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POZVÁNKY POZVÁNKY --  LEDEN 2018LEDEN 2018  

6. ledna 2018 v 10:00 

Vyhlášení nového ročníku o Nejlepšího hůlkaře roku. 

11. ledna 2018 od 14:00 

Virtuální procházka po městě s hledáním, jak se Slaný změnilo za téměř 100 let 

s Ing. Jiří Popovičem v Domě s pečovatelskou službou.  

16. ledna  2018 od 17:00 

Příběh Titaniku - Lektorka Dana Šimková seznámí posluchače se skutečnou historií 

této lodi, zodpoví otázky, porovná příběh s filmovými verzemi a ukáže poklady – 

originální artefakty. 

24. ledna  2018 od 10:00 

Čtení v Domově se zvláštním režimem pro 

seniory – Nabídka časopisů v knihovně, 

která svým obsahem by mohla zaujmout – 

Vital plus, Revue 50 +, Bylinkové recepty 

pro zdraví, Bylinky revue, Regenerace, 

Květy, Vlasta, F.O.O.D. aj. 



MALÁ OCHUTNÁVKA TOHO, MALÁ OCHUTNÁVKA TOHO,   

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT   

V ROCE 2018?V ROCE 2018?  

LEDEN 

 Příběh Titaniku¨-  beseda pro veřejnost.  

ÚNOR 

 8. Knihovnický karneval pro děti i dospělé. 

 Pohostinná Gruzie - beseda  pro veřejnost. 

BŘEZEN 

 Hmyz na talíři. Jak chutná brouk na talíři?  Co je ENTOMOFÁGIE?   

 Drátování a Katkou.  Celoroční kurz. Každý 3. měsíc se naučíte něco nového. 

DUBEN 

 Vycházka po městě s Ing. M. Zablkovou a pro imobilní bude přistaven autobus. 

KVĚTEN 

 Víte, že máte denně ujít 10 000 kroků? Kurz chůze s nordic walking holemi s Ing. Annou Vaníčkovou. 

ČERVEN 

 Slavnostní zakončení 10. ročníku Setkávání (nejen) seniorů s programem a zajímavými hosty. 

ČERVENEC 

 (NE) obyčejné prázdniny s knihovnou. Rodiče a prarodiče společně s dětmi stráví dopoledne 

v knihovně na společném projektu – čtení, hraní a tvoření s knihou.  

SRPEN 

 (NE) obyčejné prázdniny s knihovnou. Rodiče a prarodiče společně s dětmi stráví dopoledne 

v knihovně na společném projektu – čtení, hraní a tvoření s knihou.  

ZÁŘÍ 

 Pochod všech generací aneb Pohyb sluší každému věku. Nenáročný pěší výlet do okolí Slaného za-

končený v prima hospůdce. 

ŘÍJEN 

 Týden knihoven - kurz trénování paměti. Během pěti sezení po dvou hodinách se naučíte fígle, jak 

pracovat s pamětí. 

LISTOPAD 

 Proč se Antonín Dvořák nestal řezníkem aneb zlonické požehnání zpupným teletem. Režisér doku-

mentarista Pavel P. Ries nám představí vybrané dokument s regionální tematikou. 

PROSINEC 

 Den pro dětskou knihu a vyhlášení vítěze už 4. ročníku o (NEJ) vánoční stromeček. 

TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ S VÁMI!TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ S VÁMI!  



MALÉ RÉBUSY PRO MALÉ RÉBUSY PRO 

BYSTRÉ HLAVY BYSTRÉ HLAVY --    

2. ROČNÍK2. ROČNÍK  

(vstupní chodba knihovny) 

Sedmičky Josefa Lady 1887 -1957 - 2017 

Typické obrázky provázejí dětstvím již několiká-

tou generaci dětí. A dospělí jistě rádi nostalgicky 

zavzpomínají. Prohlédněte si výstavku uspořáda-

nou k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Jo-

sefa Lady. 

VÝSTAVKAVÝSTAVKA  

15.11. 2017 15.11. 2017 --    

15. 1. 201815. 1. 2018  

OBJEDNALI JSME OBJEDNALI JSME 

PRO VÁSPRO VÁS  

Od ledna 2018 jsme na žádost 

čtenářů objednali nové tituly 

časopisů a rozšířili tak jejich na-

bídku. Tak jak budou postupně 

dodávány distributorem, tak je 

budeme zařazovat do fondu.  

Můžete se těšit např. na: 



NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE  BURZA KNIH A BURZA KNIH A   

ČASOPISŮČASOPISŮ  

6. ledna 2018 od 9:00 do 12:00 bude probíhat 

burza knih a časopisů. Tradiční prodej vyřaze-

ných knih, kde můžete získat knihy, které už ni-

kde neseženete, za korunové ceny. Seznam vy-

řazených knih si můžete prohlédnout na našich 

webových stránkách  

PŘIJĎTE MEZI NÁS PŘIJĎTE MEZI NÁS   

Knihovna Václava Štecha ve Slaném se již 10 let 

intenzivně pracuje se seniory, protože jsme si vě-

domi nutnosti se systematicky věnovat této na-

růstající skupině aktivních (a nejen aktivních) 

starších dospělých. Pravidelně pro ně pořádá-

me cyklus různorodých aktivit - besedy, přednáš-

ky, vycházky, exkurze, setkávání se známými 

osobnostmi z kulturního a politického života, in-

struktážní zdravotní cvičení atd. Vše závisí na 

poptávce a výši finančních prostředků v daném 

období. Cyklus trvá 10 měsíců. Začínáme vždy 

v září a končíme v červnu následujícího roku. 

V současné době nám probíhá 10. ročník 

(2017/2018). Od podzimu (září) zájemcům nabí-

zíme minimálně 2x za měsíc (někdy vícekrát mě-

síčně) pravidelná setkávání. Tyto aktivity máme 

rozdělené pro ty, kteří do knihovny dochází, a 

pak na ty, kteří jsou v domově pro seniory nebo 

v domově s pečovatelskou službou, a za těmi 

docházíme s programem 1x měsíčně my. 

V letech 2014 – 2017 se našich akcí zúčastnilo 

754 lidí. 

„Vyspělost společnosti se pozná 

podle toho, jak se umí postarat o 

staré a nemocné.“ 

(součástí knihovny je i Infocentrum Pod Velvar-

skou branou, kde od roku 2008 funguje aktivní 

Klub nordic walking Slaný). 

I v roce 2018 budeme po-

kračovat v počítání nacho-

zených kilometrů členů Klu-

bu nordic walking Slaný. Tak-

že, jak zpívá ve svém zná-

mém hitu Wabi Daněk: "Tak 

do toho šlápni, ať vidíš kousek světa..."  

Klub Nordic Walking vznikl z iniciativy několika 

nadšenců, kteří se rozhodli, že nebudou volný 

čas trávit u televize nebo u počítače, ale že 

chtějí něco udělat PRO SEBE, ale taky pro ostat-

ní. Našim cílem je šířit NW a dostat ho co nejvíce 

do povědomí lidí. Pořádat akce, výlety a ukazo-

vat chůzi s hůlkami každému, kdo o to projeví 

zájem. Mladému, starému, tlustému nebo tenké-

mu. Oprášit ten nejpřirozenější lidský pohyb a tím 

je chůze. Ruku na srdce, často vyrážíme daleko 

do ciziny a to co máme v okolí ani moc nezná-

me. A věřte, že i v okolí Královského města Slaný, 

najdete hodně zajímavých či tajemných míst, 

romantických zákoutí, míst, kde na Vás dýchne 

historie, či skvosty architektury. A právě k jejich 

objevování Vás chce Klub Nordic walking ve 

Slaném pozvat.  

Více zde: http://klub-nw-slany.webnode.cz/ 

VYHLÁŠENÍ NVYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU OVÉHO ROČNÍKU   

O NEJLEPŠÍHO HŮLKAŘEO NEJLEPŠÍHO HŮLKAŘE  ROKU 2018 ROKU 2018   

http://www.knihovnaslany.cz/vyrazene-knihy,32
http://klub-nw-slany.webnode.cz/


CO CO JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTIJSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI  

Každé pondělí od 13 do 14 hodin (Klub K) 

Čtení s Milenou. Paní Milena Zablková a příjem-

ná hodinka čtení a relaxace pro malé, větší i 

velké posluchače.  

* 

Každé úterý od 13 do 16 hodin (Klub K) 

Zábavné úterý. Od října jsou v Klubu K opět za-

hraniční dobrovolníci ze slánské pobočky ICM. 

Můžeš je učit česky, zahrát si s nimi fotbálek ne-

bo stolní hru. 

* 

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ POMOC S POMOC S 

ANGLICKÝM JAZYKEM?ANGLICKÝM 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. 

JAZYKOVÉ KOUTKY ANGLJAZYKOVÉ KOUTKY ANGLIČTINY S IČTINY S 

PETROUPETROU  

CO NCO NOVÉHO VÁS ČEKÁOVÉHO VÁS ČEKÁ  NANA  PO-PO-

BOČCEBOČCE  NA DOLÍKÁCH?NA DOLÍKÁCH?  

CO CO JSME DĚLALI V PROSINCI S MÍLOUJSME DĚLALI V PROSINCI S MÍLOU  ......  

VÍCE: FOTOGALERIE VÍCE: FOTOGALERIE ZE VŠECHZE VŠECH      

AKCÍAKCÍ  PPRO DĚTI RO DĚTI  
 

http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/


INFINFOCENTRUMOCENTRUM  POD VELVARSKOU BRANOUPOD VELVARSKOU BRANOU  

Na trase oblíbeného výletního vlaku Cyklohráčku ze Slaného kolem Okoře a do Hostivice a Prahy se jezdit 

nepřestalo. Speciální dětská herna na kolejích sice ulehla až do března k zimnímu spánku, Středočeský kraj 

ale v zimním období připravil vlakovou novinku. Od 10. prosince po této trati svezou milovníky výletů ze 

Slaného zimní motoráčky. 

V okolí Slaného jsou hned dvě atraktivní místa pro železniční výlet: nasedněte na motoráček a navštivte 

zříceniny hradu Okoř, nebo přemyslovské hradiště v Budči. Tam vás čeká unikát – zřejmě nejstarší budova 

v Čechách, rotunda Sv. Petra a Pavla, postavená již v 9. století. Tato místa ani v zimě neztrácí na zajíma-

vosti a malou výhodou je i menší počet turistů.  

Pokud nechcete přímo výletovat, můžete nové vlaky využít k cestě do Hostivice nebo až do Prahy. Vlaky 

doplní nabídku stávajících spojení a nabízejí zajímavou alternativu k cestě autem do vytíženého centra. 

Motoráčky jezdí o sobotách, nedělích a svátcích do konce března. Ze Slaného vyjíždějí vždy ve 12:30 a 

15:30, v opačném směru z Hostivice do Slaného v 10:35 a 13:31. V Hostivici v obou směrech navazují spoje 

z a do Prahy. Na jaře pak opět vyjede po této trase oblíbený dětský Cyklohráček. 

Tento nový Kaleidoskop nahrazuje původní časopis, který vydával Krajský úřad Středočeského kraje. Bu-

de vycházet čtvrtletně a Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) této tiskovině dala novou podo-

bu. Aktuální číslo "Zima 2017/2018" je zaměřené na výlety se zimní tématikou. Najdete zde tipy na pro-

cházky zasněženou přírodou, skvělé lyžování nebo pozvánku na druhý ročník Noci hotelů.  

Nový Kaleidoskop je zdarma k dostání v Infocentru Pod Velvarskou branou. 

NOVÉ ZIMNÍ VÝLETNÍ VLAKY ZE SLANÉHO K OKOŘI  

KALEIDOSKOP V NOVÉM PROVEDENÍ  

NOVÉ POHLEDNICE V NAŠÍ NABÍDCE 


