


Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) 
je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské 

služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky 

bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový ma-

nagement. V současné době působí jako soukro-

mý poradce v oblasti bezpečnosti. 

Andor Šándor je také autorem mnoha odborných 

prací na téma bezpečnosti, věnuje se v této ob-

lasti lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v 

nejsledovanějších médiích. 

NOVINKA OD 3.1.2019 

Celý fond audioknih je přesunut do studovny! 

Téměř jeden tisíc exemplářů jsme museli přestě-

hovat z oddělení pro dospělé, protože se nám 

tam prostě už nevešel. AV média si nyní budete 

moct vypůjčit jen v tomto oddělení.  

Bez obalu / fair trade 

Problematika odpadů a nadměrné spotřeby 

plastů se týká celého světa, včetně České re-

publiky, našeho města a prakticky každého z 

nás. Zero Waste (česky nulový odpad, nulové 

plýtvání) je označení životního stylu, který 

usiluje o život bez odpadů.  Zero Waste vyža-

duje od lidí, aby přijali zodpovědnost za to, co 

nakupují a kolik odpadu produkují. O tom, jak 

plasty zatěžují životní prostředí, jak se bez 

nich obejít a jak tvořit méně odpadů si může-

te přečíst na výstavní ploše v chodbě knihov-

ny. Nabízíme vám inspirativní návody na sni-

žování množství odpadů v domácnosti a uká-

žeme vám, kde hledat úspory pro přírodu i 

peněženku. Doporučujeme také o knihu Do-

mácnost bez odpadu od Bey Johnson, která je 

skvělým návodem k tomu, jak nakupovat a 

nenosit si domů zbytečný odpad a vysvětluje, 

jak život bez odpadu zjednoduší, zlevní a 

ozdraví náš život. 

http://www.andorsandor.cz/cs/Lektorska-cinnost-4.htm
http://www.andorsandor.cz/cs/Media-3.htm
http://www.andorsandor.cz/cs/Media-3.htm


LEDNOVÉ POZVÁNKY 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI JI JI JSSSMMMEEE   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠE E E DDDĚĚĚTTTIII   

Co už jsme se naučili: 

UZLÍK 

Uzel, uzlík, uzlíček 

pošimrá ti nosíček. 

Tvůj kamarád maličký 

pohladí ti tvářičky. 

 

KOČIČKA 

Naše malá kočička 

má veselá očička. 

Když se na svět kouká,  

tiše při tom mňouká. 

 

PAN DOKTOR 

Šel pan doktor na návštěvu 

zaťukal ťuk ťuk ťuk, 

zazvonil crrr crrr crrr, 

utřel si boty 

a už je tam. 

 

VYROSTL NÁM STROM 

Nejdřív malé semínko 

povyrostlo malinko, 

rostlo, rostlo čím dál více, 

až z něj byla borovice. 

A teď je tu strom 

 



Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 

(MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění 

památky dětských obětí z české obce Lidice, za-

vražděných německými nacisty, a všech dalších 

dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. 

Tato původně národní výstava se stala v roce 

1973 výstavou mezinárodní a během své historie 

se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli 

u nás, ale doslova v celém světě. V posledních 

letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 

000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen 

z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 70-

80 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou 

Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, 

Srí Lanka nebo Zimbabwe. 

V roce 2018 získala výstava významné ocenění 

Gratias agit (dříve Cena Jana Masaryka Gratias 

agit) od ministra zahraničních věcí České republi-

ky za šíření dobrého jména České republiky v 

zahraničí.  

Hlavní expozici aktuálního ročníku je možné na-

vštívit každý rok od června do listopadu . 

 



DROBEČKY Z REGÁLŮ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

VYZKOUŠELI JSTE UŽ TAKÉ TYTO SLUŽBY 

KNIHOVNY? PODÍVEJTE SE JAK NA NĚ...  

Bibliobox: 

https://knihovnaslany.cz/bibliobox,81 

Nové knihy: 

https://knihovnaslany.cz/nove-knihy,31 

Tipy na čtení: 

https://knihovnaslany.cz/tipy-na-cteni,34 

Knihy zakoupené na doporučení čtená-

ře: 

https://knihovnaslany.cz/site/tip 

Pokud přemýšlíte o tom, jaká drobnost by udě-

lala radost vašim blízkým nebo třeba i vám, pak 

se přijďte inspirovat do knihovny a navštivte 

naši novou tvořivou dílnu s názvem „BABINEC“. 

V sobotu 19. ledna 2019 od 9:00 si budete 

moct vlastnoručně vyrobit dokonalý šperk. Za-

stavte se na chvilku a my vám k tvoření připra-

víme čaj či kávu. 

https://knihovnaslany.cz/bibliobox,81
https://knihovnaslany.cz/nove-knihy,31
https://knihovnaslany.cz/tipy-na-cteni,34
https://knihovnaslany.cz/site/tip



