
17. 1. | 16:00  (Klub K)
Co nám přinese roK 2023

Co nám přinese nový rok, na co se můžeme těšit, 
co nového můžeme očekávat a další zajímavosti 

z pohledu astrologie a numerologie nám předpoví 
Libuše Tomášková.  

Vstupné 50 Kč

21. 1. | 9:00  (podloubí knihovny)
DařišTě

Darovat do Dařiště můžete cokoli, o čem si myslíte, 
že někomu jinému udělá radost. 

infoCenTrum 
otevírací doba: PO-PÁ 9:00 -12:00 12:30-16:00. 

SO, NE, svátky: zavřeno
2. 1. | ZaVřeno

Inventura v infocentru

Knihovna
Václava štecha
ve slaném 
P R O G R A M 

012023

Zveme vás na akce

infocentrum  
Pod Velvarskou 

branou 
ve Slaném

otevírací doba
PO-PÁ    9 - 12  •  12 - 16 
SO, NE, svátky:  zavřeno

                          Provozní doba
  Dospělé odd. Dětské odd. Studovna
PO 9 - 18 9 - 16 9 - 18
ÚT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
ST ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
PÁ 9 - 18 12 - 16 9 - 18
SO 9 - 12 ZAVŘENO 9 - 12



2. 1. | 15:00 (Klub - K)  
HráTKy s paměTí

tentokrát na téma stravovací chování, 
které vede ke zdraví. Lektor romana Horová. 

Počet účastníků je omezen (max. 10 lidí), 
prosíme o rezervaci na telefon 312 522 238 nebo email 

najmanova@knihovnaslany.cz

5. – 31. 1.  (Vstupní chodba knihovny)
moje šumaVa

putovní výstava moje šumava 
aneb šumava objektivy 53 fotografů.

Výstava bude zahájena vernisáží 6. ledna 2023 v 17:00. 
K výstavě je vydán katalog se snímky 

a texty od všech autorů.

6. 1. |  13:00  (oddělení pro děti)
ČTení, Hraní 

a TVoření s KniHou 
oblíbený workshop pro děti a družiny 

s jiřinkou Vnoučkovou. 
V lednu budeme vyrábět roztomilé sněhuláčky. 

Vstupné 30 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý.

7. 1. |  9:00  (Vstupní chodba knihovny)
BurZa KniH

Tradiční prodej vyřazených knih, 
které můžete získat za korunové ceny. 

Nabídku knih si můžete prohlédnout 
na www.knihovnaslany.cz

10. 1. |  9:00  (Klub - K)
ČíTáLeK pro DěTi Do 18 měsíCů  
V našem oblíbeném babyklubu se v lednu sejdeme 
s nejmladšími čtenáři na hravé čtení, 
tvoření a povídání nejen o knihách, 
které je určeno pro (pra)rodiče s dětmi.

10. 1. |  15:30  (Klub - K)
ČíTáLeK pro DěTi oD 3 Do 6 LeT  
V našem oblíbeném babyklubu  se v lednu 
sejdeme na pravidelné hravé čtení, tvoření 
a povídání nejen o knihách, které je určeno 
pro (pra)rodiče se staršími, 
předškolními dětmi.

12. 1. |  9.00 a10:30  (Klub - K)
ČíTáLeK pro DěTi oD 1,5 roKu Do 3 LeT 
V našem oblíbeném babyklubu se v lednu sejdeme 
na pravidelné hravé čtení, tvoření a povídání nejen 
o knihách, které je určeno pro (pra)rodiče s dětmi.

13. 1. |  12:00  (pobočka na Dolíkách)
ČTení, Hraní 
a TVoření s KnížKou
oblíbený workshop pro děti a družiny 
s jiřinkou Vnoučkovou. 
V lednu budeme vyrábět roztomilé sněhuláčky. 
Vstupné 30 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý.


