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 Fotografie z našich akcí pro děti 

najdete na 

 

Víte, že ... 

… 17. 10. 2017 jsme oslavili 120. výročí založení knihovny? 

Rádi se s vámi podělíme o krásné vzpomínky na setká-

ní s těmi, pro které je naše knihovna srdeční záležitos-

tí, rádi k nám chodí, rádi se k nám vrací….  



18. 11. 2017     -     ZAVŘENO! 

23. 11. 2017    -  Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE KNI-

HOVNA OTEVŘENA POUZE DO 16:00.  

VČETNĚ POBOČEK! 

Knihovnice doporučují       

Tato kuchařka vám rozhodně 

nebude nečinně ležet na poličce! 

Dýně je jednou z nejoblíbenějších 

druhů zeleniny a každý rok mno-

ho z nás vymýšlí, co si z ní, kro-

mě obligátní polévky, uvařit. 

Vyzkoušejte množství slaných i 

sladkých receptů a poznejte 

všechny možnosti, které vaření s 

dýní nabízí – například dýňový 

chléb, lepkavé hovězí s dýní a hranolkami ze sladkých brambor či 

dýňový cheesecake. S dýní se zkrátka nebudete nikdy nudit, takže 

- co bude dnes k jídlu?  
Významný polský novinář a znalec 

českého prostředí pojednává ve 

své nejnovější publikaci Ach, ty 

Češky o osmi ženách z české his-

torie a současnosti. Na půdorysu 

osudů těchto slavných (a mnohdy 

zapomenutých) osobností – např. 

Věry Čáslavské, Růženy Vackové, 

Adiny Mandlové, Petry Šáchové… 

– nám ozřejmuje širší dobové 

souvislosti a rozkrývá před námi 

dějiny našeho národa z perspekti-

vy, která o nás vypovídá více, než 

si sami myslíme. Ach, ty Češky! 

jsou mistrovským dílem o naší 

národní povaze, našich komplexech i obrovské síle, zkrátka pes-

trou mozaikou českých dějin.  

Tři mladé matky a jejich neobyčej-

né příběhy odvahy, utrpení a pře-

žití.Mezi milionem obětí holokaus-

tu, které byly v roce 1944 poslány 

do koncentračního tábora Osvě-

tim-Birkenau, prošly Priska, Ra-

chel i Anka jeho branami s tajem-

stvím – všechny tři právě otěhot-

něly, a svému osudu musely čelit 

samy, bez manžela. S obrovským 

strachem z budoucnosti, poté, co 

už ztratily tolik svých blízkých, se 

tyto mladé ženy upnuly k tomu 

jedinému, co jim v životě zbylo: 

zachránit sebe a své nenarozené 

dítě. Jedna z matek pocházela z 

Třebechovic pod Orebem, druhá z Bratislavy a třetí z polské 

Lodže. Kniha mapuje neuvěřitelné příběhy těchto tří žen – nejdří-

ve do Osvětimi, pak do německého pracovního tábora, kde, polo-

mrtvé hlady a udřené z nelidské práce, se snažily zakrýt svůj 

zdravotní stav. A nakonec je čekala pekelná 17denní cesta vlakem 

s tisíci dalšími vězni přes západní a jižní Čechy do tábora smrti v 

rakouském Mauthausenu. A když už se zdálo, že tuto cestu nepře-

žijí, podařilo se několika hrdinům z Horní Břízy dát potřebným 

trochu jídla a vody 

Nenašli jste u nás, co jste hledali?  

Ač je knihovní fond Knihovny V. Štecha značně rozsáhlý, mož-

ná v něm postrádáte konkrétní knihu, autora či oblíbený žánr 

literatury. Právě pro Vás je naše nová služba on-line Knihy na 

přání. JAK NA TO? Je to jednoduché – prostě nám napište 

na www.knihovnaslany.cz/site/tip. V sekci Naše služby 

otevřít kliknutím záložku Knihy zakoupené na přání čte-

náře a vyplnit formulář. Pokusíme se pro Vás knihu co nejdří-

ve sehnat a zařadit ji do knihovního fondu. Informaci, jak to s 

Vaším přáním vypadá, pak snadno zjistíte na téže webové 

stránce v přehledné tabulce Seznam požadovaných titulů, 

kterou pravidelně aktualizujeme. Děkujeme všem čtenářům za 

dosavadní zajímavé tipy na nové knižní tituly. Těšíme se Vaše 

přání k doplnění knihovního fondu.  

Za knihovnu Vás zdraví a přeje krásný podzim plné kvalitní 

četby Míla Najmanová. 

Malé rébusy pro bystré hlavy - 2. ročník 

http://www.knihovnaslany.cz/site/tip


Setkávání s Lenkou při tvorbě vánoční dekorace je v knihovně 

již mnohaletá tradice. Dnes už se scházíme proto, že si chceme 

připomenout techniky, které nás Lenka naučila, ale rády mezi 

sebou přivítáme úplné nováčky, kteří se to chtějí naučit také. 

Míla vás zase naučí techniku patchwork, kterou můžete použít 

na výrobu zvonečku. Obě dámy jsou velice šikovné a trpělivé, 

takže není vůbec žádný důvod k obavám, že by to snad někdo 

nezvládl. 

Večer poezie 

Knihovna Václava Štecha vás zve na Večer poezie ve čtvrtek 

16.11.2017 od 18:00. 

Laskavý večer poezie a kytary slovem provede Pavel Žalud, 

který s sebou přivede další své hosty. 

Den poezie je festival otevřený všem, kteří chtějí po dobu více 

jak dvou týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem, který 

si sami zvolí. Každoroč-

ně se koná v mnoha 

městech celé České re-

publiky a již několik let 

je počtem akcí nejroz-

sáhlejším festivalem 

poezie v naší zemi 

(přitom před 19 lety šlo 

o pouhý jeden den, den 

narození Karla Hynka 

Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu).  

 

Víte, co se skrývá pod zkratkou MaMaTo 

a co je Industry Punk? Pak přijďte 

14.11.2017 do knihovny! 



Co jsme připravili pro vaše děti * 

Už jste zaznamenali sympaťáka Jirku, který si s 

vámi jak v dětském oddělené, tak na pobočce Na 

Dolíkách zahraje některou z deskových her? A že 

jich máme opravdu požehnaně, o tom se můžete 

přesvědčit, když k nám dorazíte! 

O další informace požádejte paní knihovnici! 

Potřebuje vaše dítě pomoc s anglic-

kým jazykem? 

Už nyní může navštěvovat jazykovou koutek v Klubu K. Bude 

každý čtvrtek od 13:00 do 16:00. A je úplně ZDARMA! 

Stejný bude probíhat na pobočce Na Dolíkách a to každé úterý 

od 14:00 do 16:00. 

Každé pondělí od 13 do 14 hodin (Klub K) 

Čtení s Milenou. Paní Milena Zablková a příjemná ho-

dinka čtení a relaxace pro malé, větší i velké posluchače.  

* 

Každé úterý od 13 do 16 hodin (Klub K) 

Zábavné úterý. Od října pro vás bude v Klubu K opět 

zahraniční dobrovolník ze slánské pobočky ICM. Tímto školním 

rokem nás bude provázet Diego ze Španělska. Můžeš ho učit 

česky, zahrát si s ním fotbálek nebo stolní hru. 

Jak to u nás žije ... :o) Projekt „Živá knihovna 2017“ 

PARTNER PROJEKTU  




