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 POZVÁNKA  
PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ TRÁVÍ 

PRÁZDNINY VE SLANÉM,  

A JEJICH RODIČE A PRARODIČE.  



TIPY NA ČTENÍ 

MÍLA DOPORUČUJE TITUL: 

Ferenc Máté : Toskánské kopce. Nový život ve 
starém kraji 

Po letech hektického života v severní Americe a ces-
tování po celém svě-
tě opustili malířka 
Candace a spisovatel 
Ferenc Mátéovi New 
York a zamířili do 
Toskánska, za jeho 
středověkými měs-
tečky a idylickou 
venkovskou kraji-
nou. Právě tady se 
konečně rozhodli 
usadit. Italsky neu-
měli skoro vůbec a 
na nalezení svého 
vysněného domu 
měli pouhé čtyři týd-

ny. Ferenc Máté nyní žije v Toskánsku natrvalo, se 
svou ženou zrekonstruoval rozpadlý klášter z 13. 
století a společně provozují dnes již světoznámé 
vinařství Máté. Svěží, poutavé vzpomínky překypují-
cí košatou toskánskou senzualitou a fascinací kraji-
nou, v níž se mísí etruská minulost a středověk s 
moderní dobou, se staly světovým bestsellerem. 
Česky již vyšla jeho kniha Toskánská vinice. 

LUCKA DOPORUČUJE TITUL: 

Ransom Riggs : Sirotčinec slečny Peregrinové. 

Kniha třetí Knihovna duší 

Děti ze sirotčince slečny Peregrinové přicházejí po-
třetí! Podivuhodné 
dobrodružství podiv-
ných dětí pokračuje 
třetím dílem tam, 
kde druhý díl skončil: 
v londýnské podzem-
ce, do které se infil-
trovaly stvůry a ve 
které je netvor, k 
němuž Jacob našel 
klíč v podobě 
„netvorštiny“. Vlak, 
do něhož stvůry nási-
lím nahnaly podivné 
děti i některé ymbry-
ny, dávno zmizel v 
tunelu. Zůstala však 

pachová stopa a k Emmě a Jacobovi přibyl podivný 
pes Addison, který sice nosí brýle, ale čich mu slouží 
dobře. 

VÝSTAVA 

 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 sbírat vtipné 
pozdravy od vás, na-
šich čtenářů, které 
nám pošlete na spe-
ciálním lístku, který si 
můžete vyzvednout 
ve všech odděleních knihovny a Infocentra Pod 
Velvarskou branou. 



Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz 

TIPY NA ČTENÍ 

KATKA „DOLÍKOVÁ“ DOPORUČUJE TITUL: 

Diane Thomas : V divočině 

Americký román z 
období 60. let 20. 
století popisuje 
zvláštní vztah dvou 
osamocených lidí - 
nemocné, umírající 
ženy a mladého 
veterána z Vietna-
mu. Samota a bo-
lest z nich vytvoří 
spřízněné duše.; 
Katherine Reidové 
zbývá nejvýše šest 
měsíců života. Píše 
se rok 1966 a osma-
třicetiletá Katherine 
umírá. Jméno její 

nemoci není známé a doktoři jí už nedokážou pomoci. 
Proto se přestěhuje do opuštěné chaty v horách, aby v 
klidu a o samotě čekala na smrt. Není však zde sama. V 
hlubokých lesích žije dvacetiletý válečný veterán Dan-
ny, který se nedokáže smířit s tím, co ve Vietnamu za-
žil. Danny se straní lidí a přežívá díky trávě, kterou kou-
ří. Přesto je fascinován a přitahován svojí sousedkou. 
Cítí z ní smrt, ale i lásku, která se tak snadno prolíná se 
šílenstvím. 

ZOJA DOPORUČUJE TITUL: 

Pavel Brycz : Střídavá péče pro Kukačku 

 

Rozvod. Manželé svádějí 
bitvu o svou šestnáctiletou 
dceru. Oba chtějí dítě jen 
pro sebe. Ale soudkyně 
prosazuje střídavou péči. 
Matka však prohlásí, že 
manžel není biologický 
otec, a nevidí důvod, proč 
by měl uplatňovat nárok 
na dceru. Je ochotná po 
tomto pozdním přiznání 
nést následky, nepotřebuje 
jeho alimenty. Šok pro 
manžela! Následují testy 
paternity...  

Knihovna V. Štecha přichází s novinkou  

-  Čtení k bazénu - 

Také o dovolené rádi a hodně čtete?  V krásných letních 
dnech, kdy počasí přímo vybízí k lenošení u vody, asi 
málokdo dostane chuť na spletitý, komplikovaný a de-
presivní epos. Proto vám chceme v Aquparku Slaný na-
bízet jednoduché a zábavné čtení, něco, do čeho se mů-
žeme jaksepatří zažrat. Jedná se o knihy darované, kte-
ré ve fondu již máme a už pro ně nenajdeme využití. 
Pokud se vám bude kniha líbit a  rozhodnete se ji dočíst 
doma nebo třeba cestou do práce v buse, tak neváhejte 
si jí vzít, ona vám v tašce nebo batohu moc místa neza-
bere. Prostě si ji odneste. Při další vaší návštěvě bazénu 
jí můžete vrátit na recepci Aquaparku anebo do police 
na vlakovém nádraží ve Slaném, kde již tento knihov-
nický kolotoč funguje druhým rokem.  

Přejeme příjemné léto, plné čtenářských zážitků a neza-

pomeňte nám o tom napsat na speciálně vydaném líst-

ku, který naleznete v knihovně! 

NOVINKA  

KNIHOVNA V BAZÉNU 



CO DALŠÍHO JSME PŘIPRAVILI PRO VAŠE DĚTI 

MÁMO, TÁTO, POJĎTE TRÁVIT ČAS SPOLEČNĚ S DĚTMI 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

POBOČKA NA DOLÍKÁCH BUDE  

OD 1. 7. DO 31. 8. 2016  ZAVŘENÁ. 



  

  

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA   

1. 7. do 31. 8. 20161. 7. do 31. 8. 2016  

ODD. PRO DOSPĚLÉ A STUDOVNAODD. PRO DOSPĚLÉ A 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 
  

ODD. PRO DĚTIODD. PRO DĚTI  

PO  9.00 – 17.00 

ÚT  9.00 – 17.00 

ST  ZAVŘENO 

ČT  9.00 – 17.00 

PÁ  9.00 – 17.00 

SO  ZAVŘENO 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

Vypůjčené knihy můžete vracet  

do biblioboxu na Masarykově náměstí. 

Knihy vám budou z konta odepsány  

následující pracovní den. 



VÍTE, KDE VŠUDE 
NÁS NAJDETE? 

 

 

Od 1. dubna 2016 má Infocentrum ve Slaném otevírací dobu ve všední den od 9 do 17 
hod., soboty, neděle a státní svátky od 9 do 16 hod.  

Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Měst-
ského úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách 
www.infoslany.cz. 

Slaný - plakáty 

Letošní zahájení Turistické sezóny ve Slaném se 
neslo v duchu vzpomínání na to, jak naše město 
vypadalo na začátku 20. století. V centru města 
byla na dva dny nainstalována výstava reproduk-
cí starých pohlednic ze sbírek slánského sběrate-
le Ing. Jiřího Popoviče. A každý tak mohl porov-
nat, jak se prostor kolem za ta léta změnil, nebo 
naopak, jak dobře zůstal zachován. Po této vý-
stavě se na nás někteří Slaňáci obrátili s tím, že 
by si rádi reprodukce starých pohlednic zakoupi-
li, třeba ve formě plakátu. A tak jsme se rozhodli 
toto přání splnit a nabídnout do prodeje sérii 
prvních čtyř plakátů se starými pohledy Slaného. 
Plakáty mají formát A2 a zakoupíte je 
v Infocentru Pod Velvarskou branou.  

Tajemná noční procházka pro děti (od 8 let) 

1.7.2016 od 21:30 

29.7.2016 od 21:00 

26.8.2016 od 20:30 

První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není proč se bát. Vycház-
ka seznamuje děti hravou formou s historií města, pověstmi a povídač-
kami a je určena pro děti od 8 let. Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč 

——————————————————————————————- 

Noční vycházka s překvapením 

8.7.2016 (pátek) 

5.8.2016 (pátek) 

2.9.2016 (pátek) 

22:00  

Poodkryjte společně s námi roušku tajemného nočního města. Prozradí-
me vám něco z jeho historie, choulostivých a úsměvných příběhů. Na 
všechny, kteří dorazí do Infocentra Pod Velvarskou branou a absolvují 
cestu, čeká překvapení. Jaké? Nechte se překvapit. Vstupné pro dospě-
lé je 65 Kč, děti 45 Kč.  

—————————————————————————————————- 

Po svatých místech aneb sakrální perly města 

16.7.2016 

13.8.2016 

15:00 

Tato vycházka patří mezi nejnavštěvovanější a umožní nahlédnout do 
jinak veřejnosti omezených prostor kostela Nejsvětější Trojice a kostela 
sv. Gotharda, které patří k významným církevním památkám Slaného. 
Zajímavosti ze života řádových bratří Bosých karmelitánů budou zpes-
třením až 2 hodinového povídání, na které vás zveme v uvedeném datu.  
Vstupné 45Kč. 

 

 


