


Milí čtenáři a přátelé knihovny!  
     Dovolte, abych vás v novém roce 2020 
pozdravila a popřála vám, aby byl pro vás ale-
spoň tak dobrý, jako ten uplynulý. 
Těší nás, že máme příležitost potkávat se  
s vámi na různých akcích, že vás vybrané pořa-
dy zaujaly a setkaly se s velkým ohlasem.  
A co se vlastně chystáme za akce na rok, který 
právě začal? Určitě budeme pokračovat s těmi, 
které už mají svou tradici - Setkávání (nejen) 
seniorů, Rébusy, květinové dílny s Lenkou Ja-
novskou nebo dílničky pro děti s Jiřinkou Vnouč-
kovou. Pokračovat bude také klub pro rodiče s 
dětmi do 3 let Čítálek, Knihovnický karneval pro 
děti, Noc s Andersenem, Pyžamová party, Den 
pro dětskou knihu nebo Hrátky s pamětí, (NE)
obyčejné prázdniny s knihovnou. Své příznivce 
si našel nový klub Babinec. A nebude jen toto. V 
roce 2020 bude naším hostem paní Helena Vol-
dánová, ale také pan Vlastimil Vondruška. Bude 
toho opravdu mnoho. 
     Přejeme vám příjemné chvíle s vaší/naší 
knihovnou nejen u čtení! Vaše knihovna 
 
Vyhledávání regionálních novino-
vých článků bude jednodušší! 
      Knihovna V. Štecha pro vás připravila další 
novinku, a to zpřístupnění zpracovaných novi-
nových článků z regionálních deníků. Články 
jsou přístupné z on-line katalogu knihovny. 
V záložce vyhledávání vyberete pole „Fond“, z 
nabídky (Monografie, Periodika….) zaškrtnete 
Článek v časopise a po té můžete vyhledávat 
dle zvolených kritérií. Vyhledávání potvrdíte 
kliknutím na tlačítko Hledat.  

     Nyní jsou pro vás již zkatalogizované články 
z let 2018 – 2016 a budeme pokračovat zpětně 
až do roku 1991. Zpracovávání bude probíhat 
průběžně. Pokud byste potřebovali s čímkoliv 
poradit, přijďte za námi do studovny a pracovni-
ce vám rádi s vyhledáváním poradí.  

     Věříme, že si tato nová služba najde své 
příznivce a budou s ní spokojeni.  

Program na leden 
Výstava DŘEVOMALBY Tomáše Zá-
borce 
2.– 31. 1. 2020 | vstupní chodba knihovny 

Tomáš Záborec - Dřevomalby - Expozice slán-
ského výtvarníka navazuje na předchozí výsta-
vy realizované Knihovnou Václava Štecha v mi-
nulých letech a přináší nové pojetí i některá do-
sud nevystavená díla. Přijďte navštívit výstavu, 
které se můžete dotýkat, a která se dotkne i 
Vás.  

 
Burza knih  
Sobota 4. 1. 2020 od 9:00 | vstupní chodba 

knihovny 

Tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete 
získat knihy, které už nikde neseženete za ko-
runové ceny. Seznam vyřazených knih si může-

te prohlédnout na našich webových stránkách 
www.knihovnaslany.cz 
 

Čtení, hraní a tvoření s knihou  
Pátek 10. 1. 2020 od 13:00 | Klub K 

Oblíbený workshop pro děti a družiny s Jiřinkou 

VNOUČKOVOU. V lednu si budeme společně vy-

rábět „Ponožkové sněhuláčky“. Vstupné 20 Kč/

dítě, 40 Kč/dospělý. 

Tajemství rodu 
Úterý 14. 1. 2020 od 17:00 | Klub K 

Naučné povídání genealožky Heleny Voldánové 
o tvorbě TV seriálu.  Pravidelně vystupuje v po-
řadech Českého rozhlasu a její rozhovory o ro-
dopisu jsou publikovány v časopisech. Od roku 
2011 spolupracovala na tvorbě obou řad tele-
vizního cyklu „Tajemství rodu“ v tvorbě ro-
dokmenů všech osobností a jako odborná po-
radkyně v oblasti rodopisu. 
 

Čtení, hraní a tvoření s knížkou 
Pátek 17. 1. 2020 od 12:00 | pobočka Na Dolí-
kách 

Zábavné dílničky v knihovně. S Jiřinkou Vnouč-
kovou si podle knižní předlohy vyrobíme 
„Ponožkové sněhuláčky“. Vstupné 20 Kč/dítě a 
40 Kč/dospělý. 

Dařiště 
Sobota 18. 1. 2020 od 9:00 | vstupní chodba 

knihovny 

Darujte, co máte a umíte. Co vy považujete za 
samozřejmé, udělá druhému radost. Co udělá 
druhému radost, vám dá pocit štěstí. 

Čítálek 
Úterý 21. 1. 2020 od 9:00 (jen pro nováčky) a 
od 10:00 | Klub K 
 
nebo 
 
Čtvrtek 23. 1. 2020 od 9:00 a od 10:00 | Klub 
K 
       
V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se 
v lednu sejdeme na dopolední hravé čtení a po-
vídání, které je určeno pro (pra)rodiče s dětmi 
do tří let. 



 

 

Hrátky s pamětí  
Čtvrtek 23. 1. 2020 od 13:30 | Pension Na Sa-
dech 
 
Zveme vás do volně pokračujícího tréninku pa-
měti, tentokrát na téma: vlajky evropských 
států - druhy paměti, koncentrace, opakování, 
vhodné pro začátečníky. Maximální kapacita 10 
lidí. 
Těší se na vás certifikovaná trenérka paměti 
Miloslava Najmanová. 
 

Poodhalení závoje tajemství ori-
entálních tanečnic 
Úterý 28. 1. 2020 od 14:00 |  přednášková 
místnost 
 
Historii a současnost orientálního tance jako 
přirozeného způsobu pohybu a sebevyjádření 
ženské jedinečnosti i odvěkého ženského ar-
chetypu nám přijde přiblížit Michaela Broučko-
vá, lektorka orientálního tance. Akce se koná 
v rámci Setkávání (nejen) seniorů. Vstupné 
zdarma. 
 

Zábavné úterý 
Každé úterý od 13:00 do 15:00 | Klub K 
 
Od října jsou s námi v Klubu K opět zahraniční 
dobrovolníci ze slánské pobočky ICM. Můžeš je 
učit česky, povídat si anglicky, zahrát si s nimi 
fotbálek nebo stolní hru. Tímto školním rokem 
nás budou provázet dva kluci, Santi ze Španěl-
ska a Giulio z Itálie. 
 

Znakujeme se zpěvem a hrou  
Každá středa od 9:30 do 10:30 | oddělení pro 
děti 
Nečekejte na slova, komunikujte se svým 
děťátkem už teď! Kurz pro rodiče a děti ve vě-
ku od 6 měsíců do 2 let s lektorkou paní Lucií 
Tichou.  
Registrovat se můžete na  
https://lektorskanavigace.cz 

Malé rébusy pro bystré hlavy – 4. 
ročník / č. 3p 
 

https://lektorskanavigace.cz




Lednové novinky 



Akce pro děti 

    Malovaný čtenářský deníček—
Kniháček 

    V roce 2019 jsme chtěli  novým projektem 
zpestřit dětem pravidelné návštěvy knihovny a 
půjčování knih a podpořit tak jejich zájem o čet-
bu. Prohloubili bychom tím jejich zážitek z četby 
a zároveň získali zpětnou vazbu na přečtené 
knihy. Dalším důvodem, proč jsme do toho šli,  
je fakt, že hodně škol opouští psané písmo a 
kreslení je pro dítě a jeho jemnou motoriku jeho 
náhrada (soustředění, řeč/vady řeči, vyjadřová-
ní aj.)  

     Projekt Malovaný deníček – Kniháček byl na-
vržen pro prvňáčky, kteří se seznamují nejen s 
písmenky ve škole, ale mnozí vlastně i s knihov-
nou jako takovou. Při pravidelných návštěvách, 
které probíhaly jednou měsíčně, docházely děti 
společně s paní učitelkou do knihovny a vybíraly 
si a půjčovaly každý tu svoji knížku, která je 
zaujala.  Doma, v družině nebo ve škole v rámci 
výtvarné výchovy pak z té které knížky namalo-
valy obrázek, mohly napsat i název knihy, pří-
padně jméno autora a ti zdatnější i krátce o 
čem příběh byl a jestli se jim líbil. Malé děti vět-
šinou rády kreslí a nám se zdálo vhodným do-
plňkem k přečteným knihám kreslení obrázků – 
jakási první varianta na psaný čtenářský deník. 
Podepsané obrázky poté odevzdávaly v knihov-
ně (opět hromadně, při další návštěvě), kde je 
externí pracovník zalaminoval, proděravěl a 
svázal každému do vlastního deníčku – Kniháč-
ku. Děti tak mají nejen krásnou vzpomínku na 
knihy, které přečetly, ale i na společné návštěvy 
knihovny se svými kamarády a doufáme, že 
mnozí se budou do knihovny i rádi vracet. Pro-
jekt je především na podporu čtenářství a pro-
vázanost s knihovnou. Vypěstované čtenářské 
návyky jsou pro děti hodně důležité pro celý bu-
doucí život.  

Tento projekt jsme realizovali od ledna 2019. 
Dětem i pí učitelkám se velmi líbil a vznikaly tak 
nádherné obrázky. Při pravidelných návštěvách 
jsme si o knížkách nejen povídali, ale i jsme si z 
mnohých četli, abychom děti zaujali a naladili je 
na nejrůznější dobrodružné a napínavé příběhy. 
Každé setkání jsme přizpůsobili buď ročnímu 
období, kdy děti do knihovny přišly nebo něja-
kému významnému svátku či události. O spolu-
práci jsme požádali i spisovatele pana Davida 
Laňku a výbornou ilustrátorku paní Markétu Vy-
drovou, aby nám poskytli obrázky z knihy Ba-
runka a malovaný svět, které jsme upravili a 
které posloužili jako desky celého Kniháčku.  
Děti malovaly, paní učitelky nosily obrázky, v 
knihovně se laminovaly, kompletovaly, děrovaly 
a svazovaly a vznikaly tak nádherné, dětmi ma-
lované, knihy.  Vzhledem k tomu, že jsme dě-
tem chtěli jejich Kniháčky předat slavnostně, při 
jedinečných příležitostech jako jsou např. Paso-
vání prvňáčků na čtenáře a také k Vánocům, 
nechali jsme jim vyhotovit i klíčenky s potiskem 
projektu a tyto jim pak společně předávali jako 
dáreček a poděkování. 

Projekt Malovaný deníček – Kniháček pomohl 
najít cestu ke čtení mnoha dětem, které nemají 
tolik možností se dostat k tak velkému výběru 
knížek jako je v knihovně. Díky malování a čte-
ní, se kterým často pomáhali doma i rodiče, se 
kniha dostala třeba i k mladším sourozencům, 
pro které si k nám chodí rodiče půjčovat další 
knihy i nadále ale přivedla  k nám i prarodiče, 
které si návštěvou knihovny také vyplňují svůj 
volný čas. Děti nyní docházejí do knihovny i sa-
my, bez paní učitelky a vybírají si další knihy dle 
vlastního výběru, nebo knihy doporučené kama-
rády a objevují i jiné světy, které by jim zůstaly 
třeba navždy utajeny. Vybírají si nejen knihy na 
čtení, ale i knihy naučné s různými aktivními 
prvky jako jsou odklápěcí okénka, pod kterými 
nacházejí odpovědi na zvídavé otázky, knihy 
vydávající zvuky nebo knihy prostorové. Obje-
vují knihy s hádankami, které je baví, učí se 
hrát s kamarády společenské hry, které knihov-
na nabízí, a nadšeně listují stránkami časopisu, 
se kterým se v knihovně seznámily.  

 Kniháček nám hravou a zábavnou for-
mou pomohl s prvotními čtenářskými doved-
nostmi a ukázal dětem, že čtení může být zají-
mavé a mohou zůstat i krásné vzpomínky . 

Projekt jsme realizovali za 

finanční podpory MK ČR 



 

   

Malovaný čtenářský deníček—Kniháček 
2019 
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