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Milé čtenářky, milí čtenáři, milé děti,  

maminky a tatínkové, 

 
v sobotu 10. prosince 2016 od 9:00 bude celá knihovna patřit dětem.  

Oslavíme totiž Den pro dětskou knihu. 
 

Připravili jsme pro malé i větší návštěvníky pestrý program.  

V 9 hod. začneme hudebním vystoupením žáků 3. ZŠ Rabasova ul. Následně 
se otevřou dílny pro děti, budeme také hrát velkou pohádkovou hru a nebude 
chybět ani divadélko Kováček.  

Vyhlásíme vítěze o Nejkrásnější stromeček roku 2016! 

Celý program bude probíhat až do 12:00 a můžete se u nás i zaregistrovat! 

Přijďte si s námi zpříjemnit a užít advent. Srdečně Vás zveme do knihovny. 



 

                                                                                                   

12. 12. 2016 od 16:00 (Klub K) 

Moje ID 
Elektronická občanka MojeID Jediné jméno a heslo pro přihlášení do mnoha  různých 
webů  a databází, spolehlivé ověření totožnosti pro komunikaci s úřady či hlasování v 
místních referendech, a mnohé další služby poskytuje MojeID Přijďte diskutovat  s ve-
doucím projektu Radimem Ponertem o tom, jak u nás ve  Slaném službu MojeID co 
nejlépe využít.  

 

3. – 23. 12. 2016  (vitrína na chodbě knihovny) 

Svatý Mikuláš - výstava 

Výstava představuje prostřednictvím sbírkových předmětů (např. pohlednic, přáníček, sošek, vánočních ozdob apod.) postavu 
sv. Mikuláše, jehož svátek (6.12) patří již neodmyslitelně k adventní době.  
Sv. Mikuláš žil a působil v antickém městě Myra na území dnešního jižního Turecka. Četné legendy ho líčí především jako člo-
věka, který pomáhá. Postupem času se kolem jeho osoby vytvořila silné lidová tradice. Dodnes trvá nejznámější z nich - miku-
lášská nadílka dětem. 
      

Správná odpověď z minulého měsíce : 

 V. Dyk - Krysař 

Celoroční soutěž pokračuje třetím rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 11 lidí. A všechny odpovědi byly správ-
né. 

Ze správných odpovědí jsme vylosovali :  

Markétu Svobodovou. Blahopřejeme! 

Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru. 

Důležité upozornění !   

Úprava provozní doby koncem roku 2016 

ODDĚLENÍ 

PRO DOSPĚLÉ A STUDOVNA 

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

2016 

Pátek  23. 12.   9.00 – 16.00 

Sobota  24. 12.   ZAVŘENO 

Pondělí  26. 12.   ZAVŘENO 

Úterý  27. 12.   9.00 – 18.00 

Středa  28. 12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  29. 12.   9.00 – 18.00 

Pátek  30. 12.   9.00 – 16.00 

Sobota  31. 12.   ZAVŘENO 

 

POBOČKA NA DOLÍKÁCH 

Čtvrtek       22. 12.       8.00 – 11.00 

                       12.00 – 17.00 

Pondělí  26. 12.   ZAVŘENO 

Úterý  27. 12.   ZAVŘENO 

Čtvrtek  29. 12.   ZAVŘENO 

Pondělí  2. 1. 2017 11.00 – 16.00 



CO BY VÁM JEŠTĚ NEMĚLO UNIKNOUT 

SOBOTA 3. PROSINCE 2016 BUDE AKČNÍ 



MY MÁME RÁDI RETRO… 
Teď mluvím hlavně za tu něžnější polovinu lidstva a nepočítám muže, kteří mají trochu drahého koníčka, jako například sbír-
ku veteránů. 

To nám, ženám, stačí listovat knihou „Retro“, nebo sledovat stejnojmenný pořad televizi, brouzdat na internetových strán-
kách a hledat Vintage styl (to ty pokročilejší z nás), a nebo se dojímat u starých černobílých fotografií. Ujít si také jistě nene-
cháme každoročně opakovaný televizní seriál „Četnické humoresky“. Není problém navštívit různé výstavy s retro-
věcičkami a vykřikovat společně s ostatními: „Podívej, přesně takový budík jsem měla, když mi bylo…, a v tomhle kočárku 
jsme vozili našeho Pepíčka. Nebo jsem to byla já, kdo se v něm vozil? Ten čas tak letí. 

A právě proto asi milujeme tyhle návraty do minulosti. I když využíváme všech výdobytků moderní techniky a bez teplé vo-
dy a splachovacího WC si život neumíme a ani nechceme představit (maximálně týden v létě ve stylové chalupě), i moderní 
domácnost si oživujeme nám milými a důvěrně známými věcmi po našich předcích. 

Je jedna oblast, kde se retrostylu skvěle daří a tou je kuchyň. Všimla jsem si, že téměř v každé domácnosti, kterou jsem na-
vštívila, opatrují nějaký ten kousek po (pra)babičce a někde ho, což je úplně nejlepší, stále používají. A teď nemyslím skleně-
né vitríny se starožitným porcelánem, ke kterým není radno se přibližovat na méně než jeden metr a děti v takovýchto do-
mácnostech nejsou vítány. 

Když jsme u těch dětí. Pamatujete si na čas strávený s babičkami v její kuchyni? Bylo tam teplo i bez ústředního topení, vo-
nělo to tam všemi možnými dobrotami (ne čistícími prostředky a osvěžovači vzduchu). To bylo království babičky, která nás 
zasvěcovala do tajů kuchyně, měla na nás čas a trpělivost a nevadilo jí, když nám, nemotorným, cokoliv spadlo na zem. 
Nám, méně akčnějším, stačilo vše sledovat z nějakého pohodlného místečka a zhostit se úlohy prvního ochutnávače. 

To vše se mi vybavilo v paměti, když jsem s předstihem vybírala pomůcky na letošní vánoční pečení a narazila jsem i na 
skvosty po babičce. Najednou jsem byla zvědavá, jestli i mé milé kolegyně a kamarádky jsou takto „postižené“ a ráda bych 
si jejich poklady prohlédla. A tak vznikl nápad udělat si jen tak pro radost malou výstavku „Z kuchyně našich (pra)babiček“. 
Jak se povedla, můžete posoudit i vy, při návštěvě knihovny. Nahlédněte do jedné ze skleněných vitrín na chodbě. Ale po-
zor, míšeňský porcelán tam nehledejte. 

Bohužel budete ochuzeni o jeden parádní kousek. Jedná se o asi 60 let starou  bandasku. Kolegyně si v ní dodnes vozí jídlo 
od maminky, která odmítá používat plastové krabičky. Jistě chápete, že tento důležitý kousek nemůže jen tak zahálet na 
nějaké výstavě.  

Milé příznivkyně retra i moderního designu. Až budete letos péct vánoční cukroví, přizvěte ke spolupráci své děti a vnoučata 
a aspoň na chvíli se proměňte v ty voňavé, trpělivé bytosti, na které budou vaši potomci s láskou vzpomínat. 

Přeji krásný adventní čas v jakémkoliv stylu                                  Věra Ungerová 

 

NOVINKY VE FONDU 



15. 12. 2016 od 17:00 (Klub K) 

Co mě maminka nenaučila, aneb Vánočka ze šesti pramenů 

Jak se plete vánočka? Chystáte se na pletení vánočky, ale nevíte si rady, jak na to? Podle našeho návodu pochopíte, jak se ple-
te vánočka ze šesti pramenů a případně to dvakrát třikrát zkusíte, tak se vám vánočka na Vánoce určitě povede. Uvidíte sami, 
že uplést vánočku není nic složitého. Pokud máte i nějaký oblíbený recept a podělíte se o něj s námi, budeme rádi.  
S sebou modelínu a podložku na modelování. 
Kurzovné 30 Kč. 
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CO JSME PŘIPRAVILI PRO VÁS A VAŠE DĚTI 

 5. , 12. a 19. 12. 2016 od 13:00 do 14:00 (Klub K) 

Předčítání pohádek a příběhů, pro klídek a  
pohodu! 
Nemáte čas číst dětem nahlas? Budeme to dělat za vás! 

6., 13.a 20. 12. 2016 od 13:00 do 16:00 (Klub K)  

Odpoledne s Polinou a Melike  
z ICM 
Každé úterý pokračuje Konverzační koutek angličtiny 

nebo si přijďte jen tak povídat. 

S NÁMI BUDETE  COOL, IN, FREE !  

AKCE PRO DĚTI 

1. – 22. 12. 2016  (oddělení pro děti a pobočka Na 
Dolíkách) 

České Vánoce  
Vědomostní soutěž pro děti s vánoční tematikou a 
tradičními zvyky.  
Tři šťastné výherce odměníme. 

 
 
8. 12. 2016 od 15:00 (pobočka Na Dolíkách)  

Malé předvánoční setkání  
Nazdobíme společně stromeček, ochutnáme tradiční 
cukroví a ozdobíme si společně pobočku. 

 
 
8. 12. 2016 od 17:00  (pobočka Dolín) 

Čertovská knihovna 

budeme - čertovsky závodit, čertovsky malovat a 
čertovsky pracovat. Přineste si na opečení buřtíky, 
bude i čaj, pro dospělé káva. Pokud nebudete mít 
čertovský oblek, mějte alespoň růžky, rohy, rožiska, 
ale nic strašidelného  
 



Od 1. listopadu 2016 má Infocentrum ve Slaném otevírací dobu ve všed-
ní den od 9  do 16 hod., soboty, neděle a státní svátky je ZAVŘENO.  

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

NOVÁ POHLEDNICE SLANÉHO 



NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ROCE 2017? 


