


Program na únor 
Burza knih  

1.2. 2020 od 9 hodin | vstupní chodba knihovny 

Tradiční prodej vyřazených knih za korunové 
ceny. Seznam vyřazených knih si můžete pro-
hlédnout na našich webových stránkách. 

Nemohli jsme mlčet / Lidé Charty 
77 
3. – 26. 2. 2020 | vstupní chodba knihovny 

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Pro-
hlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představova-
la občanskou iniciativu kritizující komunistický 
režim za nedodržování lidských a občanských 
práv. K jejich dodržování se Československo 
zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného 
aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v 
Evropě v roce 1975.  

Znakujeme se zpěvem a hrou 

5., 12., 19. a 26. 2. 2020 od 9:30 – 10:30 | 
oddělení pro děti 

Nečekejte na slova, komunikujte se svým děťát-
kem už teď! Kurz pro rodiče a děti ve věku od 6 
měsíců do 2 let s lektorkou paní Lucií Tichou. 

Čtení, hraní a tvoření s knihou  
7. 2. 2020 od 13 do 16 hodin | oddělení pro děti 

Oblíbený workshop pro děti a družiny s Jiřinkou 
VNOUČKOVOU. V únoru budeme vyrábět 
„Drátovaná srdíčka“. Vstupné 20 Kč/dítě, 40 
Kč/dospělý. 

Mezinárodní den darování knih 
14. 2. 2020 

International Book Giving Day probíhá po celém 
světě a jeho posláním je, jak název napovídá, 
darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na 
děti a má rozvíjet zájem dětí o knihy. Poprvé se 
tento den uskutečnil v roce 2012 a od té doby 
je pravidelně každý rok. 

Čtení, hraní a tvoření s knížkou 
14. 2. 2020 od 12 do 15 hodin | pobočka Na 
Dolíkách 

aneb zábavné dílničky v knihovně. S Jiřinkou 
Vnoučkovou se naučíme „Drátovaná srdíčka“.  
Vstupné 20 Kč/dítě a 40 Kč/dospělý. 

Dařiště 
15. 2. 2020 od 9 do 11:30 | vstupní chodba knihovny 

Darujte, co máte a umíte. Co vy považujete za samo-
zřejmé, udělá druhému radost.. Co udělá druhému ra-
dost, vám dá pocit štěstí. 
 

Nemoci našich předků 

18. 2. 2020 od 16 hodin  |Klub K 

Co se dá zjistit na starých kostech o chorobách našich 
předků a tím i nás samotných? Abychom mohli účinně 
bojovat proti jakékoliv chorobě, musíme se seznámit i 
s její historií, s jejími projevy v minulosti, protože ty se 
pod vlivem vnějšího prostředí mění. Přednášku pro 
nás připravil RNDr. Vítězslav Kuželka z Antropologic-
kého oddělení Národního muzea v Praze. Vstupné 
zdarma. 

 

Čítálek |Klub K 

11. 2. 2020 od 10:00 
18. 2. 2020 od 9:00 (Jen pro nováčky) 
18. 2. 2020 od 10:00 
20. 2. 2020 od 9:00 
20. 2. 2020 od 10:00 
V našem oblíbeném Babyklubu Čítálek se v únoru se-
jdeme na dopolední hravé čtení a povídání, které je 
určeno pro (pra)rodiče s dětmi do tří let.  
Nutná rezervace na info@knihovnaslany.cz 
 
22. 2. od 15 hodin | MC Grand Slaný 

Knihovnický karneval pro děti 
V pořadí již 10. Knihovnický karneval pro děti, se koná 
v MC Grand. Programem tento rok opět provází oblí-
bené Hudební divadlo hnedle vedle. Soutěže, bohatá 
tombola, losování vstupenek, vyhlášení Dětského čte-
náře roku. Vstupné: 70 Kč, rodinné vstupné (2 dospě-
lí+2 děti) 250 Kč. 
 
27. 2. 2020 od 13:30 |Dům s pečovatelskou službou 

Hrátky s pamětí 
Zveme vás do volně pokračujícího tréninku paměti, 
tentokrát na téma: vlajky evropských států - druhy pa-
měti, koncentrace, opakování, vhodné pro začáteční-
ky. Maximální kapacita 10 lidí. 
Těší se na vás certifikovaná trenérka paměti Miloslava 
Najmanová. 
 
29. 2. 2020 od 9  hodin | Klub K 

Babinec 
rukodělný kroužek s posezením u kávy či čaje. Tento-
krát budeme tvořit s Jiřinkou Vnoučkovou Hrnčířovou 
anděla, jako symbol ochrany a lásky po celý rok. Kur-
zovné 120 Kč. 
 

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. 



  

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

 





Únorové novinky 



INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU 


