
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balení dárků 

Rukodělky 

Beseda s Markétou 
Vydrovou 

Ohlédnutí za uplynulým měsícem 

Den pro dětskou knihu 29.11.2014 

Soutěž o nejkrásnější stromeček 
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Povídání s p. Liklerem o sýrech a 

sběratelství 

V Hotelu Hejtmanský dvůr jsme si 

povídali o vaření a také ochutnávali 

Květinová show Večer s poezií 



 

9. prosince – Divadlo IDIOT ze Slaného. Členové divadla nám přečtou z knihy Václava Štecha Někde a ni-

kde (humoresky a črty). Sám autor do ní napsal ..: “Milé obci města Slaného, jež se vždy vyznamenávalo 

českou neústupností, na památku nejtklivějších dob svého života zde strávených. V.Š.”  

Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14.00 hodin v přednáškové místnosti. 

 

 

 

 

Stránka 2 

Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném VII. (2014/2015) 

Město našich předků — celoroční fotografická soutěž 

  POZVÁNKA 

Zveme dospěláky  

do naší kreativní 

dílny v pátek  

19. prosince 2014  

od 17:00.  

PR OSI NE C V KNI HOV NĚ  /201 4  

                  3. soutěžní otázka:  

    Krámek pana Zimmerhakla se 

nacházel na rohu dvou ulic.    

                                 Jakých? 

Od října 2014 každý měsíc najdete 

v půjčovně, ve studovně, na webových 

stránkách knihovny a v Slánské radnici his-

torickou fotografii nějaké části města. Va-

ším úkolem bude poznat, co je na snímku a 

správnou odpověď si každý měsíc zapsat 

do Vaší soutěžní karty, kterou taktéž obdr-

žíte na všech oddělení naší knihovny.  

V říjnu 2015 budou správné odpovědi 

slosovány a vítěz odměněn. 



 

1. – 18. prosince - „Vánoční kvíz“ 

je pro všechny děti, které se těší 

na Ježíška, stromeček a dárečky. 

Přijďte si zasoutěžit v otvírací ho-

diny oddělení. 

9. prosince  - „Předvánoční setká-

ní“ vyrobíme si malý dárek, ozdo-

bíme knihovnický stromeček a při-

pomeneme si nejkrásnější vánoční 

zvyky a obyčeje. Začínáme v 14,00 

hod. v pobočce Na Dolíkách. 

 

 

 

 

Stránka 3 

Kurz balení dárků a květinový workshop 

Pobočka Na Dolíkách 



 

 

měli jistější a stabilnější příjmy. 

 Fairtradová káva se již praží také 

přímo u nás. První českou pražír-

nou se známkou Fairtrade je firma 

Mamacoffee. Následují trutnovská 

pražírna Volkafé a středočeská 

Fair & Bio. Za pozornost také stojí 

Fair Café od Obchodu Na Zemi. 

 Knihovna Václava Štecha si vás 

dovoluje upozornit na připravova-

nou výstavu, která by vás měla 

seznámit právě s problematikou 

Fairtrade. Bude instalovaná ve 

vstupní chodbě knihovny v měsíci 

lednu 2015 a představí vám Fair-

 Knihovna Václava Štecha 

Slaný  o Fairtrade 

 1. října jsme oslavili mezinárodní 

den kávy. Ta patří mezi jednu 

z nejobchodovanějších komodit na 

světě. Často bývá předmětem 

spekulací, což vyvolává cenové 

výkyvy a má vážný dopad na její 

pěstitele. Ti nemají často ani tako-

vé příjmy, které by jim umožnily 

pokrýt náklady na produkci. 

 Organizace Fairtrade usiluje o to, 

aby pěstitel kávy a jejich rodiny 

mohli žít důstojnější život. Aby 

trade jako jedno z řešení nepřízni-

vé situace pěstitelů (nejen kávy) a 

řemeslníků v zemích Globálního 

Jihu. 

 „ Výstavu hodnotíme velice klad-

ně. Dokáže zaujmout náhodného 

procházejícího a rozšíří si obzory i 

člověk fair trade znalý“.  

vyjádření studenta Tomáše Rábka 

z gymnázia v Olomouci- Hejčíně 

                                                                                                                    

Věra Ungerová 

Víte, že na přípravu 

jednoho šálku espressa je zapotřebí 42 zrnek kávy? 

Oddělení pro děti 
 

 

1. - 31. prosince  „Velký vánoční 

kvíz“, který prověří znalosti vá-

nočních tradic, i těch méně zná-

mých. 

 

19. prosince  od 12: do 16 hod. – 

prosincové předvánoční rukoděl-

ky s Mílou Blahníkovou - Dárkové 

vánoční taštičky a jejich zdobení. 

 

20. prosince od 10 do 11 hod. - 

„Předvánoční čtení pro děti a je-

jich rodiče“. Posezení u teplého 

čaje, cukroví a vánočních příběhů. 



Knihovnice doporučují 

Míla doporučuje titul: 

Tichý muž 

Sandra Brown 

Komorní příběh se odehrává v jižním Texasu za hospodářské krize třicátých let. Ella 

vede malý penzion, stará se o autistického syna, čelí každodenním starostem a od 

života už nic neočekává. Vše se změní, když se do jejího penzionu přistěhuje nový 

nájemník. Cestu k sobě nacházejí pomalu a opatrně… I krátký vztah někdy může 

být osudový… 

Stáňa doporučuje titul: 

Nádherné trosky 

Walter Jess 

Počátkem 60. let připlouvá do ospalého italského městečka mladičká americká 

herečka. Filmová hvězdička zcela učarovala plachému majiteli penzionu, ve 

kterém se ubytovala. Jenže pak údajně zemřela . Střihem takřka filmovým se z 

dávné italské idyly přenášíme na opačnou polokouli, do žhavé současnosti : V 

Los Angeles se objeví starý Ital pátrající po tajemné ženě, kterou naposled vi-

děl ve svém penzionu o půl století dříve. Fascinující příběh s mnoha dějovými 

liniemi o lidských snech a jejich střetu s realitou. 

Monika doporučuje titul: 

Báječný krámek s čokoládou 

Jenny Colganová 

Třicetiletá Anna pracuje v továrně na čokoládu na severu Anglie. Po úrazu se v nemocnici 

setkává se svou bývalou učitelkou francouzštiny Claire a obě ženy se spřátelí. Anna 

přichází o práci a zdrceně přemýšlí, co bude dál. Je tady ovšem Claire, která jí nabízí 

možnost odjet do Paříže a vypomáhat v obchodě proslaveného výrobce čokolády Thi-

erryho Girarda, se kterým kdysi prožila milostný románek. Anna, která si není úplně 

jistá svou francouzštinou, napřed váhá, ale nakonec výzvu přijímá a odjíždí do Paříže. 

Vsazená do zcela jiného prostředí, než na jaké byla zvyklá, poznává spoustu zajímavých 

lidí včetně těch, kteří byli součástí Claiřina života, když byla v sedmdesátých letech v 

Paříži jako au-pair. Příběhy Anny a Claire s odstupem několika desetiletí, kouzlo Paříže 

a lahodná chuť čokolády se prolínají, aby se nakonec kruh uzavřel. 





Na co se můžete těšit v lednu? 

Třeba na povídání s paní Lubou Skořepovou. 

Celý kolektiv vaší knihovny vám přeje klidné a spokojené 

Vánoce, lásku všech vašich blízkých, upřímnost, ohledupl-

nost, pochopení a laskavost nejen doma, ale i v práci a ko-

lektivu, kde trávíte také hodně času.  

 


