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  PŘIPRAVILI JSME NA LÉTO 

Od 1.5. do 30.9. 2016 

Pozdravy z cest. ….a napište 
nám, co právě čtete. 

Po celou tuto dobu budeme sbí-
rat vtipné pozdravy od vás, našich 
čtenářů, které nám pošlete na 
speciálním lístku, který si můžete 
vyzvednout ve všech odděleních 
knihovny a Infocentra Pod Velvarskou branou. 

Výstava Návštěva papeže Františka ve Svaté zemi  

Vernisáž fotografické výstavy Papež ve Svaté zemi proběhla ve čtvrtek 
19. 5. 2016 od 11 hodin. Výstavu zahájil zástupce velvyslance Státu Izrael 
pan Eran S. Yuvan, po něm vystoupil Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný 
člen rady města Slaný. 

Dalšími hosty byli zástupci církví Mgr. Pavel Táborský, děkan Římskokatolic-
ké církve ve Slaném, Mgr. Stanislav Jurek z Církve československé husitské 
ve Slaném, Mgr. O. Jan Poříz, rektor klášterního kostela, Řád bosých bratří 
blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, ředitel Státní vědecké knihovny v 
Kladně Ing. Jiří Míka, starostka města Smečno Mgr. Pavla Štrobachová, 
MPA, vedoucí Odboru kultury městského úřadu ve Slaném, PhDr. Vladimír 
Přibyl, ředitel gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném RNDr. Milan 
Dundr, CSc., vedoucí Vlastivědného muzea ve Slaném Mgr. Jan Čečrdle a 
zastupitel města Slaného pan Jaroslav Hložek. Kromě výše uvedených na-
vštívili výstavu i žáci 3. ZŠ Slaný, kteří jsou zapojeni do projektu Zmizelí sou-
sedé. Ti také předali zástupci velvyslance publikaci Návraty-Nenávraty. Vy-
stavované fotografie zapůjčilo velvyslanectvím Státu Izrael v ČR.   

Fotogalerii naleznete na webových stránkách Knihovny V. Štecha nebo přímo 

na odkazu  -  http://www.knihovnaslany.cz/site/gallery?id=108 



TRADIČNÍ OBLÍBENÁ BURZA TIPY NA ČTENÍ 

Stáňa doporučuje titul: Obuvníkova žena 

 - Adriana Trigiani 

Příběh dvou lidí, kteří si byli 
od první chvíle souzeni, začí-
ná krátce po roce 1900 v ital-
ské Lombardii. Malý Ciro 
prakticky osiřel poté, co mu 
důlní neštěstí vzalo otce, 
matka se duševně zhroutila a 
spolu s bratrem Eduardem jej 
ponechala v péči řádových 
sester. Enza naopak žije 
uprostřed početné rodiny. 
Jejich cesty se krátce, ale 

osudově protnou nad hrobem Enziny sestřičky Stel-
ly: zralejší Enza ihned tuší, že poznala toho pravého, 
a i lehkovážnější Ciro má od té chvíle Enzu zapsánu 
hluboko v srdci. Shodou nečekaných zvratů se ale 
jejich vztah rozvine až po mnoha letech a na druhé 
straně zeměkoule – znovu se potkávají až v New 
Yorku, kde se Ciro učí obuvníkem, a Enza se uchytí 
jako kostýmní švadlena v Metropolitní opeře… 

 

Lucka doporučuje titul: Skleněná těla. Černá 

melancholie — Erik Axl 
Sund 

Skleněná těla od auto-
rů bestselleru Vraní 
dívka přinášejí další 
temný severský 
thriller, jenž opět za-
míří do nejhlubších 
koutů lidské duše a 
odkryje její odvráce-
nou tvář. 
Švédsko zaplavila vlna 
sebevražd. Umírají 
mladí lidé, ze světa 
scházejí těmi nejděsi-
vějšími způsoby. U 
všech se našly staré 
kazety s hudbou z 

osmdesátých let. Stockholmský detektiv Jens Hurtig 
zjistí, že všechny patřily jediné ženě. Nedlouho poté 
začne někdo brutálně zabíjet vlivné osobnosti. Sou-
vislost obou případů je hrozivější, než si kdo vůbec 
dokáže představit… 
Skleněná těla vyprávějí napínavý příběh o hudbě, 
touze a nenávisti – příběh o tom, čeho všeho je člo-
věk schopen kvůli umění a jak extrémní prostředky 

POZVÁNKA 



Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz 

TIPY NA ČTENÍ 

Daniela doporučuje titul:  Vypravěčka 

Jodi  Picoultová  

 

Sage pochází z 
rodiny s židov-
skými kořeny a 
její babička 
přežila holo-
caust. Ona sa-
ma se snaží 
vyrovnat s ji-
ným trauma-
tem – se smrtí 
matky. Na sku-
pinové terapii 
se seznamuje s 
devadesátní-
kem Josefem 
Weberem. Při 
jednom z jejich 
rozhovorů ji 
tento muž, kte-

rého si všichni v jeho okolí váží a mají ho rádi, po-
žádá, aby mu pomohla spáchat sebevraždu. Tíží 
ho svědomí, přirozenou smrtí se mu však zemřít 
nedaří. Aby Sage přesvědčil, vzpomíná na své pů-
sobení v SS i koncentračních táborech. Po dlou-
hém zvažování Sage kontaktuje úřad pro vyšetřo-
vání nacistických zločinů a podaří se jí přesvědčit 
babičku, aby jí i ona vyprávěla o svém mládí. Zdě-
šeně naslouchá, co všechno zažila v polském 
ghettu, v Osvětimi i později na útěku. Je možné, 
že se s Josefem Weberem setkala a může ho 
usvědčit? A kdyby Sage vyhověla přání starého 
muže – byla by to vražda, nebo vykonání sprave-
dlnosti na tyranovi? Kontroverzní brilantní román 
o vině a trestu americké bestselleristky Jodi Pi-
coultové. 

Jaké a kolik společenských, deskových, karetních nebo 
logických her znáte? Tak přesně ty a ještě velkou spous-
tu jiných si můžete půjčit u nás v knihovně. Snad nikdo 
nezůstane na pochybách, že společenské deskové hry 
mají i v dnešní době nezastupitelnou úlohu mezi dětmi. 
Klidně mohou konkurovat i hrám počítačovým. Máte 
rádi deskové hry? Ano? Tak hurá do knihovny. Zakoupili 
jsme pro vás mnoho deskových her pro malé, větší i nej-
větší. V knihovně je i toto možné. Naši čtenáři tuto služ-
bu využívají na 100%. Podrobnější informace a komplet-
ním seznamem her najdete na našich stránkách  
www.knihovnaslany.cz 

TIPY NA LÉTO 



CO NAŠE KNIHOVNA PŘIPRAVILA  

PRO VAŠE DĚTI? 

oddělení pro děti 
16. - 30. 6. 

 soutěž na téma „Zdraví z přírodní lékárny“ prověří znalosti dětí o léčivých bylinkách 

13., 14., 16. a 17. 6 

 Pasování prvňáčků slánských základních škol a ZŠ Pchery na čtenáře v rámci celostátní akce „Knížka pro prvňáč-
ka“ 

20. 6.  

Čtení, hraní a tvoření s knihou s Mílou Blahníkovou – v červnu utkáme kapsičku na krk technikou tkaní na kartonu. 
Cena - děti do 15 let ZDARMA, dospělí 50 Kč. 

2. – 30. 6.  

výstava výrobků, které děti vyrobily na rukodělných dílnách v knihovně během celého školního roku. Výstava bude 
umístěna v chodbě knihovny. 

pobočka Na Dolíkách 
2. – 16. 6 . 

Známe je? Zábavná soutěž pro děti, ve které budeme poznávat a doplňovat klasické pohádkové hrdiny a postavič-
ky. 

13. 6. 

Pasování prvňáčků na čtenáře. V kapli Nanebevzetí Panny Marie budeme pasovat všechny prvňáčky z 3. ZŠ Slaný 
na čtenáře. 

Budeš mít na vysvědčení jedničku 
z českého jazyka? 

MÁMO, TÁTO, VÍTE O TOM, ŽE SI U NÁS DĚTI PROCVIČUJÍ 
ANGLIČTINU? 
Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít legraci? Každé úterý od 13 do 16 hod. si můžeš 
přijít popovídat s novými dobrovolnicemi ze slánského ICM Polinou a Melike. 

Každý čtvrtek od 14 hod. Zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi 
Simčou, Renčou a Bárou. 

Sledujte i náš dětský web http://detske-slany.webnode.cz/ 

30. června 2016 tě čeká v knihov-
ně překvapení. 



VÍTE, KDE VŠUDE NÁS NAJDETE? 

     To nám to ale uteklo…..! 
     (Pohled mýma očima….) 

 

 

 

 

 

Vedoucí a moje kolegyně v jednom, paní Zoja Kučerová, si zrovna v době mého nástupu vybírala zaslouženou dovolenou J a já 
jsem tak do provozu spadla rovnýma nohama…..Protože Íčko v téhle podobě byla velká novinka, slaňáci k nám přicházeli kaž-
dý den.  Turistů ze začátku nebylo tolik, ale postupně se počet navyšoval. Pečlivě jsme tehdy zapisovaly každou „dušičku“, 
která nás navštívila a také jakou informaci požadovala. 

Dávaly jsme dohromady databázi slánských firem…tato práce spočívala to v tom, že jsme obcházely a obtelefonovávaly slán-
ské firmy, zjišťovali jejich adresu a telefony a následně  je„házely“ do excelovské tabulky a vypracovávaly „databázi“.   
Nabízely jsme na prodej mapy, turistické známky, drobné upomínkové předměty. Pamatuji se, jak jsem dělaly „výběrové“ 
řízení na dodavatele sáčků s potiskem právě na tyhle drobnůstky. 

Začaly jsem pracovat na webových stránkách…….to byl velký krok a také jsme rozjely řadu vycházek po Slaném a okolí. O 
vycházky byl tehdy velký zájem, nic podobného se ve Slaném a okolí zatím neobjevilo a nám se tehdy dařilo vycházky realizo-
vat ve velkém počtu osob. 

Slaný má své vinařství, my jsme nabízely slánské víno….o to byl rovněž mimořádný zájem. 

Sledovaly jsme denní dění, ve Slaném i v republice a jiné důležité informace, které byly „pomocníky“ pro slaňáky i pro návštěv-
níky Slaného. 

Také jsme pořádaly komorní výstavy obrazů, pohledů, fotografií….prostě toho, o co byl zájem a co naši návštěvníci ocenili a i  
proto se k nám vraceli. 

Když si tak promítám zpětně …nejčastějším návštěvníkem byl profesor  Leopold, který byl i pro nás velkou studnicí informací 
nejen o historii Slaného. 

Ty tři roky v „Íčku“ utekly jako voda, 
byly pro mne velmi cennou zkuše-
ností se zajímavou a pestrou náplní 
práce, při níž jsem se setkala 
s úžasnými lidmi a měla možnost 
být při zrodu „hvězdy“, která stále 
svítí. 
Přeji Infocentru Slaný spoustu dal-
ších let v „plné parádě“ a spoustu 
spokojených návštěvníků. 

Šárka Ničová 

 

Jakoby to bylo včera…inzerát …sháníme pracovnici do nově otevřeného slánského infocent-
ra…už si ani nepamatuji, kde jsem ho objevila…..infocentrum…poskytování informací turis-
tům…vždycky mne lákala a bavila práce s lidmi a možnost pomoci…a tak jsem si řekla, že to 
zkusím. Pohovor se mnou vedl tehdejší tajemník Městského úřadu, pan Kolačkovský…mj. se 
mne zeptal: „A víte, kde je ve Slaném Boží hrob?“. Já, Slaňačka, abych nevěděla!  

Nakonec jsem byla přijata a nastoupila jsem v září 2001 do „Íčka“. 


