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 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 

Víte, že ... 

 

   

 

 

… ta drážka přesně pod nosem, uprostřed rtů, se nazývá „philtrum“?  

… srdce plejtváka obrovského je tak velké, že by malé dítě mohlo plavat je-

ho žilami? 

… sloni dokáží používat záhyby na své kůži v zadní části, aby zabíjeli komáry? 

… voda z Hořejšího jezera na hranici USA a Kanady by dokázala pokrýt 

v třiceticentimetrové vrstvě celou severní i jižní Ameriku? 

… koně nedokážou dýchat ústy? 

… banány určené ke zmrazení se sklízí na plantážích v Ekvádoru v době, kdy jsou 

úplně žluté a obsahují nejvíce cukrů a vitamínů?  

… leguání dokáží zadržet dech až na třicet minut? 

      Vaše knihovna 

Knihovnické příměšťáčky 
 Také se vám zdají dlouhé 

prázdniny? Nemáte babičky ani dědečky 

a dovolenou od zaměstnavatele jen pár 

týdnů? Děti se doma nudí a kdo se nudí, 

ten většinou zlobí. Proto jsme se rozhod-

li s tím něco udělat a rodičům i dětem 

tak trochu pomoct. Zkusili jsme to prvně 

v létě 2016. Pro rodiče a děti jsme u nás 

v knihovně přes prázdniny připravili 

několik dopoledních aktivit a spolu s 

nimi nabídli také dva turnusy příměst-

ských táborů, které jsme svěřili do ru-

kou odborných lektorů. Úspěch se dosta-

vil, po pravdě až nečekaný a to nás vel-

mi potěšilo. Super! V akcích jsme se tedy 

rozhodli pokračovat i v letošním roce 

s tím, že jsme je ještě trošku upravili. 

Prozatím máme za sebou dvě třetiny 

prázdnin a s nimi dva turnusy příměš-

ťáčků, dvě zábavná dopolední tvoření 

pro malé i velké a také jedno cestovní 

divadélko z Plzně. Před sebou máme 

ještě dva srpnové turnusy příměstských 

táborů a s nimi zakončení letošních 

(Ne)obyčejných prázdnin v knihovně, 

které mají opravdu velký úspěch. Ale 

ještě krátce o tom, jak to s těmi tábory 

vlastně bylo…Od září 2016 jsme pláno-

vali, zařizovali, hledali a přemýšleli, až 

jsme to všechno nakonec dotáhli do finá-

le. V loňském roce probíhaly tábory na 

téma Starých řeckých bájí a pověstí, 

letos to jsou pověsti slánské a s nimi 

Bořek, kluk ze znaku, který coby plyšový 

maskot provázel děti po celou dobu tá-

bora. Program jsme se snažili udělat 

pestrý, protože jsme chtěli dětem nabíd-

nout opravdu od všeho. Vše jsme pečlivě 

rozplánovali do jednotlivých dnů, aby-

chom aktivity pro děti vyvážili a udělali 

„mokrou i suchou variantu“ programu. 

Práce s tím spousta, ale vyplatila se. Pro 

děti jsme měli připravená trička s logem 

knihovny a obrázkem Bořka, kterého si 

děti v průběhu tábora samy vymalovaly. 

Dál děti dostaly i táborové deníčky a 

čepičky, které si označily vlastními sym-

boly a obrázky. Přislíbenou jsme měli 

návštěvu Kláštera bosých karmelitánů 

ve Slaném, kde jsme strávili příjemnou 

dvouhodinku v klášterní zahradě u na-

vlékání korálků. Na besedu s dětmi při-

jeli lesníci z Lesů ČR, kteří si pro děti  



připravili báječný program a přivezli s sebou i loveckého psa. 

 Pozvání na červencové tábory přijal pan David Laň-

ka, výborný dětský spisovatel, který bavil děti v zahradě ki-

na. Zpříjemnili jsme si tam společné odpoledne na piknikových 

dekách a ve stínu stromů se zaposlouchali do dobrodružně 

humorného příběhu o Billu Madlafouskovi a jeho partě. Pro 

celodenní výlet s dětmi jsme zvolili ZOO Zájezd, který jsme 

předtím zkušebně navštívili. Sázka na zvířátka byla to pravé a 

děti si to užívaly naplno. Po prohlídce ZOO a krmení zvířátek, 

jsme měli možnost využít hřiště s herními prvky a poté všichni 

uvítali odpočinek na Fatboy vacích. Koupání jsme měli zajiště-

né ve slánském Aquaparku, zpestřené zajímavou přehlídkou 

od plavčíků, kteří dětem předvedli záchranu tonoucího. 

V táborovém programu nepřišli zkrátka ani milovníci venkov-

ních a společenských her, pro které byl připraven pestrý pro-

gram v přetahování lanem, chození na chůdách, skákání paná-

ka, hrou pétanque a dalšími, což děti neuvěřitelně bavilo. Na 

hry a dobrodružství navázal i výstup na Slánskou horu, zpes-

třený plněním úkolů, které jsme po vytyčené cestě poschová-

vali, a který byl zakončen hledáním „Bořkova pokladu“!  

 No a závěr? Ano, čekal nás táborák v Lesoparku Háje 

spojený s opékáním buřtíků, což byla pořádná mňamka. Když 

jsme si totiž naplnili bříška, zazpívali jsme si známé písničky 

za doprovodu kytary a zavzpomínali na společně strávený 

týden. Při loučení jsme nezapomněli ani na odměny pro děti. 

Každý táborník od nás dostal na rozloučenou diplom a knihu 

Bořek, kluk ze znaku. Užili jsme si to opravdu všichni a všem 

patří velký dík. Pětičlenná parta vedoucích se loučila s partou 

dětí slibem…takže za rok? Asi nebo určitě? URČITĚ! Budeme 

tu pro vás a těšíme se! Pěkný zbytek prázdnin všem.   

 Knihovnice Katka Mrvová Krejčová a & 

Balení učebnic, sešitů a knih na míru  

v knihovnách patří dnes k standardním službám, které knihovny 

nabízí. Rodiče tuto službu vítají, protože je velice obtížné v ob-

chodní síti koupit obaly na všechny typy učebnic a školních sešitů. 

Nemáte čas na balení knih do školy?  

Velikost zakoupených obalů nesedí? 

Potřebný formát obalu nemůžete sehnat? 

Nedostatečně obalené učebnice se rychle ničí?  

Balení provádíme do průsvitné fólie obvykle do druhého dne od 

převzetí, příp. po domluvě. Obal od nás vydrží dlouho a je kvalit-

ní. Stejným způsobem balíme i knihy v našem fondu.  

CENÍK:  

Kniha (sešit) A5 6 Kč 

Kniha (sešit) A4 10  Kč 

2. 9. 2017 od 9:00                     (vstupní chodba knihovny) 

Burza knih  

Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete získat knihy, které 

už nikde neseženete za korunové ceny. Seznam vyřazených knih 

si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 

www.knihovnaslany.cz 

28. 9. 2017  

Státní svátek - ZAVŘENO 

http://www.knihovnaslany.cz


23. 9. 2017 od 9:00    (Atrium knihovny) 

Podzimní kurz drátování s Lucií A. Babákovou 

Lucie A. Babák vystudovala ČVUT fakultu architektury a současně 

i na AMU fakultu scénografie. Je autorkou velkého množství 

divadelních scén a kostýmů, např. Tři rubíny/B. Jirušková, 

Z deníku kocoura Modroočka, pro divadelní soubor TYL 

z Rakovníku – realizovala scénu i kostýmy pro představení Ša-

kalí léta. Navrhuje a vyrábí hračky, kulisy, nástěnné objekty pro 

mateřské a základní školy.   

12. 9. 2017    (Pobočka Na Dolíkách) 

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE TENTO DEN PO-

BOČKA NA DOLÍKÁCH ZCELA UZAVŘENA. 

     Knihovnice doporučují 
Osmnáctiletá Maja Norbergová, oby-

čejná dívka, výborná žačka a oblíbe-

ná kamarádka, se ze dne na den 

stala nejnenáviděnější osobou ve 

Švédsku, obviněnou z účasti na ma-

sakru na střední škole a vraždy své-

ho chlapce a nejlepší přítelkyně. 

Maja však nebyla sama, kdo ten den 

střílel… Po devíti měsících začíná 

soudní proces. Po devíti měsících 

absolutní izolace se Maja pokusí 

dokázat, že se jen bránila. Veřejnost ani média jí ale nevěří. 

Případ však odkrývá mnohem hlubší příčiny – maska zdánlivě 

uhlazeného, bezproblémového života bohaté mládeže padá a 

vynořuje se skutečnost plná rasové i sociální šikany, drog, lhos-

tejnosti a bezcitnosti… Tekutý písek byl vyhlášen nejlepší 

švédskou krimi roku, vychází ve 23 zemích. 

  

Výtečné jídlo, výborné víno, západ 

slunce nad umbrijskými kopci a 

obyčejný, ale přitom bohatý život 

místních žen… To vše na vás čeká 

v nové knize Marleny de Blasi, au-

torky bestselleru Tisíc dnů v Tos-

kánsku. Pravidelně každý čtvrtek 

večer se skupinka čtyř žen z ital-

ského venkova schází ve zchátra-

lém kamenném domě v kopcích nad 

městečkem Orvieto. Tam – společ-

ně se svou přítelkyní Chou – vaří, 

zasedají ke skvělým večeřím při svitu svíček, pijí svá oblíbená 

místní vína a rozprávějí. Líčení společných večeří, oblíbených 

ingrediencí a receptů, jejichž tajemství je předáváno z generace 

na generaci, se prolíná s vyprávěním o životních osudech těchto 

čtyř žen – Mirandy, Ninuccii, Paoliny a Gildy –, které se autorce 

postupně svěřují se svými příběhy o lásce, ztracené i nalezené, 

o stárnutí, opuštění, střetech s mafií a pokrevní mstě. Kniha je 

určena všem, kdo mají rádi Itálii a všechno italské, a tisícům 

čtenářů, kteří si oblíbili Kábulskou školu krásy Deborah Rodriqu-

ezové, Jíst, meditovat, milovat Elizabeth Gilbertové nebo film 

Báječný hotel Marigold. Tato kniha je vyvrcholením autorčiných 

dvaceti let strávených v Itálii, kde žila, cestovala, vařila, jedla a 

pila, a samozřejmě obsahuje recepty těch nejlákavějších umbrij-

ských pokrmů. Kniha je jízdenkou nejen do Itálie, ale i do lidské-

ho srdce.  



Celoroční soutěž končí posledním 12. rébusem.  

Poznáte podle obrázku o jakou knihu se jedná? 

Soutěže se zúčastnilo 14 lidí.  

A všech 14 odpovědi bylo správných a z nich jsme  jsme vyloso-

vali  Jiřího Hadače.  Blahopřejeme!  

Prosím, zastavte se v naší knihovně pro svou výhru. 

Malé rébusy pro bystré hlavy 
  

Správná odpověď z minulého měsíce : 

Jules Verne - 20 000 mil pod mořem 

Cena SKIP:  Městská knihovna roku 2017 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již po-

osmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Záštitu 

nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je oce-

nit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizová-

ny městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 

knihovnických a informačních služeb. Soutěže se letos zúčast-

nilo 44 knihoven, což byl rekordní počet od začátku soutěže. 

Pro hodnocení v prvním kole bylo vybráno celkem 21 indikáto-

rů požívaných pro porovnávání knihoven v projektu Ben-

chmarking knihoven. Všechny tyto indikátory z různých hledi-

sek hodnotí využívání knihovny a její efektivitu. Zatímco u 

většiny indikátorů platí, že čím větší hodnotu indikátoru určitá 

knihovna dosahuje, tím je její hodnocení lepší (vyšší). U indiká-

toru i6, i26, i31, i33 (zažluceno) je hodnocení obrácené: čím je 

hodnota indikátoru nižší, tím je hodnocení lepší (vyšší). Napří-

klad: lépe je hodnoceno to, když podíl osobních nákladů na 

celkových výdajů knihovny je nižší tzn., že zřizovatel investuje 

do rozvoje knihovny víc, než jsou osobní náklady. 

Naše knihovna se přihlásila s projektem 1) NE) obyčejné prázd-

niny s knihovnou v zahradě kina, s 2) modernizací pobočky Na 

Dolíkách a 3) se zavedením aktivit Čtení, hraní a tvoření s kni-

hou. 

Z 10 knihoven v naší kategorii jsme se umístili na 3. 

místě. 

Helena Frischerová (1906–

1984) pocházela z Prostějova, 

který na začátku třicátých let 

opustila, aby svého manžela 

doprovodila na jeho cestě za 

prací do Sovětského svazu. 

Tam, v hlavním městě Moskvě 

o padesát let později zemřela, 

aniž by se kdy podívala zpátky 

do rodného Československa. 

Ve svých vzpomínkách se vě-

nuje letům 1937–1947, jež 

strávila jako jedna z obětí 

„Velkého teroru“ v táborech 

sovětského gulagu. Její me-

moárová próza rusky poprvé vyšla v Moskvě už v roce 1989, 

úplné knižní vydání se objevilo v roce 2014. Popisuje nejen kaž-

dodenní krutou táborovou realitu, ale i projevy přátelství, soli-

darity mezi vězni a pokusy vést kulturní život i za ostnatým 

drátem. Naléhavým stylem, který odkazuje k dokumentární lite-

ratuře dvacátých let, čtenáře do tohoto vzdáleného světa nemi-

losrdně vtahuje. Autorčin osud se stal předobrazem jednoho 

klasického díla české literatury 20. století. Moskevský pobyt 

manželů Frischerových v době sílících čistek zachytil jejich přítel 

Jiří Weil ve svém varovném románu Moskva-hranice (1937) a v 

osudech jeho hlavních postav – Ri Gustavovny a inženýra Rober-

ta. Na rozdíl od manžela, který byl 16. ledna 1938 popraven, 

Helena Frischerová věznění přežila a podala o tom svědectví. 

Svou jemnou memoárovou prózou se zařadila mezi klasiky tzv. 

lágrové literatury.  



 

Už jste si všimli našich nových letáčku? Chceme jimi představit naši na-

bídku těm, kteří stále ještě váhají …. :o) 



Knihovna V. Štecha, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný 

Www.knihovnaslany.cz - info@knihovnaslany.cz - 312  522 238 

 

Infocentrum  

Pod Velvarskou branou  

23. 9. 2017 / 13:00 

Po svatých místech, sakrální perly města / Turistická sezóna 2017 

Vycházka po nejvýznamnějších sakrálních stavbách města. Podíváte se s námi do kostela sv. Gotharda, do klášterního kostela Nej-

světější Trojice a také do kaple Zasnoubení Panny Marie. Sraz na vycházku je u Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném. Vs tup-

né: 45 Kč 

 

22. 9. 2017 / 20:00 

Tajemná noční procházka pro děti (od 8 let) 

První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není proč se bát. Vycházka seznamuje děti hravou formou s historií města, pověstmi 

a povídačkami a je určena pro děti od 8 let. Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč 

VYCHÁZKY MĚSTEM SLANÝ S KOSTÝMOVANÝM PRŮVODCEM 
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