře fungující spolupráci.  
Pro lepší práci s knihovním fondem a abychom hospodárně 
pracovali s časem knihovnic, jsme v roce 2016 začali knihy z 
depozitů značit na hřbetě knihy samolepkou sklad, stejně tak i 
záznam ve Verbisu (knihovnický program) jsme doplnili tímto 
pojmem, aby pracovník za pultem věděl, kde knihu najde. Tato 
činnost se týká zhruba 15 000 knihovních jednotek. 
 
Vedlejší činnost: 
Zaměstnanci fondů se každoročně věnují ochraně knih 
v  knihovních fondech. V průběhu roku 2016 bylo přeznačeno a 
přebaleno přibližně 4 714 knih. Vedlejší činností jsou také  
doplňkové služby - balení knih pro uživatele, svázání dokumentů 
do kroužkové vazby.  
Každý měsíc pravidelně aktualizujeme sekce na webu knihovny – 
nové knihy a tipy na čtení.  
 
Vzdělávání: 
Pro zachování kvalitní práce je nezbytné i doplňování informací 
pomocí vzdělávacích seminářů. V roce 2016 to byly semináře v 
Městské knihovně Praha – téma: současná americká, německá 
literatura, seminář ke katalogizačním pravidlům RDA a význam 

souborného katalogu, komunikace s kolegyněmi z jiných 
knihoven  - např. Poděbrady, Kolín, Kladno ohledně spokojenosti 
dodavatelů knih, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě Svět knihy – 
inspirace k doplnění deskových i elektronických her pro nejmenší 
čtenáře viz Albi tužka. Přínosný byl seminář na téma Citace. Pro 
správnou citaci knihy je nutné správně vyplnit katalogizační 
záznam, ze kterého program automaticky vygeneruje pro naše 
uživatele citaci, a mohou si jí volně stáhnout do své práce. 
Důležité jsou také osobní návštěvy v knihovnách, které vybíráme 
podle jejich činnosti, úspěchů apod. – Česká Lípa, Domažlice a 
Nartovice. 
 
 
Statistika: 
V roce 2016 bylo z rozpočtu knihovny na položku knihy a 
periodika (časopisy) vydáno 561 455,15 Kč. Zakoupeno bylo 
celkem 2 908 knih. 
Celkové množství knih činí 55 711 ks, z toho 47% literatury pro 
dospělé – beletrie a 28% naučná; pro děti 18% beletrie a 6% 
naučné literatury; nejmenší a nejmladší je fond mluveného slova 
a deskových her 1%.  
Obnova knihovního fondu v roce 2016 byla ve výši 8%, z 
celkového poštu 55 711 knihovních jednotek jsme vyřadili 4 769 
kj. 
 
Zpracovala: Miloslava Najmanová 
 



KNIHOVNA V ČÍSLECH 
Čísla  
Počet registrovaných čtenářů:……………………………………………………………………………………………................................................................... 2 719 

Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: ………………………………………………………………………………………………………………………………..    867 
Počet fyzických návštěv čtenářů v půjčovnách knihovny:………………………………………………………………………………...................................... 79 128 
Průměrná denní návštěvnost v půjčovních odděleních *:……………………………………………………………………………………………………...................  313 
Počet návštěvníků infocenta:…………………………………………………………………………………………………………….................................................... 16 577 
Průměrná denní návštěvnost informačního centra **: ................................................................................................................................    55 
Počet pořádaných akcí v roce: .....................................................................................................................................................................  335 
Akce pořádané pro školy: ............................................................................................................................................................................. 115 
Akce pořádané pro veřejnost: ......................................................................................................................................................................  220 
Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou: ....................................................................................................................................... 8 884 
Průměrná návštěvnost akcí (veřejnost + školy):............................................................................................................................................. 27 
Počet návštěv webových stránek:..........................................................................................................................................................  51 130 
(využití informací knihovny pro veřejnost, pozvánky na akce knihovny, často vyhledávané stránky informačního centra, on-line katalogu a 
informace o přírůstcích do fondu knihovny) 
Průměrná denní návštěvnost webových stránek *: .................................................................................................................................... 202 
*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny roku 2016, tj. 253 
Celkem návštěvnost vč. on-line služeb: ................................................................................................................................................ 213 818 
Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí a projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových stránek: ....................... 845 
Čísla ze statistiky charakterizují veškeré aktivity slánské knihovny. Snahou knihovny je přispět k obohacení života každého, kdo do jejích 
prostor vstoupí, kdo otevře stránky knihy, nebo tomu, kdo se dokáže radovat na společných setkáních.  
**průměrná čísla  Infocentra jsou počítána na dny vč. sobot, nedělí a svátků, kdy mělo IC otevřeno, tj. 321 
Zaměstnanci:  
Po celý rok v knihovně pracovalo 11 zaměstnanců  (9,1 úvazku vč. technických pracovníků), dále 2 pracovníci v IC (1,8 úvazku).  
Na studijní praxi se v knihovně vystřídaly 3 studentky a v rámci programů pro děti jsme spolupracovali s  6 dobrovolniky, kteří u nás 
odpracovali 460,5 hod. Knihovna v průběhu roku spolupracovala s řadou externistů. Na dohodu o provedení práce byl zajišťován provoz 
pobočky na Dolíně, přednášky a besedy pro děti i dospělé.  
Pozornost byla také dále věnována vzdělávání knihovnic. Jednalo se především o nabízené kurzy jiných knihoven (Krajská  
vědecká knihovna Kladno, Národní knihovna ČR v Praze  či Městská knihovna Praha. Inspirativní jsou také výměnné návštěvy v jiných 
knihovnách např. Poděbrady, Neratovice, Česká Lípa, Rychnov nad Kněžnou. 



HOSPODAŘENÍ 

• KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA 

• Schválený rozpočet 2016 1 437 000 Kč 

• + Rozpočtové opatření       50 000 Kč 

• + Finanční odměna Biblioweb         5 000 Kč 

• + Rozpočtové opatření (příměstský tábor)     41 380 Kč 

• + Sponzorské peněžité dary          7 000 Kč  

• --------------------------------------------------------------------- 

• CELKEM:   1 540 380 Kč  

 

• Příjmy stanovené v rozpočtu 2016 …….   264 500 Kč 

• Skutečné příjmy KVŠ v roce 2016 ……….   368 636 Kč
  

 

 

• INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

• Schválený rozpočet 2016           527 000 Kč 

• + Rozpočtové opatření ubytovatelé          9 100 Kč 

• --------------------------------------------------------------------- 

• CELKEM:          536 100 Kč
  

 

• Příjmy stanovené v rozpočtu 2016 ……… 233 200 Kč 

• Skutečné příjmy IC v roce 2016 …………… 302 270 Kč 

 



ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Již od roku 2014 se i v oddělení pro dospělé více zaměřujeme na jiné aktivity, než jen půjčování knih. S heslem „Knihovna – prostor 
otevřený všem“ jsme pro naše čtenáře, ale i občany Slaného uspořádali spoustu besed, výstav, autorských čtení, rukodělných dílen apod. 
V roce 2016 uspořádala knihovna 188 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 6 515 návštěvníků a 147 vzdělávacích akcí, na které se přišlo 
podívat 2 369 účastníků. V průběhu celého roku bylo průměrně každý měsíc na 27 různých besed, přednášek a jiných akcí, kdy průměrná 
návštěvnost činila 329 návštěvníků. Průměrně knihovnu denně navštíví 221 čtenářů, kteří si vypůjčí přibližně 161 knih  každý den.  
Novinka v roce 2016 - půjčování deštníků , poprvé jsme se zapojili do projektu Daruj knihu, uspořádali jsme kurz drátování. 
 
 
 



AKCE PRO DOSPĚLÉ 

• 19. 01. 2016 Dřevěný podvečer s Čítankou s M. Patřičným 

• 07. 03. 2016 vyhlášení Čtenáře roku 

• 15. 03. 2016 Kaleidoskop J. Rejžka 

• 17. 03. 2016 Jarní tvoření s Lenkou Janovskou 

• 19. 03. 2016 Velikonoční burza knih 

• 22. 03. 2016 Čtení bible 

• 29. 03. 2016 Montessori ve Slaném 

• 14. 05. 2016 Férová snídaně 

• 28. 05. 2016 Kurz drátování s L. Babák 

• 28. 06. 2016 Konečně volno (akce pro SŠ Slaný) 

• 13. 07. 2016 Knoflíkohraní – (NE)obyčejné prázdniny s knihovnou 

• 27. 07. 2016 Putování kapky Vandy - (NE)obyčejné prázdniny s 
knihovnou 

• 10. 08. 2016 Mazlenky má každý rád - (NE)obyčejné prázdniny s 
knihovnou 

• 24. 08. 2016 Ruličky do ručky - (NE)obyčejné prázdniny s knihovnou 

• 25. 08. 2016 Anička a Honzík jedou do ZOO (NE)obyčejné prázdniny 
s knihovnou 

• 31. 08. 2016 Malovaná středa - (NE)obyčejné prázdniny s knihovnou 

• 01. 10 .2016 Výstava na stromech 

• 06. 10. 2016 Známá osobnost za pultem - poprvé 

• Týden knihoven – akce po celý týden 

• 11. 10. 2016 Kaleidoskop J. Rejžka 

• 25. 10. 2016 Iva Pekárková Road show 

 

 

 

 

• 08. 11. 2016  Autorské čtení Marie Fišerové 

• 16. 11. 2016 Harryovská noc 

• 24. 11. 2016 Vánoční tvoření s Lenkou Janovskou - věnec 

• 03. 12. 2016 Vánoční burza kniha a 1. Dařiště v knihovně  

• 08. 12. 2016 Vánoční tvoření s Lenkou Janovskou – svícen 

• 12. 12. 2016 Moje ID 

 

Pravidelně se opakující akce 

• Každý měsíc Čtení v Domově Slaný 

• Zahájení roční soutěže Malé rébusy pro bystré hlavy (každý měsíc) 

 

• Výstavy 

– Leden – výstava M. Patřičný 

– Březen - výstava Přádelna de Liser, Slaný Kvíček 

– Květen – výstava - Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi 

– červen – výstava My i oni, pro všechny tu tráva voní – Lucie 
A. Babák 

– Červenec-srpen – výstava – Ztracená generace 

– Září – výstava Novostrašecko v díle V. Fialy 

– Září – výstava květů a plodů podzimu 

– Říjen – výstava Ještě jsme ve válce 

– Listopad – výstava Barvy kolem nás - E. Štanclová a R. 
Frančíková 

– Prosinec – výstava Budoucí archaismy Lady Doupovcové 

 

 

 
 

 

 



ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
     Hlavní činnost tohoto oddělení je půjčování knih, časopisů, 
audioknih, společenských her a tematických kufříků, poskytování 
internetu a možnost tisku dětským registrovaným čtenářům, 
nabídka bezplatných informativních lekcí pro mateřské a 
základní školy, zprostředkování a realizace besed s autory a 
ilustrátory knih pro děti a mládež, nabídka příjemného zázemí 
pro mimoslánské děti při čekání na autobus nebo děti ze sociálně 
slabých rodin, které tráví v knihovně veškerý volný čas, jednou 
týdně jazykový konverzační koutek se zahraničním 
dobrovolnicemi. 
     I v roce 2016 pokračovala naše spolupráce se zahraničními 
dobrovolníky ze slánské pobočky ICM. Od ledna 2016 působily 
v Oddělení pro děti – klubu K dobrovolnice každé úterý od 13 do 
16 hodiny a intenzivně se věnovaly dětem. Buď s nimi hrály 
deskové hry, nebo se vzájemně procvičovaly v českém a 
anglickém jazyce. Služba obou dobrovolnic skončila v prosinci 
2016. 
V Oddělení pro děti se pravidelně schází poměrně velká skupina 
dětí, které nemají žádné kroužky ani odpolední aktivity, 
pocházejí většinou ze sociálně slabších rodin. Snažíme se těmto 
dětem nabídnout alternativu, jak naložit s volným časem. Rádi 
bychom proto spolupracovaly s dobrovolníky i do budoucna, aby 
děti v Klubu K netrávily veškerý čas pouze hraním her na PC. 
 
 
 
 
 
 
 

AKCE 
• 15. 1. 2016 Valentýnská přáníčka (Čtení, hraní a tvoření s 

knihou) 
• 28. 2. 2016 6. Knihovnický karneval pro děti 
• 18. 3. 2016 Velikonoční zápichy (Čtení, hraní a tvoření s 

knihou) 
• 2. 4. 2016 Noc s Andersenem 
• 15. 4. 2016 Bambulkování (Čtení, hraní a tvoření s knihou) 
• 20. 5. 2016 Panáček Zahradníček (Čtení, hraní a tvoření s 

knihou) 
• 27. 5. 2016 losování a vyhlášení vítězů soutěže Cestovní pas 
• Karel IV. – on-line hra na dětském webu  
• Červen – Pasování prvňáčků na čtenáře 
• 17. 6. 2016 Tkaní kapsiček na krk (Čtení, hraní a tvoření s 

knihou) 
• Červenec-srpen Příměstské tábory 
• 14. 7. 2016 Námořnická pohádka (NE)obyčejné prázdniny s 

knihovnou 
• Říjen – Týden knihoven 
• 19. 10. 2016 Beseda s Petrou Braunovou 
• 21. 10. 2016 Halloweenské tvoření II. (Čtení, hraní a tvoření s 

knihou) 
• 22. 10. 2016 Pyžamová párty 
• 18. 11. 2016 Vánoční tvoření aneb knihovny zdobení . (Čtení, 

hraní a tvoření s knihou) 
• 5. 12. 2016 Čtení s Milenou 
• 13. 12. 2016 Den pro dětskou knihu 
• Prosinec – Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček 



STUDOVNA 
Veřejný internet – služba studovny 

  
     Ve studovně jsou čtenářům i návštěvníkům k dispozici 4 pc stanice, 
na kterých jsou kromě internetu nainstalovány i některé aplikace MC 
Office. Tyto pc stanice jsou  využívány nejen k hledání informací na 
internetu, ale návštěvníci si zde mohou vytvořit i různé dokumenty a ty 
pak následně vytisknout. Tuto službu si nejvíce  oblíbili senioři, kteří si 
často neví při práci na pc rady.  V roce 2016 toho využilo  3 276 osob 
(rok 2015 – 3 620 osob).  
     Nově vzniklá venkovní studovna s připojením k wifi se stala také 
vyhledávaným místem knihovny. Navštěvují ji nejen děti a mládež, 
trávící zde svůj volný čas, ale často zde vídáváme i různé pracovní 
schůzky či zde probíhá individuální doučování. 
 

Meziknihovní výpůjční služba - MVS    
     Pokud čtenářem požadovanou knihu nemáme v našem knihovním 
fondu, nabízíme čtenářům tzv. meziknihovní výpůjční službu, kde knihy 
objednáváme z jiných knihoven. V roce 2016 jsme objednali 829 titulů 
(rok 2015 859 titulů).  
 
Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném 

 
     Knihovna Václava Štecha se řadí mezi instituce a zařízení, která 
pamatují na seniory a důchodce a nabízí již  několik let cyklus s názvem 
Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném. Přednášky tak  může navštívit 
kdokoliv, koho dané téma osloví. Cílem je pak nejen vzdělávání seniorů, 
ale i vzájemný kontakt lidí, kteří již seniory jsou, i ostatních, kteří se 
seniory teprve stanou. V neposlední řadě je zde důležitý i kontakt 
seniorů mezi sebou, sdílení svých vlastních zážitků a rad nebo dokonce 
ochutnají něco ze své vlastní výroby.  Někteří senioři ze zdravotních 
nebo z finančních důvodů nemohou dělat tolik aktivit a jsou často 
odkázáni na sledování televize, v lepším případě čtení knížek nebo 
poslouchání rádia. Často se i k novým netradičním aktivitám staví 
rezervovaně, ale když dostanou trochu motivace, velice rádi to přivítají. 
Mnozí z nich zde mají již své „staré známé“.  

 
Web knihovny  
     musí splňovat určitá kritéria ohledně kvality, přístupnosti, 
komunikace a využívání nových technologií webu, proto si knihovna 
nechala vytvořit zcela nový web, se kterým se přihlásila do soutěže o 
nejlepší knihovnický web, kterou podporuje SKIP (Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků).  V této soutěži jsme v roce 2016 vyhráli 
ocenění Biblioweb pro nejlepší web knihovny v obcích do 30 tis. 
obyvatel. Aktualizace webu provádí knihovnice, pouze zásadní změny 
doplňuje webmaster.  
Počet on-line přístupů za rok 2016 činilo 67  345 (rok 2015 - 37 058 
vstupů).  
 
Akce 
• 12. 01. 2016 Setkávání seniorů  - Kváskový chleba 
• 28. 01. 2016 Setkávání seniorů  -  Židovské památky 
• 09. 02. 2016 Setkávání seniorů - Ergoterapie, hrátky s pamětí 
• 23. 02. 2016 Setkávání seniorů - Chcete poznat Louny? 
• 22. 03. 2016 Setkávání seniorů  - Slaný na pohlednicích 
• 22. 03. 2016 Čtení Bible 
• 05. 04. 2016 Setkávání seniorů  - Prohlídka HHD 
• 19. 04. 2016 Setkávání seniorů - Památník Zlonice 
• 03. 05. 2016 Setkávání seniorů  - Jak naučit africké děti čistit zuby 
• 17.05. 2016 Setkávání seniorů  - Slavnostní závěr   
• 08.11. 2016 Setkávání seniorů - O přírodních zajímavostech Lounska 
• 16. 11. 2016 Večer poezie  
• 22. 11. 2016 Setkávání seniorů  – Výživa nejen pro seniory 
• 06. 12. 2016 Setkávání seniorů  - Život s vášní a čokoládou 
• 20. 12. 2016 Setkávání seniorů  - Vánoční posezení s knihou 

 



POBOČKA NA DOLÍKÁCH 
 V pobočce Na Dolíkách najdete služby, které knihovna poskytuje 
půjčování knih, časopisů, audio knih, stolních her a tematických 
kufříků,  reprografické služby, balení knih nebo časopisů, 4 PC s 
internetem, pořádání besed, přednášek, knihovnicko-
bibliografických lekcí pro děti, výtvarné i literární soutěže, ankety 
a kvízy pro dětské čtenáře, zábavná a kreativní odpoledne aj. Na 
podporu dětského čtenářství se účastníme celostátních projektů.  
    Ze statistických údajů vyplývá, že pobočka měla celkem 311 
registrovaných čtenářů, z toho 248 dětí do 15-ti let. Výrazně se o 
to zasloužila i skvělá spolupráce s vedením 3. ZŠ, v jejíž budově 
pobočka sídlí, neboť jsme v tomto roce zahájili nový projekt 
s prvňáčky bez jejichž podpory bychom to  uskutečnit nemohli.  
Akce Pro návštěvníky pobočky jsme v tomto roce uspořádali 
celkem 35 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1668 
návštěvníků a 47 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 
zúčastněných 1027. 
Mezi pravidelné akce v pobočce Na Dolíkách patří informativní 
lekce, které připravujeme nejen dle aktuálních požadavků 
vyučujících, ale i samostatně – s ohledem na nové knihy nebo 
zajímavá témata, která děti baví. Nově jsme od ledna jsme rozjeli 
projekt s prvňáčky a tím byla pravidelná návštěva knihovny 
(jednou měsíčně celá třída i s paní učitelkou), kdy jsme dětem 
představili nové knihy, o některých jsme si i povídali z některých 
jsme si i přečetli krátkou ukázku a děti byly touto aktivitou 
nadšené. Během celého školního roku jsme pro děti uspořádali 
zábavné ankety na polepovací plochu dveří.  
Každoročně koncem června nás navštěvují děti z mateřské školky 
Na Dolíkách, pro které si připravujeme speciální program. 
Hrajeme si s maňásky, poznáváme pohádky a některé z nich si 

také společně hrajeme. 
Stále velký zájem u dětí je o soutěže. Pravidelně mohou děti 
zkusit štěstí a procvičit si své znalosti v různých testech, které 
měníme vždy po 14-ti dnech. Odměna vždy čeká na tři šťastné 
výherce. 
 
AKCE 
• 18.02.2016 Nejmilejší pohádková postavička  
•  24.02.2016 Beseda s panem Davidem Laňkou na 3. ZŠ Slaný 
• Únor - Napiš si svůj vzkaz (Anketa) 
• 15.03.2016 Prvňáčci v knihovně - 1. C z 3. ZŠ Slaný 
• 26.05.2016 O čem sníš anebo co bys chtěl(a) mít (literárně-

výtvarná soutěž pro děti) 
• Červen - Nejmilejší věc, kterou bych si chtěl(a) vzít s sebou na 

prázdnin 
• 06.10.2016 Jablíčkový den v pobočce Na Dolíkách 
• 19.10.2016 Beseda s paní Petrou Braunovou na 3. ZŠ Slaný - 

pobočka Na Dolíkách 
 



INFOCENTRUM  
POD VELVARSKOU BRANOU 

REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU ROZVOJE CESTOVNÍHO 
RUCHU V ROCE 2016 
     Infocentrum v tomto roce oslavilo 15 let od svého založení. 
K tomuto výročí jsme vydali speciální edici našich slániček – 
drobných upomínkových předmětů, slánek se skutečnou solí. Hlavní 
akcí pak bylo slavnostní zahájení Turistické sezóny ve Slaném. Přímo 
v ulicích města byla instalována výstava panelů se starými obrázky 
Slaného. Každý si tak mohl projít vytyčenou trasu a přímo v terénu 
porovnat historický a současný vzhled slánských ulic. K výstavě 
proběhla také velice hojně navštívená komentovaná procházka 
městem, kterou netradičně vedla emeritní ředitelka Vlastivědného 
muzea ve Slaném, paní Božena Franková.  
     Destičky s QR kódy -  pro návštěvníky města Slaný byly v roce 
2016 umístěny na 10 nejzajímavějších historických památkách 
města smaltované destičky s qr kódy. Pomocí qr kódu, po jeho 
načtení na mobilní telefon, je možné se dozvědět něco o historii 
objektu a na fotografiích se podívat i do interiéru, v kteroukoliv 
roční či denní dobu a svou návštěvou nenarušit běžný chod uvnitř 
památek. Podle statistických přehledů tuto možnost, jak si 
prohlédnout a poznat památku i přesto že zůstanou její dveře 
zamčené, využilo 136 návštěvníků města. 
     I v roce 2016 pokračovala úspěšná hra S Bořkem za zlatým 
pokladem – je to hra primárně zaměřená na dětské návštěvníky 
města, ale zúčastnit se ji samozřejmě mohou i dospělí. Hra patří 
mez tzv. questingové hry a má návaznost na již známý Cyklohráček. 
Hráči dostanou mapku města, kde jsou po předem vyznačené trase 
a u jednotlivých zastavení řeší jednoduché slovní hádanky. Po jejich 
zvládnutí vyplní tajenku a zakončí hru v infocentru, kde si účastníci 
mohou vzít z truhličky malou odměnu z pokladu a zároveň si 
vyzvednout unikátní sběratelskou vizitku. V roce 2016 bylo 
odevzdáno 346 výherních plánů a vyzvednuto 557 turistických 
vizitek. 

     Nově v roce 2016 infocentrum nechalo instalovat informační 
tabule pro Nordic Walking na Hájích, které popisují správnou 
techniku chůze s hůlkami po rovině, do kopce, s kopce i držení holí. 
Informační desky najdete na začátku jednotlivých tras. Jednotlivé 
trasy si můžete prohlédnout na informačních cedulích na mapě 
(včetně výškového profilu) a zároveň je značení podél každé z nich 
na stromech. Trasy jsou rozlišeny barevně. 
     IC aktivně spolupracuje s časopisem Kam po Česku již několik let. 
Jeho redakce nevydává pouze tento časopis, ale připravuje také 
knihy. V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu 
rozvoje domácího cestovního ruchu. Nejčerstvějším přírůstkem je 
publikace Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. Čtenář se 
v publikaci dozví, jaký je městem aktuálně užívaný znak, rok založení 
(první písemná zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho 
vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, co ve městě 
navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na 
doporučený výlet. Město Slaný má v této publikaci nejen svůj 
záznam, ale dostalo se mu i té cti, a v konkurenci mnoha českých 
měst a městeček se slánský městský znak dostal jako jediný přímo 
na obálku knihy.  
 
 Vycházky Nordic Walking v roce 2016 

Datum počet lidí příjem v Kč 

1.3. Masopustní 37 1665 

2.4. Pochod s pejsky 71 3195 

27.6. Pochod O. Pavla 18 810 

28. 9. Sazená 17 765 

celkem 143 6435 



STATISTICKÉ ÚDAJE 
VZDĚLÁVÁNÍ 
Březen 2016 – Poznej regiony České republiky (CzechTourism) 
Květen 2016 – Školení Jak efektivně propagovat na facebooku  
Červen 2016 –Nové technologie – prezentace vývoje a použití 
informačních novách IT technologií  jako 3D tisk, dron, bid date, 
print on demand atd. 
Listopad 2016 –  Infocentra Písek, Domažlice, Kostelec nad Orlicí 
a Česká Lípa (zkušenosti ohledně jednotlivých typů pokladních a 
skladových systémů) 
Listopad 2016 – Konference Jak nejlépe propagovat region, 
město a obec Příležitost setkat se s odborníky v oblasti cestovního 
ruchu a marketingu 

Datum a název vycházky 

počet 

lidí příjem v Kč 

náklady v 

Kč 

25. 3 Velikonoční vycházka 13 585 195 

14. 5. Noční vycházka 13 785 195 

21. 5. Sakrální památky 6 270 195 

3. 6. Noční vycházka 9 585 195 

5. 6. Wilsonova ulice 6 120 195 

25. 6. Sakrální památky 5 225 195 

2. 7. Dětská noční 8 440 195 

9. 7. Noční vycházka 11 715 195 

16. 7. Sakrální památky 7 315 195 

1.8. Dětská noční 5 285 195 

13. 8. Sakrální památky 12 540 195 

15. 8. Slánské hřbitovy 11 220 195 

27. 8. Dětská noční 24 1320 195 

4. 9. Wilsonova ulice 6 120 195 

10. 9. Sakrální památky 17 765 195 

9.1 0. Wilsonova ulice 6 120 195 

30. 10. Dušičková vycházka 15 300  195 

 16. 12. Vánoční vycházka 65  3845   195 

 celkem  239 11 555   3 705 



Zahájení TS 2016 

Setkávání (nejen) seniorů Den poezie Beseda se spisovatelem  

Lekce na pobočce Na Dolíkách 

Konečně volno – akce pro školy Výstava-Ještě jsme ve válce 

Den pro dětskou knihu 

Knihovnický karneval 


