


„Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako 
zahradu.“   Jorge Luis Borges  

„Co bych dal za to, kdybych mohl dělat knihovníka na 
malém městě.“   Charles de Gaulle 



Jaký by měl být knihovník? 

Knihovník je zpravidla definován jako: "Pracovník knihovny, vykonávající odborné 

knihovnické práce, zahrnující výběr, zpracování, organizování, vyhledávání, zpřístupňování, 

resp. dodávání dokumentů a informací uživatelům knihovny." Nemusí se vždy jednat přímo 

o placenou profesionálně vyškolenou osobu, častokrát se jedná o člověka bez kvalifikace, 

který působí jako knihovník v malé školní nebo obecní knihovně. Takový typ knihovníka 

nazýváme dobrovolný knihovník ("Pracovník malé, zpravidla obecní nebo školní knihovny, 

který vykonává praktickou knihovnickou a informační činnost jako dobrovolnou, 

společensky užitečnou práci bez nároku na mzdu." Zvláštním typem knihovníka je 

systémový knihovník. Jedná se o osobu spravující technické vybavení a informační systém 

knihovny. Přesná definice zní: "Knihovník odpovědný za vývoj a údržbu hardwarového a 

softwarového vybavení knihovny a za správu automatizovaného knihovního systému. 

Spravuje techniku zajišťující přístup do elektronických informačních zdrojů; mnohdy je 

zodpovědný také za školení pracovníků v oblasti využívání informačních technologií, 

informačních zdrojů a knihovního systému, popř. může působit jako webmaster."  

 

Osoba vykonávající knihovnické povolání by měla mít alespoň středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou, popřípadě vzdělání vysokoškolské. Knihovník by měl být 

kultivovaného zjevu, měl by mít reprezentativní chování a dobré komunikační schopnosti. 

Co se týče technický znalostí, měl by být schopen pracovat s PC a zvládat obsluhu kopírky 

nebo scanneru. Knihovník by měl být především kreativní a ochotný se učit novým věcem. 

Měl by zajišťovat nákup knih a komunikovat s nakladateli, starat se o knižní katalog, 

provádět rešeršní činnost nebo se významně podílet na akcích podporujících čtenářství nebo 

vlastní knihovnu jako je například Pasování prvňáčků nebo Noc s Andersenem.  

 

Knihovník 21. století  

V 21. století by měl knihovník být současně ICT profesionál a znalec světových jazyků, který 

se bude dále celoživotně vzdělávat. Měl by se účastnit konferencí a zaměřit se i na vědeckou 

činnost (například publikovat elektronické články do oborových sborníků). Nutností pro 

moderního knihovníka jsou pokročilé znalosti v práci s PC, jako je práce s webovým 

editorem, programem na tvorbu prezentací (PowerPoint) nebo s programem na tvorbu 

databázi. Moderní knihovník by měl sledovat světové dění a být do jisté míry psycholog, 

pedagog a informační specialista v jedné osobě, proto je důležitý příliv mladých absolventů 

tohoto oboru, schopných přinést do knihovnického kolektivu nové postupy a metody a 

proškolit v nich své starší kolegy z praxe.  

Zdroj: http://wiki.knihovna.cz 



HOSPODAŘENÍ 2015 

Zaměstnanci  (přepočtený stav na 
celé úvazky)  

9,1 

Dobrovolníci 11 

Počet hodin odpracovaný 
dobrovolníky 

521 

Schválený 
rozpočet 

   2 023 000 Kč 

+ Vratka DALKIA      35 143,24 Kč 

+ Dotace MK ČR 
   „Živá knihovna“ 

       2 000,00 Kč 

+ Peněžitý dar 
    od sponzora 

       5 000,00 Kč 

CELEKM V 
ROZPOČTU 

2 065 643,24 Kč 

Náklady 

KVŠ a IC           2 054 393,39 Kč tj. 99% z celkového 
rozpočtu 

Předepsané příjmy 

KVŠ -  předepsané příjmy  255 000 Kč 

IC – předepsané příjmy 241 500 Kč 

Výnosy 

KVŠ a IC  v roce 2015 - 682 123 Kč tj. 137% z celkových 
předepsaných výnosů 



Leden 2015 
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!“   
     Jiří Žáček 

V lednu se do knihovny registrovalo 243 čtenářů, z toho 62 dětí. Knihovnu 
navštívilo 6 879 lidí, vypůjčili si 14 182 knihovních jednotek. Internet ve 

studovně využilo 798 lidí.  

Setkávání (nejen) pro seniory 

Beseda se spisovatelkou  … Korálkové odpoledne pobočka Dolíky 

Luba Skořepová se Slaném 



Únor 2015 
„Když se do knihy dívá opice, nemůže z ní vyhlédnout apoštol.“  
    Arthur Schopenhauer 

V únoru se do knihovny registrovalo 227 čtenářů, z toho 57 dětí. Knihovnu navštívilo 
6 170 lidí, vypůjčili si 12 655 knihovních jednotek. Internet ve studovně využilo 697 
lidí.  

Čtení v domově důchodců Pobočka Dolíky – odpoledne s Italem 

Pobočka Dolíky v novém Výstava ze soukromé sbírky 

Pobočka Dolín 1. Pobočka Dolín 2. 



Březen 2015 
„Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která 
živí ducha.“    Francesco Petrarca 

V březnu se do knihovny registrovalo 241 čtenářů, z toho 70 dětí. Knihovnu 
navštívilo 8 050 lidí, vypůjčili si 13 629 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 806 lidí.  

Beseda s Pavlem Toufarem 

Čtení bible 

Beseda s Ivou Procházkovou 

Setkávání (nejen) seniorů 



Pobočka Dolíky - anketa 

Knihovnický karneval pro děti 

Noc s Andersenem 



Knihovna získala na tento projekt 10 000 Kč z MK ČR. 



Duben 2015 
„Spálené knihy osvítily svět.“  
    Ralph Waldo Emerson 

V dubnu se do knihovny registrovalo 189 čtenářů, z toho 40 dětí. Knihovnu 
navštívilo 6 724lidí, vypůjčili si 12 216 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 623 lidí.  

Setkávání (nejen) pro seniory 

1. Setkání knihovníků ze Slánska ve Slaném 

Život bez hranic            Jarní burza knih a časopisů                        Čtení, hraní a tvoření s knihou 



Květen 2015 

„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně 
zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné 
knihy.“      Zdeňka Ortová 

V květnu se do knihovny registrovalo 175 čtenářů, z toho 55 dětí. Knihovnu 
navštívilo 6 385 lidí, vypůjčili si 11 199 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 598 lidí. 

Poprvé ve Slaném Férová snídaně 9.5.2015 



Vytváříme komiks s výtvarníkem DanielemVydrou 

Přednáška o J. Husovi 

Květinové dortíky 

Pobočka Dolíky – tvořivé odpoledne 

Přednáška o J. Husovi 



 
Květen 2015 – malování v oddělení pro dospělé 

33 000 knihovních jednotek na chodbu a  
33 000 knihovních jednotek zpět do půjčovny 

 



Výsledek 
našeho snažení 



Červen 2015 
„Dva největší lidské vynálezy - knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, 
která lidi odnaučuje číst.“ 
      Georges Elgozy 

V lednu se do knihovny registrovalo 209 čtenářů, z toho 72 dětí. Knihovnu 
navštívilo 7 119 lidí, vypůjčili si 12 485 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 704 lidí.  

Čtení v klášterních zahradách Mateřská škola na pobočce Dolíky 

Mateřská škola na pobočce Dolíky 

Mateřská škola na pobočce Dolíky 



Pasování prvňáčků na čtenáře Pasování prvňáčků na čtenáře 

Vstupní chodba knihovny – výstava Josef Čapek 



Červenec 2015 
„Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.“ 
    Bernard Bolzano 

V červenci se do knihovny registrovalo 208 čtenářů, z toho 34 dětí. Knihovnu 
navštívilo 5 026 lidí, vypůjčili si 11 526 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 424 lidí.  

Nový projekt knihovny – Kniha do vlaku 



Srpen 2015 

„Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.“  
     Joseph Joubert 

V srpnu se do knihovny registrovalo 162 čtenářů, z toho 32 dětí. Knihovnu navštívilo 
4 524 lidí, vypůjčili si 10 910 knihovních jednotek. Internet ve studovně využilo 367 
lidí.  

Září 2015 

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by 
nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě 
nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou 
dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až 
se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji 
otevřel i já.“    Miroslav Horníček 

V září se do knihovny registrovalo 235 čtenářů, z toho 92 dětí. Knihovnu navštívilo 
6 040 lidí, vypůjčili si 11 797 knihovních jednotek. Internet ve studovně využilo 656 
lidí.  

Podloubí – výstava Má vlast 

Staň se světluškou – charitativní akce          Odpoledne s dobrovolníky                          Rukodělné odpoledne pro děti 



Pro Světlušku jsme prodali věci v hodnotě  1 493Kč. 



Říjen 2015 
„Chceš-li se zbavit knihy, půjč jí!“    Anonym  

V říjnu se do knihovny registrovalo 284 čtenářů, z toho 94 dětí. Knihovnu 
navštívilo 7 501 lidí, vypůjčili si 13 661 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 856 lidí.  

Michal Viewegh  a jeho nový román 

Výstava na stromech – fair trade 

Výstava na stromech – fair trade Tykáme si se Shakespearem 



Novinka  

Tykáme si se Shakespearem Vědomostní klání – já čtu, ty čteš … 



Listopad 2015 
„Vzácný tisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali zpět.“   

    Anonym  

V listopadu se do knihovny registrovalo 247 čtenářů, z toho 85 dětí. 
Knihovnu navštívilo 7 066 lidí, vypůjčili si 11 819 knihovních jednotek. 
Internet ve studovně využilo 843 lidí.  

Květinový workshop 

Den poezie – autorská čtení 

Setkávání (nejen) pro seniory 

V. Vondruška po roce opět u nás 



Foto z akce 



Prosinec 2015 
„Abychom mohli číst dobré knihy, nesmíme číst špatné, neboť život je 
krátký a naše sily jsou omezené.“  
    Arthur Schopenhauer  

V prosinci se do knihovny registrovalo 193 čtenářů, z toho 66 dětí. Knihovnu 
navštívilo 5 894 lidí, vypůjčili si 11 353 knihovních jednotek. Internet ve studovně 
využilo 687 lidí. 

Dobrovolnice z ICM v odd. pro děti 

Vánoční posezení (nejen) seniorů Květinový workshop 

Beseda s Ivou Procházkovou 

1. ročník soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček 



V prosinci 2015 jsme spustili nové webové stránky knihovny 
- pracovní verze - 

Finální podoba  



AKVIZICE MÝMA OČIMA 

Zpracovala: Miloslava Najmanová 

Nakupujeme knihy: 2 729 ks Vyřazujeme knihy: 4 200 ks 

V oddělení fondy se knihy zpracovávají nejen 
katalogizačně, ale také se spravují, balí, čistí, 
gumují poznámky od čtenářů vepsané do knihy. 
Pracovní náplň je na půl úvazku a v současné době 
nemá knihovna stálého pracovníka. 

Vyřazování. Naším cílem je nabízet čtenáři knihovní fond, který je zajímavý, udržovaný, 
doplňovaný o nové knihy. Tím pádem se vytěsní tituly nečtené, opotřebované. Takto 
vyselektovávané knihy se následně navrhnou k vyřazení, které má svá stanovená pravidla. 
Činnost časově značně náročná. Podařilo se nám jí urychlit o několik hodin pomocí řešení, 
které jsme objevili a následně ověřili při služební cestě do knihovny v Jičíně. Jedná se o 
maximální využití našeho programu Verbis. 

Knihy na přání. Jedná se o spolupráci čtenáře s 
knihovnicí, která na základě jeho přání navrhne 
knihu k zakoupení, aby tím rozšířila, doplnila 
knihovní fond pro další čtenáře. Služba se osvědčila 
a je veřejností oblíbená 



Návštěva Michala Viewegha byla 
milým a příjemným setkáním 

Asi jediným negativem našeho 
oddělení je malý počet 
knihovnic, často sloužíme jen po 
jedné a potom nemáme 
možnost se dostatečně věnovat 
čtenáři, kterého právě 
obsluhujeme. 

ODD. PRO DOSPĚLÉ NAŠIMA OČIMA 

 …pohled od dětského koutku 
 v oddělení pro dospělé. 

Nově zrekonstruované oddělení 
pro dospělé, včetně dětského 

koutku … 

Zpracovaly: Stanislava Havlíčková, Martina Orltová, Věra Ungerová 

Chybí nám místnost na akce. Stále 
stěhujeme těžké stoly a regály. 

Chybí nám místnost, kam bychom ukládali 
sezonní věci, stoly, malířské stojany , sapo 
rámy, nástěnky  apod. 

Nedostatečný depozitář na knihovní 
fond. Vyřešily by to mobilní regály. 

Dlouhý pátek do 19:00. 

Skříně na chodbě, které slouží jako provizorní 
depozitář. Každá vitrína (24) má jiný klíč.  
Je to nepraktické. 

Po vymalování se změnila dispozice  
oddělení , změna k lepšímu. 

Podílíme se na zpracování 
nových knih. 

Sehraný tým lidí, kteří si pokaždé vyjdou 
vstříc a poradí a pomohou a to je základ, 
protože pak se člověk do práce těší. 

Máme moc hezké plakáty na 
akce 



Příjemné 
prostředí 

Problémy s dětmi z 
nepřizpůsobivých 

rodin, jejich 
sociálními a 

hygienickými návyky 

Spolupráce 
s dobrovolníky 

Výborná 
spolupráce se 

školami Zázemí pro děti, 
které dojíždějí, nebo 

čekají na rodiče 

KRÁDEŽE 

Závislost 
některých 
dětí na PC 

Aktivní dětští 
čtenáři 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI MÝMA OČIMA 
Zpracovala: Kateřina Nedvědová 



STUDOVNA MÝMA OČIMA 

Setkávání (nejen) seniorů – již 8. ročník 

Počet kladně vyřízených žádostí o MVS (meziknihovní výpůjční služba). 

PC vybavení – nové PC připojené k tiskárně. 

Velký výběr časopisů 

Barevná inkoustová tiskárna – tisk nesplňuje nároky a 
požadavky uživatelů.   

Zpracovala: Lucie Steinbrecherová 

Příjemné klidné prostředí 

Málo využívaný knižní studijní fond, pomalu zastarává.   



Máme vysokou 

návštěvnost 

Stále inovujeme, zlepšujeme a 

snažíme se o lepší výsledky… 

Pořádáme zábavná 

odpoledne, besedy, akce… 

Nemáme dostatečné 

kapacitní prostory 

Jsme oblíbeni u čtenářů 

(především dětských) 

Nabízíme bohatý knižní fond, široký 

výběr stolních her, studijní místa, 

veřejný internet, relaxační koutek… 

Aktivně spolupracujeme  

s 3. ZŠ Slaný 

POBOČKA NA DOLÍKÁCH MÝMA OČIMA 
Zpracovala: Kateřina Mrvová Krejčová 



Naše paní vedoucí 
Změna vedoucí knihovny byla sice trochu 
dramatická, ale za podpory vedení města se 
nám to povedlo,  Zoja Kučerová je sice hodně 
akční, ale to vše knihovně prospělo, posunula se  
na úroveň velkých knihoven, pořádá zajímavé 
akce a zve známé autory a herce, kteří přivedou 
nové čtenáře a návštěvníky. Ale hlavně na 
pracovišti vládne pohoda a klid a tak můžeme 
pracovat beze stresu.    

VEDOUCÍ KNIHOVNY V. ŠTECHA A 
INFOCENTRA  

POD VELVARSKOU BRANOU 
ZOJA KUČEROVÁ  
NAŠIMA OČIMA 

Zoja Kučerová je hodně akční, náročná. 

Vymýšlí nové akce, na kterých ale také 
spolupracuje.  

Na pracovišti panuje klid a 
přátelská atmosféra. 

 
Někdy malá 

časová dotace 
na splnění 

zadaného úkolu 

 

Ochota 
naslouchat 

ostatním 

Smysl pro 
humor a 
kolektiv 

 
Úkolování v 
kteroukoliv 

denní i večerní 
hodinu ;-) 

 

Férové jednání 

Kreativita a 
nápady 

Manažerské 
schopnosti 



Je ochotná 
naslouchat 
problémům 

podřízených  

Je (náročná) 
workoholička 

Nastavuje 
jasná 

pravidla 
pro 

všechny 

Velmi často 
zadává nové 

úkoly, bez ohledu 
na dotažení 

původně 
zadaných 

Je 
přátelská, 

tolerantní a 
má smysl pro 

humor 

Aktivně se snaží 
o modernizaci a 

estetiku 
pracoviště 

Má (zlo)zvyk 
úkolovat i 

mimo 
pracovní dobu 

Naše vedoucí, paní Zoja Kučerová, 
 mýma očima… Kateřina Mrvová Krejčévá 

Dokáže 
ocenit dobře 
odvedenou 

práci 



ÚDAJE ZA CELOU KNIHOVNU 

Fond knihovny v roce 2015 

Počet celkem: 57 490 exemplářů 

- naučná literatura 19 554 exemplářů 

- beletrie 37 261 exemplářů 

- Zvukové dokumenty (AV média)       675 exemplářů 

- Počet odebíraných periodik        136 titulů 

2015 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15  

Náv-
štěv-
níci 

6879 6170 8050 6724 6385 7119 5026 4524 6040 7501 7066 5894 77378 

Návštěvnost v knihovně 

Průměrná denní návštěvnost v půjčovnách (počítáno na pracovní dny v knihovně tj. 251 dní) – 325 návštěvníků. 

Registrovaní čtenáři celkem 2 613 
 

Dospělí čtenáři (od 15 let) 1 854 

Čtenáři do 15 let 759 

Uživatelé/Čtenáři 

Výpůjčky 

Výpůjčky celkem 147 432 
 

- z toho naučná literatura  25 841 

- z toho beletrie  73 083 

- z toho naučná dětská 8 456 

- z toho beletrie dětská 12 888 

- z toho periodika 26 070 

- z toho AV média   1 696 

- jiné (tematické kufříky, hry aj.)       179 



MVS – meziknihovní výpůjční služba 

Požadavky  
od jiných 
knihoven 

0 Kladně 
vyřízeny 

0 

Požadavky 
zaslané jiným 
knihovnám 

859 Kladně vyřízeno 844 

Počet pořádaných akcí v roce 2015    257 

- Akce pořádané pro školy      52 

- Akce pořádané pro veřejnost      97 

- Počet návštěvníků akcí 7 410 

-  - Průměrná návštěvnost akce     29 

Akce knihovny 

Elektronické služby 

Počet návštěv webové stránky 
knihovny 

37 058 

Počet vstupů do el. katalogu z 
prostoru knihovny 

      764 

Počet vstupů do el. katalogu z 
prostoru mimo knihovnu 

59 376 

Počet vstupů do el. výpůjčního 
protokolu z prostoru knihovny 

     103 

Počet vstupů do el. výpůjčního 
protokolu z prostoru mimo 
knihovnu 

15 003 



INFOCENTRUM POD 
VELVARSKOU BRANOU 

2015 



STATISTIKY 
Příjmy IC za rok 2015  - Jak je zřejmé z grafu, na celkových příjmech se nejvíce podílel prodej zboží a to z 
79%. Další položkou z hlediska příjmů jsou samotné služby infocentra . Celkové příjmy činily 310 171 Kč. 

 

Porovnání příjmů IC s předchozími čtyřmi roky - Nárůst příjmů byl vysvětlen částečně i nárůstem 
návštěvnosti hlavně zásluhou návštěvníků přijíždějících Cyklohráčkem a s ním spojené questingové hry  
S Bořkem za pokladem. 



 

Z cizinců k nám zavítali turisté z Německa (52), velké Británie (56), Slovenska (26) a Ruska (23). 
Celkový počet zahraničních návštěvníků byl 247 turistů. 

V roce 2015 navštívilo Infocentrum celkem 16 091 turistů. Největší návštěvnost byla v srpnu. 
Dalšími významnými měsíci, z pohledu návštěvnosti, byly měsíce duben a říjen. V turistické 
sezóně (od 1. 4. do 31. 10.) byla návštěvnost 11 385 lidí, což je necelých 71% z celkového počtu 
návštěvníků v roce 2015. 



Hlavní podíl na zvýšení návštěvnosti  infocentra v roce 2015 má nově spuštěná questing hra S Bořkem 
za pokladem, kterou jsme připravili v návaznosti na též velmi turisticky úspěšný Cyklohráček. 

Turistické vizitky jsou jednoznačným fenoménem pro všechny zapálené sběratele turisty. Jsou 
upomínkovým předmětem, který je pro všem finančně dostupný. Nákupní cena je 8 Kč a prodejní 12 Kč, 
což znamená, že prodáním dvou vizitek je zaručena návratnost nákupu jedné vizitky navíc. V loňském 
roce infocentrum vydalo hned několik nových druhů vizitek: Slánská hora, Po stopách dřevěných 
zvoniček atd. 



Měsíc konání veletrhu/výstavy Název 

únor Holiday World Praha 

červenec Rakovnické cyklování 

srpen Letní párty s ochutnávkou všeho dobrého 

Počet účastníků a příjmy z vycházek Turistické sezóny za rok 2015 

Datum a název 

vycházky počet lidí výnosy v Kč náklady v Kč 

16.5. Noční vycházka 8 480 195 

23.5. Vycházka VIP 26 1 170 195 

30. 5. Sakrální památky 9 405 195 

31. 5. Hřbitovy 5 100 195 

6. 6. Noční vycházka 10 630 195 

27.6. Noční vycházka 

dětská 10 570 195 

11. 7. Noční vycházka 11 850 195 

1.8. Noční vycházka 3 195 195 

15.8 Sakrální památky 5 225 195 

16. 8. Hřbitovy 5 100 195 

22. 8. Wilsonova ulice 8 160 195 

30. 8. Noční dětská 

vycházka 11 595 195 

4. 9. Noční vycházka 18 1 090 195 

5. 9. Sakrální památky 14 630 195 

26. 9. Wilsonova ulice 5 100 195 

1.11. Hřbitovy Dušičková 17 340 195 

15.12. Vánoční vycházka 63 3 995 195 

celkem 214 11 635       3 315 

NOVINKA - Wilsonova ulice 2015 

Datum počet lidí příjem v Kč 

22. 8. Wilsonova ulice 8 160 

26. 9. Wilsonova ulice 5 100 

celkem 13 260 
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Datum počet lidí příjem v Kč 

14. 6. 
20 400 

24. 6. 
16 320 

6.10. 
71 1420 

celkem 107 2140 
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 Pochod Prokopským údolím 28 1 260 

Pochod s pejsky 57 2 025 

Je to skoro za Humny 4 180 

Noční pochod 15 675 

celkem 104 4 140 



V roce 2015 jsme vydali: 
- Tip na vycházku č. 11 – Wilsonova ulice, dříve Nádražní třída, který je vydáván v jednotném corporate 

designu (Edice městská turistika) – náklad 5 000 ks – neprodejné 
 

- Slaný filmové a televizní – náklad 3 000 ks – neprodejné 
 

- Muzeum slánek – náklad 3 000 kusů – neprodejné 
 

- Turistická sezona 2015 – přehled vycházek a výletů, které IC připravilo v rámci turistické sezóny pro 
rok 2015 s krátkým komentářem - náklad 3 000 ks – neprodejné 
 

- sérii pohlednic  - určeno do prodeje 
                  velikonoční pohlednice- náklad 150 ks / 7 Kč 
                  městské divadlo – náklad 150 ks / 7 Kč 
                  kostel sv. Šimona a Judy – náklad 150 ks / 7 Kč 
                  kostel Nejsvětější Trojice – náklad 150 ks / 7 Kč 
                  Sbírka slánek – náklad 150 ks / 7 Kč 
 
- Turistickou vizitku Slánská hora – sběratelský turistický suvenýr – určeno do prodeje – 300 ks / 12 Kč 
 
- Turistickou vizitku Muzeum – sběratelský turistický suvenýr – určeno do prodeje – 300 ks / 12 Kč 

 
- Dřevěné magnetky známka a erb – určeno do prodeje – 200 ks / 30 Kč 
 
- Kalendář 2016 „Slaný město, kde můžete snít…“ – určeno do prodeje – 500 ks / 99 Kč 
 
- sérii kapesních kalendářů „Čím vším se dá solit“ s motivem slánek ze sbírky slánek v IC Slan ý (4 motivy 
v nákladech 150 ks od druhu) -  neprodejné 

TIŠTĚNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 





PREZENTACE NA VELETRZÍCH  A VÝSTAVÁCH  
CESTOVNÍHO RUCHU 

V únoru se tradičně Slaný zúčastnil společně s městy Kladno, Rakovník a Beroun (Bohemia Centralis) 
největšího veletrhu cestovního ruchu v České republice Holiday World v Praze. Na veletrhu nechybělo 
kalendárium 2015, turistická sezona 2015, letáky o městě i regionu, zvací letáčky na městské slavnosti, 
sbírka slánek, aj. V červenci bylo město Slaný prezentováno při akci Rakovnické cyklování. 

MEDIA, INZERCE, PUBLIC RELATION 
• prezentace novinek IC a regionu pro touroperátory na týdenní akci Poznejte regiony České republiky 
• prezentace novinek a akcí ve Slaném na tiskové konferenci Bohemia Centralis v Rakovníku 
Kladenský deník, MF Dnes 
• Info magazín Slaný  
• 7. celoroční kampaň v periodiku Kam po Česku – 4x duben, květen, červen a srpen (Bořek jede 

s Cyklohráčkem pro poklad, Bořek na cestách představuje Slaný a láká k výletu, Do muzea slánek ve 
Slaném, Advent ve Slaném rozesílání pravidelných info mailů o novinkách na webu IC – pro 70 
odběratelů 

• pravidelná aktualizace informačních nástěnek na základních a středních školách ve Slaném, kde 
seznamujeme s činností a nabídkou IC Slaný – 4x ročně  

• Slánská radnice – pravidelně informujeme čtenáře tohoto periodika o svých aktivitách, novinkách 
• Face book – pravidelně informujeme uživatele této sociální sítě o hlavních akcích ve Slaném a okolí 
• Slánsko – kulturní měsíčník 
• Infáček – kulturní měsíčník 



REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU  
ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

• Unikátní sbírka slánek – k 31. 12. 2015 má již 2170 exemplářů z celého světa. V roce 2015 jsme získali 210 
nových exemplářů. Sbírka je opravdu bohatá a stále se nám rozrůstá, abychom mohli mít vystavené 
všechny dosud získané exempláře a zároveň měli místo na další unikátní kousky, byla 12. února 2015 
nově otevřená nová „Slánková místnost“. V nové expozici najdete také fotografie, solné zajímavosti i 
prostorový model krystalické mřížky soli. 

 
• Infocentrum zřídilo novou službu pro turisty, kteří především v letních měsících přijíždějí do našeho 

města. Jedná se o úschovnu kol a zavazadel. V nevyužitém dvoře budovy Městského úřadu jsme 
instalovali kovovou klec se zámkem a podlážkou z dřevěných europalet pro uschování zavazadel. Pro 
uschování kol slouží původně nevyužitý stojan na kola z depozitáře města, též umístěný na dvoře 
Městského úřadu. Cena za uschování je 10 Kč za den.  

• Infocentrum je ideálním místem, kde by se měly prodávat výrobky a produkty z oblasti, kde IC působí. 
Proto i v naší nabídce najdete tento regionální sortiment – Klášterní výběrové džemy, víno z Vinařství 
Slaný – Kvíc. 

 
• IC je pro svou vysokou úroveň vyhledávaným pracovištěm, kam vysílají střední školy studenty na praxi. 

V průběhu roku se u nás na odborné praxi vystřídali 2 studenti Obchodní akademie ve Slaném. 
 
• I v roce 2015 pokračoval projekt Bořek na cestách. Bořek na cestách je off line hra na podporu 

cestovního ruchu města Slaný a okolí. Po celé ČR se pohybovalo 60 knih slánských pověstí „Bořek, kluk 
ze znaku“, které si turisté předávali mezi sebou, případně knihy zanechávali v infocentrech či 
knihovnách. Cílem hry je dostat „Bořka“ k co největšímu počtu čtenářů-turistů. Odměnou je unikátní 
neprodejná Turistická vizitka s logem Bořka. K projektu byl vytvořen webový portál, na kterém se turisté 
registrovali do hry a kde mohou zanechat své komentáře a poznámky -  www.boreknacestach.cz. Bořek 
na cestách se již vrátil domů. Hra byla oficiálně ukončena k 31. 12. 2015. Hry se zúčastnilo 533 turistů z 
celé ČR. Z razítek v knížkách, které se nám vrátily, je patrné, že knížky procestovaly nejen celou naši 
republiku, ale podívaly se i do zahraničí. 

 
• Pí Zoja Kučerová byla oslovena, aby s kolegy vymyslela akci, která zvýší návštěvnost slánského 

aquaparku. Vznikla tak akce na podporu plavání pro všechny slánské děti, která dostala název „Plavání 
s Bořkem“. Rodiče si mohli v infocentru vyzvednout průkazku v ceně 50 Kč, na kterou mělo jedno dítě 10 
volných vstupů do aquaparku. Každá vyplněná průkazka (s 10 nasbíranými vstupy) byla zároveň 
slosovatelná. Hlavní cenou byl lákavý zájezd do Legolandu. Čím více vstupů děti nasbíraly, tím měly 
větší šanci vyhrát. Akce byla jednorázová, trvala od února do listopadu 2015 a celkem se do ní zapojilo 
714 dětí ze Slaného a okolí. O úspěchu akce svědčí fakt, že i několik měsíců po skončení akce se rodiče 
stále ptají, zda nebude „Plavání s Bořkem“ pokračovat.  

 
• Nově v roce 2015 infocentrum nechalo natočit virtuální prohlídky zajímavých památek a lokalit města 

Slaného. Celý projekt zahrnuje záběry zejména jednotlivých interiérů, ale i exteriér např. náměstí a vše 
je umístěno v elektronické mapě města, která je přístupná na webových stránkách infocentra.  Zde si 
turisté mohou vyhledat přesnou polohu zvolených památek. Pohybovat se po mapě je možné pomocí 
kurzoru myši a po kliknutí, na jimi zvolené místo, se objeví samotná projekce, kterou je možné si přiblížit 
a prohlédnout si tak i zajímavé detaily. Jednotlivé sekvence je možné stáhnout pomocí aplikací do 
mobilních telefonů, tabletu apod. Virtuální prohlídky byly vytvořeny pro všechny, kteří se rádi nahlédnou 
do interiérů jednotlivých památek a nejsou nijak omezeni jejich otevírací dobou. 

http://www.boreknacestach.cz/
http://www.boreknacestach.cz/
http://www.boreknacestach.cz/
http://www.boreknacestach.cz/
http://www.boreknacestach.cz/


CYKLOHRÁČEK – PROJEKT IC SLANÝ A ČD PRAHA 

Další novinkou pro rok 2015 je hra S Bořkem za zlatým pokladem – je to hra primárně zaměřená na dětské 
návštěvníky města, ale zúčastnit se ji samozřejmě mohou i dospělí. Hra patří mez tzv. questingové hry a má 
návaznost na již známý Cyklohráček. Hráči dostanou mapku města, kde jsou po předem vyznačené trase a u 
jednotlivých zastavení řeší jednoduché slovní hádanky. Po jejich zvládnutí vyplní tajenku a zakončí hru 
v infocentru, kde si účastníci mohou vzít z truhličky malou odměnu z pokladu a zároveň si vyzvednout 
unikátní sběratelskou vizitku. V roce 2015 bylo odevzdáno 425 výherních plánů a vyzvednuto 725 vizitek. 
Cyklohráček  - Cesta za zlatým pokladem 
425 vyplněných herních plánů odevzdaly děti a rodiny  
na infocentru ve Slaném a vyzvedly si poklad.  
 
Turistická vizitka  
725 zájemců si vyzvedlo vizitku Cyklohráčku ve Slaném při splnění podmínky, že musí do města přijet právě 
tímto vlakem.  
  
Geocache 
40 lovců keší ulovilo cache Cyklohráčku.  
 
Mapa okolí Slaného 
259 turistů si vyzvedlo na infocentru mapu Slánska na základě kuponu z letáku orazítkovaného 
hrajvedoucími ve vlaku.  

Autor kresby Jakub Hložek 



Zahájení TS 2015 

Noční vycházka pro děti Otevření slánkové místnosti 

Tradiční pochod s pejsky Vánoční vycházka – 63 účastníků 

TS 2015 Cyklohráček ve Slaném 

TS 2015 



ÍČKO NAŠIMA OČIMA 

Zpracovali: Elena Vejdělková, Jakub Hložek 

INFOCENTRUM MÝMA OČIMA 

Zpracovala: Elena Vejdělová 

kreativní práce 

správa sbírky slánek 

práce s lidmi a možnost setkávání 
se s novými zajímavými lidmi 

možnosti dalšího sebevzdělávání 

vymýšlení  a realizace nových projektů a produktů 

používání WC personálu zákazníky 

špatné propojení jednotlivých PC a tiskáren 



Je toho mnoho, co jsme v roce 2015 získali. Mezi to mnoho počítáme 
příspěvek na provoz od Města Slaný, zřizovatele knihovny, a také 
finanční částky věnované našimi dlouholetými podporovateli i novými 
přáteli.  
A za všechnu podporu finanční, ale i morální moc děkujeme.  

Vinárna U Hrušky  
Jiří Zíma 

Papírnictví  
Na Komendě 


