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VÝSTAVA 



TIPY NA ČTENÍ 

MARTINA DOPORUČUJE TITUL: 

Vejce a já od Betty MacDonaldové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavný autobiografický román popisuje se značným 
odlehčením život na slepičí farmě, kterou s manželem 
Bobem založili a zvelebili - v civilizací nedotčeném, 
panenském koutě severozápadní Ameriky. Život v pri-
mitivních podmínkách a s nelaskavým manželem nebyl 
pro ženu zvyklou na město uspokojivý. Kniha je odra-
zem prvního manželství americké spisovatelky, která 
své nepříliš šťastné manželství na zapadlém venkově 
zažehnávala tím, že o něm s humorem psala. Kniha se 
po svém vydání v roce 1945 stala okamžitým bestselle-
rem a brzy byla přeložena do většiny světových jazyků. 
Sarkasmus autorky se trefil do všeobecné nálady panu-
jící těsně po válce. Autorka i její rodina si zažila období 
slávy, pozornosti médií a značně si polepšila finančně. 
Stojí také na počátku tzv. ženské literatury.  

MÍLA DOPORUČUJE TITUL: 

 Noční hlídka od Sarah Watersové  

Román Noční hlídka, 
jenž podle některých 
kritiků plyne poklidněji 
a malinko posmutně-
leji než ty předchozí, 
však nepostrádá nic z 
toho, čím si Sarah 
Watersová získala své 
čtenáře - tedy bravur-
ně vykreslené dobové 
reálie: rozbombardo-
vaný Londýn, neustálý 
strach z náletů, poni-
čené domy a všudypří-
tomný chaos. Ženy se 
pod tíhou nelehké 

doby ve všech směrech emancipovaly - vyměnily sukně 
za kalhoty, usedly za volant sanitky a dočkaly se uvol-
nění i v otázce vztahů a sexuality. 

 Časopisy, které vás budou bavit 
A jsou tady – měsíčník SVĚT NA DLANI a čtrnáctideník 
EPOCHA nově i u nás. Nový měsíčník SVĚT NA DLANI. Čte-
ní opravdu pro každého, koho baví svět a jeho tajemství. Že 
se jedná o vskutku neotřelý časopis, se můžou čtenáři pře-
svědčit v aktuálním čísle, které jsme právě obdrželi.  
Epocha patří mezi nejoblíbenější časopisy. Zaměřuje se na 
vysoce přitažlivá témata, každá stránka časopisu je přímo 
nabitá nejnovějšími informacemi ze světa nových objevů, 
technologií, společnosti, světového byznysu, celebrit, vel-
kého zločinu i tajemné 
minulosti. 

STUDOVNA 

Slánské základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
zvou na výstavu, kterou budete moct zhlédnout ve vstupní 
chodbě Knihovny V. Štecha v Slaném.  

Čt 9 – 18 

Pá 9 – 19 

So 9 - 12 

22. – 24.9. 2016  

VÝSTAVA KVĚTŮ A  

PLODŮ PODZIMU 



Najdete nás i na www.knihovnaslany.cz 

TIPY NA ČTENÍ 

ZOJA DOPORUČUJE TITUL: 

Tady byla Britt-Marie od  Fredrika Backmana  

Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do 
všeho, co je kulaté 

Nejlepší věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, že 
leží u silnice. Britt-Marie je třiašedesátiletá žena, které 
bylo řečeno, že je pasivně agresivní, zpomalená a ukňou-
raná bába. Po čtyřiceti letech manželství opustila město a 
manžela, který ji podváděl. Borg zasáhla finanční krize, po 
níž tam zůstaly jen cedule s nápisem „Na prodej“ a pizze-
rie, která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal 
je to jediné, co v Borgu zůstalo. Tohle nevypadá na začá-
tek krásného přátelství, to rozhodně ne. 

Ale když fotbalová přípravka v Borgu potřebuje trenéra 
tak zoufale, že se nakonec rozhodnou přijmout kohokoli, 
tak je detaily jako třeba ten, že ona opravdu, ale opravdu 
tu práci nechce, nezajímají. 

Další novinkou ve slánské městské knihovně je možnost zapůj-
čit si deštník. Pokud čtenáře zastihne nepřízeň počasí při od-
chodu z knihovny, můžete si zapůjčit velký deštník s logem 
KVŠ a v suchu donést domů knihy i sebe. Deštník je čtenáři 
načten na jeho výpůjční konto a musí se v určené lhůtě a v po-
řádku knihovně vrátit, aby mohl posloužit zase dalším. Tuto 
službu poskytujeme ZDARMA, podmínkou je pouze platná 
registrace. 

NOVINKA 

POD NAŠE DEŠTNÍKY  

SCHOVÁTE KNIHY I SEBE! 



CO DALŠÍHO JSME  

PŘIPRAVILI  

PRO VAŠE 
DĚTI 

MÁMO, TÁTO, 
POJĎTE TRÁ-
VIT ČAS SPO-
LEČNĚ S DĚT-
MI 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

1. – 15. 9.    

Svět lodí a moří 
Na dětské čtenáře čeká zá-

bavně-vědomostní kvíz.  

15. - 30. 9.  

Život v moři 
A je tu opět oblíbená mě-

síční soutěž pro děti.  

Zkuste své štěstí 
v podmořském světě. Sou-

těžíme v otvírací hodiny 
oddělení Pobočky Na Dolí-

kách. 



28. září 2016 
Nordic Walking pochod do Pevnostního muzea v Sazené 
Návštěva Pevnostního muzea v Sazené.  Možnost prohlídky zámku Nelahozeves 
a Sazená,  Městského muzea ve Velvarech. 

Sraz v 6:45 na vlakovém nádraží ve Slaném 

Odjezd v 6:58 ze Slaného do Kralup nad Vltavou 

1) Dlouhá trasa / 26 km 

2) Střední trasa / 17 km 

3) Krátká trasa / 12,5 km 

Návrat do 18:00. 

Startovné 45 Kč, jízdné a vstupné do objektů nejsou v ceně. Podrobné informace vč. mapy dostanete na startu. 

https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/343446-zamek-v-sazene-je-nove-vyhlasen-kulturni-pamatkou.html  

KATKA Z  POBOČKY  

NA DOLÍKÁCH  
SE DĚTÍ PTÁ:  

Sazená - řopík Sazená - zámek Sazená - interiér zámku 



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.  

Wilsonova ulice  

4.9.2016 

11:00 

V letošním roce bude hosty a návštěvníky města, kteří půjdou na vy-
cházku s jednoduchým názvem "Wilsonova ulice" provázet paní průvod-
kyně ve stylovém secesním kostýmu, který příjemně navodí atmosféru z 
přelomu 19. a 20. století. Wilsonovu ulici zdobí řada velmi pěkných měš-
ťanských domů, budova městského divadla aj. Pokud využijete naší na-
bídky, určitě se ledacos zajímavého o této části města Slaného dozvíte. 
Sraz na vycházku je na vlakovém nádraží ve Slaném. Vstupné: 20 Kč. 

——————————————————————————————- 

Noční vycházka s překvapením 

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 

10.9. 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. 

 

 



  

  

 


