
Č
E
R

V
E
N

 V
 K

N
IH

O
V

N
Ě
  

Č
E
R

V
E
N

 V
 K

N
IH

O
V

N
Ě
  
2

0
1

8
2

0
1

8
  

M
A

S
A

R
Y

K
O

V
O

 N
Á

M
Ě
S
TÍ

 1
5

9
, 

S
LA

N
Ý

 

KAŽDÝ PÁTEK KAŽDÝ PÁTEK --    

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ  
Den s kávou 

Na to, že na naše čtenáře čeká každý 

pátek voňavá káva jako zpříjemnění ná-

vštěvy knihovny, si mnozí již zvykli. Od 

nového roku máte možnost si ji vypít z 

pěkných retro hrnečků a ne z plasto-

vých kelímků jako doposud. A to buď 

zcela zdarma, nebo za symbolický pří-

spěvek dle vašeho uvážení, který použi-

jeme na nákup další kávy. 



Slánské „Férové snídání“ 

 
Ohlédnutí za další vydařenou akcí 

 

 Knihovna Václava Štecha ve Slaném pořádala letos již počtvrté „Férovou snídani“ na 

podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Snídali jsme ve čtvrtek 10. května v podlou-

bí a atriu knihovny. Myšlenka tohoto happeningu je velice prostá. Sejdeme se s přáteli, 

sousedy, nebo rodinou a společně si pochutnáme na jídle a pití připraveném z fairtra-

dových nebo lokálních surovin. Tím dáváme najevo signál, že nám nejsou lhostejné 

podmínky, za jakých se produkuje zboží, které běžně spotřebováváme. 

 Počasí letošnímu ročníku přálo, a tak účast byla opravdu hojná. My, knihovnice jsme 

připravily pro návštěvníky krásně prostřené stoly ozdobené bylinkami, vyšívanými ubrusy 

a různými exempláři z kuchyně našich babiček a prababiček. Ty nám ochotně zapůjčilo 

slánské muzeum. A bylo co obdivovat. Od různých košíků, ošatek, forem na pečení, přes 

smaltové nádobí až po dřevěnou máselnici. Tím se krásně naplnilo motto letošní snída-

ně: „Vezměte své poklady na piknik.“ 

 Atrium knihovny se brzy zaplnilo snídajícími. Potěšila nás účast maminek s dětmi, které si 

to opravdu užívaly. Byl čas nejen na ochutnávání dobrot, ale i na vzájemnou výměnu 

receptů. Děti si mohly pohrát v dětském koutku. Někteří malí odvážlivci si i zatočili klikou 

již zmíněné máselnice. 

 Běžné návštěvníky knihovny čekalo překvapení již před budovou v podloubí. Právě ta-

dy si totiž zvolila své stanoviště děvčata z Integrované střední školy ve Slaném pod vede-

ním pedagožek paní Provazníkové a paní Kašparové. Na jejich dobroty se stála fronta a 

dívat se, jak přímo na místě vzniká taková lahůdka, jako gruzínské chačapuri, byl oprav-

du zážitek. 

 Podpořit myšlenku Fairtrade přišla i milá a usměvavá paní Vodičková z Ekofruktu Slaný s 

tradičními Twiggy tyčinkami,čerstvými i sušenými jablky a výborným moštem. A nesmíme 

zapomenout na další výborné mošty i netradičních příchutí, jako je rakytník, nebo červe-

ná řepa, tentokrát z produkce firmy „Ovocnářství a vinařství“ paní Hany Muchové v Kyn-

ského ulici. Všem moc děkujeme za účast, bylo nám s vámi moc fajn. 

 Soutěžili jsme také o nejlepší dobrotu letošní snídaně. A že bylo z čeho vybírat. Stoly se 

doslova prohýbaly různými pomazánkami, domácím chlebem a houstičkami, makovo – 

ořechovým  a mrkvovým koláčem, perníkem, muffiny, škvarkovými plackami, vločkový-

mi sušenkami...Seznam by byl dlouhý. Ovšem  nejvíc hlasů získaly domácí sýry a to jak z 

kravského, tak z kozího mléka. Byly opravdu výborné. Výherkyni gratulujeme a v knihov-

ně na ni čeká malá odměna. 

 Co říci závěrem? Bylo nám se všemi milými hosty moc hezky. Užili jsme si to. 

Férová snídaně roku 2018 je již minulostí. Už teď se těšíme na tu v příštím roce. 

Tak na milé shledání třeba i s vámi! 

 

                                                                             Věra Ungerová 



PŘIJĎTE MEZI NÁS PŘIJĎTE MEZI NÁS   

POZVÁNKYPOZVÁNKY  MALÉ RÉBUSY PRO MALÉ RÉBUSY PRO 

BYSTRÉ HLAVY BYSTRÉ HLAVY --    

2. ROČNÍK2. ROČNÍK  

2. 6. 2018 od 9 do 12 hodin  

(vstupní chodba knihovny) 

Burza knih  

Tradiční prodej vyřazených knih, kde 

můžete získat knihy, které už nikde nese-

ženete za korunové ceny. Seznam vyřa-

zených knih si můžete prohlédnout na 

n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h       

www.knihovnaslany.cz 

Semínkovna – sázej, sklízej, sdílej 
 

Ve slánské knihovně se otevře Semín-

kovna nebo-li banka semínek pro za-

hrádkáře 

Již brzy zahájí Knihovna Václava Štecha 

provoz Semínkovny - amatérské banky 

semínek pro domácí pěstování. Můžete 

být těmi prvními, kdo do ní vloží svá se-

mínka, nebo si můžete jiná zdarma půj-

čit.  

O otevření Semínkovny v prostorách kni-

hovny budete včas informováni. Sleduj-

te www.knihovnaslany.cz. 

Komunitní projekt Semínkovna vznikl v 

České republice v roce 2015 jako snaha 

o podporu svobodného sdílení osiva, 

semenaření a přírodního zahradničení. 

Vzorem jí byly francouzské Les Graino-

theques a americké The Seedbanks. 

Jde o místo, kde zahradníci mohou mezi 

sebou bezplatně sdílet osivo ze svých 

zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v 

Bio kvalitě, tedy nemořené a z chemic-

ky neošetřovaných rostlin. Může jít o vý-

sledek domácího semenaření.  

Během jednoho roku vzniklo na území 

ČR více než 30 semínkoven. Najdete je 

nejčastěji v knihovnách, ale své místo 

našly také například v kavárnách, ko-

munitních zahradách, informačních 

centrech či Coworkingovém centru. Ně-

kolik jich funguje rovněž ve školách, kde 

se o ně starají žáci, kteří zároveň sami 

semenaří. 

Podpořte i vy biodiverzitu ve svých za-

hrádkách svobodným sdílením osiva! 

Více na www.seminkovny.com 

http://www.knihovnaslany.cz


NA CO SE MŮŽETE TĚŠINA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?T?  



CO JSME PŘIPRAVILI PCO JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTIRO DĚTI  

Každé úterý od 13 do 16 hodin (Klub K) 

Zábavné úterý. Od října jsou v Klubu 

K opět zahraniční dobrovolníci ze slán-

ské pobočky ICM. Můžeš je učit česky, 

zahrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru. 

8. 6. 2018 od 12:00 do 15:00 
(pobočka Na Dolíkách) 

Čtení, hraní a tvoření s knihou  

Výtvarný workshop pro děti a družiny. 

Vstupné 10 Kč/dítě…… 20 Kč/dospělý 

Nové suvenýry Slaného 

Chystáte se v létě k moři nebo třeba jen 

na menší výlety? Nevíte, do čeho si dáte 

své věci a svačinu, neváhejte a pořiďte 

si novou plátěnou tašku nebo stahovací 

sak na záda, které jsou nyní v dostání 

v Infocentru Pod Velvarskou branou.  



INFOCENTRUM POD VELVINFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOUARSKOU BRANOU  


