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NOVINKA V KNIHOVNĚ NOVINKA V KNIHOVNĚ --  ZAVEDNÍ KARTY 7+ZAVEDNÍ KARTY 7+  

Karta 7+ pro seniory 

Dnešní doba je znakem uspěchanosti a zaneprázdněnosti. Slova jako „nemám čas“ ne-

bo „přijdu pozdě“ jsou na denním pořádku. Ale co se děje s lidmi, kteří už tento náročný 

uspěchaný proces opustili? Nehrozí seniorům vyčlenění ze společnosti a osamělost? Kni-

hovna Václava Štecha ve Slaném již 10 let intenzivně pracuje se seniory, aby podporo-

vala zdraví seniorský věk. 

Knihovna Václava Štecha ve Slaném každoročně pořádá cyklus akcí, které jsou zamě-

řené na seniory. Jedním z cílů knihovny je zmenšení generační propasti, ale i přivést starší 

osoby k aktivnímu a pozitivnímu životnímu stylu. Umožňuje setkávání i aktivity posilující fy-

zické i psychické zdraví osob v seniorském věku. Mezi akce knihovny patří besedy, před-

nášky, vycházky, exkurze ale i práce s počítačem. Akce pořádané Knihovnou Václava 

Štecha se nekonají pouze za zdmi knihovny, ale i v domově pro seniory nebo v domově 

s pečovatelskou službou.   

Teď knihovna přináší novou akci, která odstartuje v týdnu knihoven (1. – 7. října 2018). 

V tomto týdnu se na všech odděleních knihovny objeví kartičky označené nápisem 7+. 

Pomocí kartičky mohou senioři sbírat razítka na akcích pořádaných Knihovnou Václava 

Štecha a Infocentrem Pod Velvarskou branou. Stačí navštívit pouze sedm akcí 

z různorodého výběru. Razítka budou k dostání v průběhu dvanácti měsíců. Při vyplnění 

kartičky sedmi razítky získává její držitel certifikát na doživotní registraci do Knihovny Vác-

lava Štecha zdarma. Kartičku stačí jen odevzdat na kterémkoliv oddělení knihovny. Ak-

ce 7+ je určená lidem od 60 let výše.  

Knihovna Václava Štecha se snaží odbourávat předsudky a stereotypy o stáří a o lidech 

v seniorském věku. Je načase brát seniorský věk jako plnohodnotnou etapu života, kde 

je možné se seberealizovat a užívat si života, jak jen je to možné. Knihovna tak nabízí 

prostor, kde můžete neustále držet mozek v pozoru, naučit se nové věci, poznat zajíma-

vé lidi i získat nové poznatky. Stáří neznamená osamělost, ale bránu k novému životu. 

Knihovna chce být prostředníkem, který tento vstup do nové etapy seniorům usnadní.  



AKCE V TÝDNU KNIHOVEAKCE V TÝDNU KNIHOVEN  A PO CELÝ ŘÍJENN  A PO CELÝ ŘÍJEN  



PŘIJĎTE MEZI NÁS PŘIJĎTE MEZI NÁS   

VÝSTAVA NA STRVÝSTAVA NA STRO-O-

MECHMECH  
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že SVK 

Kladno, která nám půjčuje knihy prostřed-

nictvím MVS (meziknihovní výpůjční služ-

ba), zavádí i pro knihovny od 1. 7. 2018 no-

vou sazbu poplatků z prodlení (5 Kč za 

každý den a za 1 dokument), jsme nuceni 

tyto poplatky zavést i v naší knihovně.  

Dodržujte tedy prosím stanovené datum 

vrácení dokumentů, abychom předcháze-

li případným nedorozuměním. 

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ  

Výstava na stromech  

 „Naše boty“ 

Výroba bot v indické Agře 

 

 Knihovna Václava Štecha pořádá v týdnu 

od 6. 10. do 13. 10. 2018 již čtvrtý ročník 

„Výstavy na stromech“, tentokrát se zamě-

řením na podmínky výroby bot 

v továrnách a sweatshopech indické Agry 

(SWEATSHOP – tímto termínem jsou ozna-

čována místa, kde probíhá výroba za 

špatných hygienických a zdravotně zá-

vadných podmínek po neúměrně dlouhou 

pracovní dobu a za velmi nízkou mzdu. 

Velmi často se zde využívá práce dětí) 

 Téma výstavy se každý rok mění. Minulé 

ročníky se věnovaly pěstování kávy, baná-

nů a pracovním podmínkám v koželuž-

nách. Výstava se koná vždy během Týdne 

důstojné práce, kdy se slaví Světový den 

důstojné práce. Ten připadá vždy na 7. říj-

na. 

 Dva pracovníci z organizace Na zemi se 

vypravili do indické Agry minulý rok. Fotili, 

natáčeli a dělali rozhovory s odborníky, 

majiteli továren i dělníky. Ti zde pracují 6 

dní v týdnu 10 hodin denně. Pracují ob-

vykle bez ochranných pomůcek 

s chemikáliemi, lepidly, ostrými nástroji. Po-

kud se zraní a nemohou pracovat, propus-

tí je. Většinou nemají ani pracovní smlouvy. 

 Realistické fotografie z této cesty si může-

te prohlédnout v týdnu od soboty 6. 10. do 

soboty 13. 10. Budou rozvěšeny na plaká-

tech formátu A2 na stromech na Masary-

kovo náměstí. Věříme, že vás nenechají 

chladnými a možná přivedou k zamyšlení 

o důsledcích našeho nákupního a spotře-

bitelského chování.       Věra Ungerová 

OD ŘÍJNA 2018 U NÁS OD ŘÍJNA 2018 U NÁS 

OPĚT PROBÍHAJÍ OPĚT PROBÍHAJÍ   

JAZYKOVÉ KOUTKY!JAZYKOVÉ KOUTKY!  



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI JI JI JSSSMMMEEE   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠE E E DDDĚĚĚTTTIII   

Co je to Semínkovna? 

Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 

2015 na podporu svobodného sdílení osiva, 

semenaření a přírodního zahradničení. Vzo-

rem jí byly francouzské Les Grainotheques a 

a m e r i c k é  T h e  S e e d b a n k s . 
 

Semínkovny, 

ať už je to skříňka, košíček, krabička ap., jsou 

místem, kde zahradníci mohou mezi sebou 

bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. 

Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, 

tedy nemořené a  z chemicky neošetřova-

ných rostlin. Může jít o výsledek domácího 

semenaření. Semínka jsou nabízena bezplat-

ně v malých dávkách pouze pro osobní spo-

třebu. 

Semínkovny jsou svobodná iniciativa pro 

každého.  

Kdokoliv může semínkovnu založit a propa-

govat ve svém okolí. 



OD ŘÍJNA 2018 U NÁS OD ŘÍJNA 2018 U NÁS OPĚT PROBÍHAJÍ OPĚT PROBÍHAJÍ   

JAZYKOVÉ KOUTKY!JAZYKOVÉ KOUTKY!  
8. a 22. 10. 2018  pobočka Na Dolíkách) 

Jazykové koutky angličtiny s Petrou (pondělky) 

Od října nově každé sudé pondělí  můžeš využít možnost doučování, pomoc s domácími 

úkoly a konverzace. Koutky pro děti jsou zcela zdarma. 

 

Každé sudé pondělí oddělení pro děti) 

Konverzační koutek angličtiny s Petrou 

Potřebuješ pomoci s úkolem z angličtiny, se slovíčky nebo si chceš vyzkoušet v angličtině 

popovídat? S tím vším Ti pomůže naše kolegyně Petra.  

 

4. 10. 2018        

(oddělení pro děti a PD) 

Jablíčkový den  

(Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí)  

K podzimu patří jablíčka a šťavnaté jablíčko od slán-

ské firmy Ekofrukt také bude patřit tomu, kdo si po-

radí s našimi záludnými kvízy a otázkami. Akce se 

koná v rámci říjnových oslav Mezinárodního dne 

jablek. 

 

15. – 31. 10. 2018  (pobočka Na Dolíkách, oddělení pro děti) 

Podzimní příroda 

Zábavně vědomostní soutěž pro děti. Tři vylosované správné odpovědi opět odměníme! 

 

400 knihoven se zapojí do interaktivní hry Déčka s 

Pavlem Zedníčkem a naše knihovna je tam také! 

Dětská stanice České televize po úspěšné letní soutěži Sežeňte ovečky! opět zvedne děti 

a rodiče od obrazovek. Tentokrát je pomocí internetové hry vyšle do knihoven doručit 

tajemný dopis. Hra navazuje na právě vysílaný seriál Skautská pošta 1918, věnovaný 

vzniku Československa, v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem, který se stane i průvodcem hry. 

Více najdete na tomto odkaze.  

http://www.mistnikultura.cz/400-knihoven-se-zapoji-do-interaktivni-hry-decka-s-pavlem-zednickem?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Vyhlašovatelé prestižní ankety „Informační centrum roku“ - Asociace turistických infor-

mačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po 

Česku, oznámili vítěze letošní ankety. Slánské infocentrum Pod Velvarskou branou získalo 

stříbrnou příčku ve Středočeském kraji.  

Ankety se účastní turistická informační centra (TIC), držitelé certifikace Jednotná klasifi-

kace turistických informačních center, kterou provádí právě A.T.I.C. ČR ve spolupráci se 

státní agenturou pro cestovní ruch -  Czech Tourism.  Ankety se nicméně mohou zúčast-

nit, jak členové asociace ta i žadatelé z řad nečlenských subjektů. Letos se zúčastnilo 

435 certifikovaných TIC z celé České republiky. 

Hlasování je určeno pro veřejnost, která do turistických informačních center přichází pro 

informace, inspiraci a která služeb centra využila anebo pravidelně využívá. Anketa dá-

vá hlasujícím jedinečnou možnost přidělit svůj hlas takovému TIC, které mají v oblibě, 

které jim pomohlo, kde našli, co hledali, nebo které je příjemně překvapilo. „Anketa 

zhodnocuje naší práci, je zpětnou vazbou slánské veřejnosti i turistů, kteří naše město a 

náš region navštívili“ doplňuje ředitelka Knihovny V. Štecha paní Zoja Kučerová. 

Veřejnost mohla hlasovat on-line od konce června do konce srpna na turistickém portá-

lu www.kampocesku.cz  Hlasující mohli přidělit svůj hlas vždy maximálně jednomu infor-

mačnímu centru v kraji tzn.  udělit až 14 hlasů. V celorepublikovém měřítku anketa oslo-

vila téměř 24 tisíc hlasujících, což je o 6 tisíc hlasů více v porovnání s loňským rokem. Ví-

tězná informační centra, která získala nejvíce hlasů v každém z krajů České republiky, 

budou vyhlášena a oceněna v rámci slavnostního večera A.T.I.C. ČR při podzimním 

členském fóru asociace. 

Vítězové ankety „Informační centrum roku 2018“ ve Středočeské kraji jsou: 

■ Informační centrum Města Kutná Hora (počet hlasů: 361) 

■ Informační centrum Pod Velvarskou branou ve Slaném (počet hlasů: 303) – se v rámci 

celé České republiky umístilo na krásném 15. místě.  

■ TIC Mělník (počet hlasů: 142) 

Slánské Infocentrum Pod Velvarskou branou bylo založeno v červnu 2001. Od té doby 

své služby značně rozšířilo a dnes nabízí celou řadu služeb. Primárně zajišťuje propagaci 

města jeho atrakcí a atraktivit pro občany i návštěvníky města. Dále zajišťuje komento-

vané prohlídky města s průvodci, organizuje množství akcí např. noční prohlídku města 

anebo zprostředkovává informace na celou řadu kulturně, společensky, sportovní a tu-

ristické akce.  

V infocentru můžete zakoupit suvenýry, upomínkové předměty, pohledy, sběratelské su-

venýry, regionální produkty, turistické průvodce, mapy, publikace. Zaměstnanci vám 

také rádi poradí s informaci o všech ubytovacích zařízeních v regionu. Součástí infocen-

tra je stálá expozice Muzea slánek. Můžete si zde vyrazit pamětní minci, uschovat kolo či 

zavazadlo, zalaminovat, okopírovat nebo naskenovat dokumenty, zapůjčit dřevěný stá-

nek anebo třeba zapůjčit hole na nordic walking.  Také se zde nachází schránka pro 

lovce geocachingu a internet pro veřejnost.   

 ANKETA „INFORMAČNÍ CANKETA „INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU ENTRUM ROKU 

2018“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE2018“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE  

http://www.kampocesku.cz


IINFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOUNFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU  

Kromě výše uvedené činnosti je Infocentrum velice aktivní v publikační činnosti a to neje-

nom v tištěné podobě, ale také v elektronické podobě. Na webových stránkách info-

centra na adrese www.infoslany.cz se můžete dozvědět množství informací o aktuálně 

pořádaných akcích ve městě i v regionu; doporučení na výlet. Infocentrum vydává 

množství kvalitních informačních letáků a tyto informace dále šíří nejenom na slánskou 

veřejnost formou vlastního FaceBookového profilu a uvedených webových stránek. Pra-

videlně také přispívá do městského zpravodaje – Slánská radnice.  

V roce 2016 Infocentrum Pod Velvarskou branou získalo například 2. místo v soutěži Tourist Propag v ka-
tegorii Turistická informace roku za kalendář. 

Zaměstnanci prochází každý rok pravidelných školením, které je zaměřeno na destinační 

společnosti, poskytování služeb, novinek a trendů v oblasti cestovního ruchu.  

Razítková pohlednice z Královského města Slaný    

Pro všechny sběratele pohledů i turistických razítek přinášíme novinku. V Infocentru Pod 

Velvarskou branou je nyní k dispozici čistá pohlednice, kterou stačí orazítkovat a poslat. 

Tak neváhejte a udělejte někomu radost originálním pohledem ze Slaného. Razítková po-

hlednice je zdarma.  

http://www.infoslany.cz

