


Co nás čeká v červnu?  

Pasování prvňáčků  

na čtenáře! 

CO TO JE PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ? 

Zajímavý nápad uspořádat rituál pasování nej-

mladších školáků na čtenáře byl poprvé realizo-

ván v brněnské Mahenově knihovně. “Poprvé do 

školy – poprvé do knihovny”, tak zněla výzva 

adresovaná rodičům čerstvých prvňáků v  úvodu 

školního roku 2003/2004. Projekt postupně in-

spiroval knihovnice a knihovníky dětských oddě-

lení po celé republice. 

Ne jinak tomu bylo ve slánské knihovně. Naší 

snahou je tento úspěšný projekt také podpořit a 

otevřít bránu knihovny VŠEM prvňáčkům. Slav-

nost pasování probíhá v dopoledních hodinách v 

kapli Zasnoubení P. Marie (Vlastivědné muzeum, 

Slaný) a zveme na něj všechny školy ze Slané-

ho už od roku …….???.  

JAK PASOVÁNÍ PROBÍHÁ? 

Jedná se o slavnostní akt, kdy představitel měs-

ta, coby král, pasuje malé prvňáčky 

“pohádkovým” mečem na čtenáře. Pracovnice 

dětského oddělení nebo pobočky Na Dolíkách 

ztvárňují královnu. Tuto královskou dvojici dopl-

ňuje kouzelný skřítek Knihovníček. O něm se tra-

duje, že když ho děti při pasování pohladí a bu-

dou celé prázdniny opakovat písmenka, budou 

ve 2. třídě číst jako když bičem mrská. Děti do-

stanou na památku na tento slavnostní akt zdar-

ma knihu, vydanou speciálně k tomuto účelu. 

Akce bývá doprovázena vystoupením dětí a uči-

telek a mohou ji navštívit i rodiče.  

Sobota 1. 6. 2019 od 9 do 12 hod.   

(vstupní chodba knihovny) 

BURZA KNIH 

Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete zís-

kat knihy, které už nikde neseženete za koruno-

vé ceny. Seznam vyřazených knih si můžete pro-

hlédnout na našich webových stránkách 

www.knihovnaslany.cz 

 

29. 5. 2019 – 28. 6. 2019  

(vstupní chodba knihovny) 

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN 

ČESKÉ VĚDĚ 

výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědec-

kých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvali-

fikované profesní uplatnění a vědecká kariéra 

pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto 

našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly 

a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje 

české a světové vědy. Záměrem výstavy je 

představit tyto české vědkyně a upozornit přede-

vším mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a 

prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žád-

ném případě přesnou kopií originálů. Hlavním 

cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, 

aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její pří-

nos vědě.     

  

3. 6. – 14. 6. 2019     

(oddělení pro děti a PD) 

CIZOKRAJNÁ ZVÍŘATA  

V červnovém kvízu budeme potřebovat znalosti o 

zvířatech, která žijí v dalekých krajích. 

 

Sobota 8. 6. 2019 od 9 do 12 hod.   

(Klub K) 

BABINEC  

Nový rukodělný kroužek - posezení u kávy či ča-

je s poslechem knih z CD. Tentokrát budeme vy-

rábět větvičky s peříčky a košíček z filcových 

proužků. Kurzovné 80 Kč. 

 

Úterý 11. 6. 2019 od 14 hodin     

(Hotel Hejtmanský dvůr) 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SETKÁVÁNÍ 

(NEJEN) SENIORŮ  

Sejdeme se v Hotelu Hejtmanský dvůr. Společně 

si popovídáme o tom, co se vám líbilo a jaká té-

mata bychom měli zařadit do dalších setkávání. 

Vstup na akci pouze s pozvánkou. 
 

14. –  28. 6. 2019    

(pobočka Na Dolíkách, oddělení pro děti) 

HRADNÍ A ZÁMECKÉ PŘESMYČKY   

Hravá a vědomostní soutěž pro děti, které rády  

Červnový program  

knihovny 

http://www.knihovnaslany.cz


cestují a znají dobře české hrady a zámky.  

 
15. 6. 2019 od 9 do 11:30 hod.   
(vstupní chodba knihovny) 

DAŘIŠTĚ 

Hearth.net aneb bezpeněžní zóna V zóně se nic 

neprodává ani nekupuje. Kdokoliv může přinést 

jakýkoliv užitečný dárek pro ostatní a kdokoliv si 

může takový dárek vzít a udělat radost sobě ne- 

bo blízkým. Přinést můžete např. bižuterii, korál-

ky, hrnečky, obrázky, hračky, kosmetiku, šátky, 

květiny, kuchařské recepty, něco dobrého na zub  

Dařiště se otevírá v 9 hod., dárky můžete předá-

vat od 8.30 hod. 

 
Pátek 21. 6. 2019 od 12 do 15 hod.  

(pobočka Na Dolíkách) 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽKOU 

aneb zábavné dílničky v knihovně. S Jiřinkou 

Vnoučkovou z ateliéru Jantopa si ozdobíme 

„Keramická srdíčka“. Vstupné 10 Kč/dítě a 20 

Kč/dospělý. 

 

Sobota 22. 6. 2019 od 10 do 11.30   

(zahrada kina) 

ČÍTÁLEK      

V našem Babyklubu Čítálek se v červnu opět se-

jdeme na hravé čtení a povídání, které je určeno 

pro rodiče (prarodiče) s dětmi do tří let, tento-

krát v zahradě u kina a vítáni jsou i tatínci.  

Registrace na info@knihovnaslany.cz nutná! 

 

Čtvrtek 27. 6. 2019 od 13:30  

(Pension Na Sadech) 

"PAMĚŤ SLÁBNE, POKUD JI NECVIČÍŠ.“ CI-

CERO 

Proč trénovat paměť? Co trénování paměti obná-

ší? Pro koho je trénování paměti vhodné? Je tré-

nování paměti účinné? Na všechny tyto otázky 

vám odpoví Míla Najmanová, lektorka trénování 

paměti. 

 

Pátek 28. 6. 2019 od 9 do 16 hod.  

(oddělení pro děti) 

Za jedničku z ČJ dárek    

MALÝ dáreček pro každého školáka, který má na 

vysvědčení jedničku z Českého jazyka. Pozor – 

vysvědčení s sebou! 

 

Každé úterý od 13 do 16 hod. 

(oddělení pro děti) 

ZÁBAVNÉ ÚTERÝ 

Od října jsou s námi v Klubu K opět zahraniční 

dobrovolnice ze slánské pobočky ICM. Tímto 

školním rokem nás provázejí Dóra z Maďarska a 

Irene z Itálie. Můžeš je učit česky, povídat si an-

glicky, zahrát si s nimi fotbálek nebo stolní hru. 

 

 

******************** 

Pozvánka na výstavu 

V průběhu letních 

prázdnin  

1.7. – 31. 8. 2019  

bude pobočka  

Na Dolíkách zcela 

uzavřena ! 

mailto:info@knihovnaslany.cz


Rébusy 
Třetí ročník malých rébusů pro bystré hlavy se po-

malu blíží k závěru. Ještě vás čeká rébus č. 10 a č. 

11. Některé jste zvládli hravě, jiné vás zase trošku 

potrápili. Jsme rádi, že zájem o jejich luštění nekle-

sá a každý měsíc se sejde okolo 20 odpovědí. 

V rébusech budeme samozřejmě pokračovat. 

Cyklus trvá 10 měsíců. Začínáme vždy v září a 

končíme v červnu následujícího roku. V současné 

době nám končí 11. ročník (2018/2019). Od 

podzimu (září) zájemcům nabízíme minimálně 2x 

za měsíc (někdy vícekrát měsíčně) 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.“ 

Knihovna Václava Štecha ve Slaném se již 11 let 

intenzivně pracuje se seniory, protože jsme si 

vědomi nutnosti se systematicky věnovat této 

narůstající skupině aktivních (a nejen aktivních) 

starších dospělých. Pravidelně pro ně pořádáme 

cyklus různorodých aktivit - besedy, přednášky, 

vycházky, exkurze, setkávání se známými osob-

nostmi z kulturního a politického života, instruk-

tážní zdravotní cvičení atd. Vše závisí na poptáv-

ce a výši finančních prostředků v daném období.  

HRÁTKY S PAMĚTÍ V PENSIONU 

NA SADECH JE VHODNÝ PRO 

KAŽDÉHO BEZ OHLEDU NA VĚK  



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI  JI  JI  JSSSMMMEEE      PPPRRROOO      VVVAAAŠŠŠE  E  E  DDDĚĚĚTTTIII   
HLAVNÍ ČINNOSTÍ ODDĚLENÍ PRO DĚTI  

je půjčování knih, časopisů, audioknih, společen-

ských her, tematických kufříků a poskytování 

internetu dětským registrovaným čtenářům. 

MKD nabízí bezplatné informativní lekce pro ma-

teřské a základní školy a zprostředkovává a rea-

lizuje autorské besedy pro žáky ZŠ. Je bezpeč-

ným zázemím pro děti čekající na autobus, 

kroužky nebo rodiče. 

 

   *** 

 

RUKODĚLNÉ DÍLNY PRO DĚTI POD NÁZVEM 

ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNÍŽKOU 

Po celý školní rok připravujeme rukodělné dílny 

pro děti s paní Jiřinkou Vnoučkovou Hrnčířovou z 

Ateliéru Jantopa. Při výběru technik se inspiruje-

me odbornou literaturou zastoupenou v našem 

fondu a zároveň se snažíme využívat recyklova-

telné materiály. 

 

28. 6. 2019 od 9 do 16 hod.   
(oddělení pro děti) 

ZA JEDNIČKU Z ČJ DÁREK   
Malý dáreček pro každého školáka, 

který má na vysvědčení jedničku 
z Českého jazyka. Pozor – vysvědče-

ní s sebou! 
 

Každé úterý od 13 do 16 hod. 
(oddělení pro děti) 

ZÁBAVNÉ ÚTERÝ 
Od října jsou s námi v Klubu K opět 

zahraniční dobrovolnice ze slánské 
pobočky ICM. Tímto školním rokem 

nás provázejí Dóra z Maďarska a 

Irene z Itálie. Můžeš je učit česky, 
povídat si anglicky, zahrát si s nimi 

fotbálek nebo stolní hru. 

NEPŘEHLÉDNĚTE 

http://www.jantopa.cz


INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 

NOVINKY POZVÁNKA 
14. 6. 201 V 21:00 

TAJEMNÁ NOČNÍ VYCHÁZKA  PRO DĚTI  

Chcete si užít trochu dobrodružství v setmělém 

městě? Něco zajímavého se dozvědět o jeho his-

torii? A co takhle objevit poklad? Všechno tohle 

zažijete na naší noční vycházce pro děti!  

Vstupné pro dospělé 65 Kč, děti 45 Kč. Vhodné 

pro děti od 8 let.  

 

INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2019 

Časopis KAM po Česku a Asociace turistických 

informačních center České republiky od 21. červ-

na 2019 spustí další ročník prestižní internetové 

ankety „Informační centrum roku 2019“.  

V anketě může hlasovat laická i odborná veřej-

nost až do 31. 8. 2019. Způsob hodnocení infor-

mačních center návštěvníky proběhne stejně ja-

ko v předešlých letech, bez jakýchkoli změn, na 

adrese www.kampocesku.cz/informacni-centrum

-roku. Nezapomeňte tedy dát hlas i vašemu oblí-

benému informační centru.  

Mimochodem Informační centrum Pod Velvar-

skou branou se v loňském roce umístilo na 2. 

místě v rámci Středočeského kraje.   

BYL JSEM TU, BOŘEK! - NOVÁ LETNÍ 

POZNÁVACÍ HRA S BOŘKEM 

 

Jak známo, čas má sedmimílové boty, a tak když 

se pozorně zadíváte do daleka, uvidíte tam už 

nesměle vykukovat prázdniny. I Bořek je netrpě-

livě vyhlíží. Moc dobře ví, stejně jako všichni klu-

ci a holky, že z celého roku jsou prostě jedině 

prázdniny ta správná doba na dobrodružství. 

Ovšem, na takové tajemné dobrodružství se mu-

sí člověk opravdu velmi pečlivě připravit. Toho si 

je Břek dobře vědom, a proto neponechal nic ná-

hodě a začal s plány na výlety za záhadami světa 

ještě před začátkem prázdnin. A jelikož se 

vždycky chce s vámi o své zážitky podělit, tak si 

pro vás připravil novou letní hru. 

   *** 

PODAŘILO SE! NOVÁ TURISTICKÁ ZNÁMKA 

MUZEUM SLÁNEK BUDE 

Již v květnovém čísle jsme slibovali, že s novou 

turistickou sezónou přichází i plno novinek. A nyní 

máme další – turistická známka Muzea slánek. 

V prodeji bude za standardní cenu 35 Kč. 

O vyrobení nové turistické známky se hlasovalo od 

3. do 17. dubna 2019 na webových stránkách Tu-

ristických známek.   

28. 6. 2019 
INVENTURA  

V pátek 28. 6. 2019 bude Infocen-
trum Pod Velvarskou branou uza-

vřené z důvodu probíhání pravidel-

né inventury.   

Otevřeno bude opět 

v sobotu 29. 6. 2019 

od 9:00.  


