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Knihovna nejsou jen knihy 
 
Motto činnosti: 

„Knihovna slouží lidem, kteří ji navštěvují. Knihovníci jsou pak informačními profesionály, kteří umí naslouchat 

potřebám a inspiracím, umí vycházet vstříc požadavkům a reagovat na ně. V neposlední řadě je pak knihovna 

intelektuálním centrem města, poskytuje platformu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání. Jako instituce 

vystupuje jako partner při pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit ve městě“. 

 

Všechny knihovny se už řadu let snaží veřejnost přesvědčovat o tom, že v knihovně nejsou jenom knihy. 

Knihovna má sloužit samozřejmě jako půjčovna, ale také jako místo trávení volného času dětí, mládeže a 

dospělých. Tomuto záměru se také přizpůsobuje Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou. 

Drobné, skromné, decentní, veselé, vtipné, ale také velkolepé a slavnostní akce uspořádala knihovna v loňském 

roce a jimi se snažila obohatit kulturní a vzdělávací nabídku obyvatelům i návštěvníkům Slaného. 

 

O všech aktivitách, doplněných čísly a hodnocením se dočtete na dalších stránkách Zprávy o činnosti knihovny 

za rok 2014, kterou jste právě otevřeli.  

 

Rozsah a kvalita poskytování našich služeb však závisí na několika faktorech. Jsou jimi personální obsazení, 

dostatek finančních prostředků na provoz a rozvoj knihovny a prostory knihovny. Ve sledovaném roce byly 

všechny prostředky vynakládány tak, aby byly využity v maximální možné míře efektivně a hospodárně. Bohužel se 

neustále potýkáme s nedostatkem prostor a posílením o jednoho pracovníka. 

 

 

 

Historie: 

 

Městská knihovna ve Slaném byla založena 17. října 1897 zásluhou Václava Štecha, učitele, spisovatele a 

divadelního ředitele. V. Štech byl hybnou sílou kulturního života v Slaném a širokém okolí. Zakladatel vlastivědného 

muzea, muzejního spolku a první redaktor ročenky Slánský obzor (vychází dodnes). Milovník Slaného do posledního 

dechu.  

Od 17. října 1997 nese knihovna jeho jméno – Knihovna Václava Štecha. 

Od 1. 1. 2014 se knihovna stala opět organizační složkou Městského úřadu ve Slaném a došlo ke sloučení 

s Infocentrem Pod Velvarskou branou. 

 

 

 

Identifikační údaje 

 

Název: MĚSTO SLANÝ -  Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou 

Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Telefon: +420 312 511 338 

E-mail: info@knihovnaslany.cz 

IČO: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

 

Provozní doba: 

 

Odd. pro dospělé Odd. pro děti  Studovna Pob. Na Dolíkách Pob. Dolín 

PO 9:00 – 18:00  9:00 – 16:00  9:00 - 18:00 11:00 – 16:00  ZAVŘENO 

ÚT 9:00 – 18:00             12:00 – 17:00  9:00 – 18:00 12:00 – 17:00  ZAVŘENO 

 

ST  - -  VE VŠECH ODDĚLENÍCH ZAVŘENO - - 

 

ČT 9:00 – 18:00  12:00 – 17:00  9:00 – 18:00    8:00 – 11:00  16:00 – 18:30 

ČT         12:00 – 17:00 

   

PÁ 9:00 - 19:00  12:00 – 16:00  9:00 – 19:00 ZAVŘENO  ZAVŘENO 

SO 9:00 – 12:00  ZAVŘENO  9:00 – 12:00 ZAVŘENO  ZAVŘENO 
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Město Slaný 

místostarosta 
Jaroslav Hložek / Ing. Pavel Zlámal  

 
Jarosla 

Odbor kultury - vedoucí 
PhDr. Vladimír Přibyl  

Zoja Kučerová -  vedoucí  

Knihovna V. Štecha a IC Slaný 

Knihovna Václava Štecha Infocentrum  

Pod Velvarskou branou 

Stanislava Havlíčková  

odd. pro dospělé – zástupce vedoucí 

 

Jakub Hložek  

odborný pracovník IC Slaný 

 
Věra Ungerová 

odborný referent odd. pro dospělé 

 

Elena Vejdělková 

odborný pracovník IC Slaný 

 

Martina Orltová 

odborný referent odd. pro dospělé 

 

Lucie Steinbrecherová 

odborný referent - studovna 

 

Monika Šímová 

odborný referent – studovna, účetní 

 

Miloslava Najmanová 

odborný referent - akvizice 

 

Kateřina Mrvová Krejčová 

odborný referent – pob. Na Dolíkách 

 

Kateřina Nedvědová 

odborný referent – odd. pro děti 

 

Jitka Lorencová 

uklízečka 

 

Jarmila Durasová 

externista – pobočka Dolín (DPP) 

 

Daniela Polatová 

externista – jazykové koutky (DPP) 

 

Hana Simíková/Vladimíra Dörflerová 

externista –balení a opravy knih (DPP)  

Ing. Lucie Pohanková 

odborný pracovník IC Slaný 

 
Ing. Zuzana Popovičová 

externista (DPP) 

 
Lenka Svobodová 

externista (DPP) 

 
Marcela Čečrdlová 

externista (DPP) 

 
Ing. Alena Zahrádková 

externista (DPP) 

 
Ing. Milena Zablková 

externista (DPP) 

 
Ondřej Dvouletý 

externista (DPP) 

 
Věra Martinovská 

externista (DPP) 

 
Kristýna Rudolfová 

externista (DPP) 
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STATISTIKY 

Fond knihovny v roce 2014 

Počet celkem: 

- naučná literatura    20 784 exemplářů 

- beletrie     37 563 exemplářů 

- zvukové dokumenty (AV média)       614 exemplářů 

- počet titulů odebíraných periodik      132 titulů 

 

Hospodaření v roce 2014 (bez mzdových prostředků 

Náklady  1 641 504,98  (základní výdaje + zrušený běžný účet + dotace + rozpočtové opatření) 

     (1 438 800 Kč    +  62 704,98 Kč   + 50 000 Kč   +   90 000 Kč )   

 vyčerpáno         1 632 844,82  tj.  99% 

Výnosy       255 000,- (příjmy z poskytovaných služeb a výrobků + příjmy z prodeje zboží ) 

     (250 000 Kč      +    5 000 Kč) 

 skutečné výnosy   362 905,-  tj. 142%  

  

Nákup knih a periodik v roce 2014 v nákladu 463 764 Kč 

- nákup    2 108 knihovních jednotek 

- nákup a předplatné      132 titulů periodik 

- nákup licencí  

              na elektronické zdroje   1 

- úbytky    2 885 jednotek 

 

Návštěvnost v knihovně 

2014 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem 

návštěvníci 7 884 6 768 7 760 6 985 6 937 7 207 5 250 5 146 7 348 7 188 6 955 6 131 81 559 

 

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

 

Čtenáři 

registrovaní čtenáři celkem:  2 589   

dospělí čtenáři (od 15 let):  1 916   

čtenáři do 15 let:      673    

 

Výpůjčky 

 

Výpůjčky celkem:    146 060 

- z toho naučná literatura     28 213 

- beletrie       77 519 

- naučná dětská        4 040 

- beletrie dětská      14 042 

- periodika      20 670 

- AV média        1 397 

- jiné /tématické kufříky, hry apod.        179 

 

 

MVS (meziknihovní výpůjční služba) 

- požadavky od jiných knihoven    22 kladně vyřízeno    22 

- požadavky zaslané jiným knihovnám 748 kladně vyřízeno  748 
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Akce knihovny 

Počet pořádaných akcí v roce   149 

- akce pořádané pro školy    52 

- akce pořádané pro veřejnost    97 

- počet návštěvníků akcí   6 819 

- průměrná návštěvnost akce  46 

 

Webové stránky knihovny – www.knihovnaslany.cz 

Počet on-line návštěv    94 412 

- průměrná denní návštěvnost webu      259 (počítáno na 365 dní v roce) 

 

Požadavky na rezervaci a objednávky knih 

- požadavky na rezervaci právě půjčených knih  7 720 

- požadavky na objednávky volných knih    5 051 

Ediční činnost 

Vydali jsme sborník příspěvků z historické konference Město a region v dramatickém století. Slaný a Slánsko ve XX. 

století s pořadovým číslem 8 v nákladu 300 ks. 

CENÍK 
KNIHOVNA VÁCLAVA ŠTECHA 

 

REGISTRACE 

Registrace základní        100 Kč / rok 

snížená / děti do 15. let, studenti, důchodci/       50 Kč / rok 

Registrace základní          60 Kč / ½ roku 

snížená / děti do 15. let, studenti, důchodci/       30 Kč / ½ roku 

Registrace rodinného příslušníka / stejné bydliště/ základní      50 Kč / rok 

snížená / děti do 15. let, studenti, důchodci/        25 Kč / rok 

 

Jednorázová registrace neregistrovaného čtenáře knihovny pro práci na PC 10 Kč/30 min. 

Osobní asistence při práci na PC             10 Kč 

Základní výuka na PC jen pro registrované čtenáře – 4 hod zdarma 

Rozšířená výuka – další 4 hodiny 100 Kč 

 

Ztráta průkaz uživatele               30 Kč 

/ nová registrace po více jak 2 letech, je průkazka zdarma/ 

 

POPLATKY Z PRODLENÍ 

1. upomínka                  5 Kč/ 1svazek (hru) 

2. upomínka                10 Kč/ 1svazek (hru) 

3. „doporučená“ upomínka              20 Kč/ 1svazek (hru) 

4. upomínka „do vlastních rukou“             30 Kč/ 1svazek (hru) 

Poplatky z prodlení se sčítají. Ke všem poplatkům se připočítává aktuální poštovné. 

1. upomínka rezervovaného dokumentu            10 Kč 

2. upomínka rezervovaného dokumentu             35 Kč 

Osobní návštěva při vymáhání výpůjček             50 Kč 

 

ZTRÁTA DOKUMENTU 

- kromě vlastní náhrady (čl. 13) je stanoven poplatek ve výši 50 Kč za 1 dokument za úkony spojené s likvidací 

způsobené škody, u časopisů a CD je výše uvedený poplatek stanoven ve výši 10 Kč. 

 

http://www.knihovnaslany.cz/
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MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (poštovné a balné)               35 Kč 

(objednávka do 5 titulů) 

Informace o rezervovaném dokumentu: 

poštou                     10 Kč 

telefon, SMS                      3 Kč 

e-mail zdarma 

 

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

zhotovení kopie, tisku  A4 – jednostranná kopie      2 Kč 

tisk, kopie na černobílé tiskárně A4 – oboustranná kopie     3 Kč 

A3 – jednostranná kopie        4 Kč 

A3 – oboustranná kopie        6 Kč 

tisk na barevné tiskárně A3                    20 Kč 

A4                       10 Kč 

A5            5 Kč 

 

LAMINOVÁNÍ 

formát A7           5 Kč 

formát A5           8 Kč 

formát A4                      10 Kč 

 

BALENÍ KNIH 

formát A5           6 Kč 

formát A4                      10 Kč 

 

KROUŽKOVÁ VAZBA 

2 – 40 stran                            25 Kč 

41 – 100 stran                         30 Kč 

CENÍK SLUŽEB V INFOCENTRU POD VELVARSKOU BRANOU 

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

A4 černobílý / jednostranný         2 Kč 

A4 černobílý / oboustranný         3 Kč 

A3 černobílý / jednostranný         4 Kč 

A3 černobílý / oboustranný         6 Kč 

Tisk A5 barevný         15 Kč 

Tisk A4 barevný         30 Kč 

Tisk A4 barevný – Canon       10 Kč  

Tisk A5 barevný – Canon         5 Kč 

 

FAX – 1 strana 

A4, A5 ČR         30 Kč 

A4, A5 zahraničí         50 Kč 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB 

- paušální částka za 1 objednávku, ubytování     30 Kč 

(částka zahrnuje náklady na telefon, fax, poštovné) 

- vstupenky (provize z prodeje 10% z ceny vstupenky) 

- skenování, práce s mailovou adresou….  

   za každou započatou ¼ hodinu      15 Kč 

- přepis, opis textů do ½ A4       30 Kč 

1 x A4          50 Kč 

  

PC / INTERNET 

za každou započatou půlhodinu práce na PC     10 Kč 

 

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

prohlídka v délce 1,5 hod v ČJ (při objednávce se vybírá nevratná záloha ve výši 200 Kč)  

skupina   1-15 osob        280 Kč 
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skupina 16 – 30 osob        560 Kč 

 

prohlídka v délce 1,5 hod v AJ, NJ, FJ      600 Kč 

 

ZAPŮJČENÍ HOLÍ NA NORDIC WALKING 

1 pár holí na 1 den (24 hodin)       40 Kč 

1 pár holí na víkend (Pá-Ne)       110 Kč 

1 pár holí vratná kauce        500 Kč 

překročení stanoveného termínu za každý započatý den    40 Kč 

 

 

ZAPŮJČENÍ DŘEVĚNÝCH STÁNKŮ 

výpůjčka 1 stánku dle smlouvy 1 akce      1 500 Kč 

vratná kauce na 1 stánek  1 akce     5 000 Kč 

překročení dohodnutého termínu 1 akce     1 500 Kč 

 

LAMINOVÁNÍ DO FÓLIOVACÍ KAPSY 125 MIC. 

list A3               30 Kč 

list A4               15 Kč 

list A5                 9 Kč 

list A7                 5 Kč 

 

Významné okamžiky 2014 

 

Od května do srpna probíhala rekonstrukce atria a další stavební úpravy v muzeu a tím byla činnost knihovny 

hodně omezena. Atakoval nás všudepřítomný jemný prach, hluk, zima. Stavební firma potřebovala pro svůj 

materiál i chodbu, takže pro nás se stala nedostupná velká část depozitáře knihovního fondu, který se nachází na 

chodbě. To samozřejmě značně ovlivnilo i množství výpůjček, které jsme nemohli uskutečnit. 

 

Do nově vytvořeného zajímavého prostoru na chodbě se nám podařilo uskutečnit záměr z roku 2013 a to 

zakoupením lehkého nábytku vytvořit místa k příjemnému posezení - venkovní čítárnu, kde je pro registrované 

uživatele knihovny k dispozici wi-fi síť. 

 

 

V říjnu, v rámci celorepublikové akce Týden knihoven, jsme slavnostně odhalili bibliobox, pomocníka, který již patří 

k běžným službám knihoven. 

 

Newsletter 

V listopadu 2014 vyšlo první číslo našeho knihovnického elektronického zpravodaje O nás aneb listopad 2014 

v knihovně. Tento časopis je v měsíční periodicitě rozesílán na zaregistrované e-mailové adresy. 

V prosinci jsme zakoupili nové PC, na které jsme získali dotaci ve výši 50 000 Kč (maximum) z dotačního programu 

středočeského Krajského úřadu. 
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AKVIZICE 
Zpracovala: Miloslava Najmanová 

Historie: 

V oddělení pracuje jeden zaměstnanec na plný osmihodinový úvazek a 2 zaměstnanci na dohodu o 

provedení práce (2 x 300 hod.) v každém pololetí jeden.  

Ke dni 1. 5. 2014 došlo k personální změně způsobené odchodem Věry Machačové. Na její místo nastoupila 

Miloslava Najmanová. 

Hlavní činnost: 

Hlavní náplní fondů je objednání a zpracování knih a periodik. Odbíráme knihy od dodavatelů, s nimiž je 

uzavřena smlouva o rabatu ve výši 20 – 30 % z ceny knihy. Patří mezi ně Euromedia Group, Kosmas, Albatros 

Media, Mediaprint, Kanzelsberger.  

Dále pak provádění revize knihovního fondu a vyřazování z knihovního fondu. Každý vedoucí svého oddělení 

dodržuje zásady aktuálnosti svého fondu, podle stanovených kritérií (daných zákonem) dává podněty pracovnici 

akvizice k vyřazení knih (knihy jsou zastaralé, poškozené, nepůjčují se atd.).  

 

Celoživotní vzdělávání: 

Pro zachování kvalitní práce je nezbytné i doplňování informací pomocí vzdělávacích seminářů: 
Středočeská vědecká knihovna Kladno - Komunikace prostřednictvím internetu; 

Krajská vědecká knihovna Liberec - Senioři – jak to dělají jinde (seminář);  

Městská knihovna Chrudim - vybavení a služby knihovny;  

Krajský úřad pro Středočeský kraj Praha  - Zpracování dokumentů ve formátu MARC;  

Městská knihovna Chrudim – seznámení s aktivitami seniorských setkávání; 

Městská knihovna Zlonice - setkání knihovníků Středočeského kraje;  

Městská knihovna Praha – příprava na RDA a význam souborného katalogu. 

Vedlejší činnost: 

Vedlejší činností jsou služby pro uživatele: tj. balení knih, svázání dokumentů do kroužkové vazby, 

shromažďování požadavků ze strany čtenářů v rámci služby „knih na přání“. Čtenáři mají možnost podávat návrhy 

na zakoupení knih do knihovního fondu. Takto navržené tituly jsou označeny samolepkou Kniha koupena na přání 

čtenáře. Nově jsou knihy označeny piktogramy s jednotlivými žánry.  

Tvorba podkladů pro knihovnický web.  

 

Organizační struktura: 

Jeden pracovník na plný osmihodinový úvazek.  

Pracovník na dohodu o provedení práce, který dochází dle počtu stanovených hodin rozložených a daných 

množstvím práce. Náplní jeho činnosti je kontrolování nových knih, jejich označení, balení, spravování 

poškozených knih. 

Administrativní činnost: 

Administrativní činnost fondů spočívá v pravidelné statistice, která je čerpána z knihovnického programu 

Verbis – a to zejména seznam přírůstků, seznam úbytků. Spolupracuje s Národní knihovnou v Praze, kam přeposílá 

katalogizační záznamy. Sestavuje podklady pro web www.knihovnaslany.cz do sekce Nové knihy a do 

knihovnického elektronického časopisu – rubrika Knihovnice doporučují. Po vyřazení knih poskytuje Vyřazovací 

seznam titulů. 

V případě potřeby napomáhá zabezpečovat chod jednotlivých oddělení dle rozpisu služeb, účastní se 

akcí pořádaných knihovnou. 

 

http://www.knihovnaslany.cz/
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Statistika: 

V roce 2014 bylo z rozpočtu knihovny na položku knihy, periodika a AV média vydáno 463 764 Kč. 

Zakoupeno bylo celkem 2018 knih (viz graf). Z tohoto celkového množství činilo 77 % literatury pro dospělé - 

beletrie 42 % a naučná 25 %. Pro děti bylo zakoupeno 31% knih z celkového množství. Převažovala beletrie 23 % a 

naučnou literaturu tvořilo 8 %. Zakoupeny byly AVM neboli CD mluveného slova ve výši 2 %.  

V práci s knihovním fondem bylo vyřazeno 2 885 knih.  
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ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
Zpracovala: Stanislava Havlíčková 

V dospělém oddělení se velké množství akcí nepořádá, neboť jeho prioritou je zejména půjčování knih a periodik. 

Nelze ale nezmínit velmi úspěšnou povídání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou. Na tuto 

besedu se přišlo podívat 100 návštěvníku. Kapacita sálu v HHD byla vyčerpána.  

 

V oddělení pro dospělé denně obsloužíme průměrně 148 návštěvníků, kteří si vypůjčí 471 knih. 

 

Do září probíhala literární soutěž „Pamatuješ si ještě“, kterou jsme již nahradili soutěží novou. 

 

Na jaře a na podzim jsme pro všechny milovníky knih připravili burzu vyřazených knih, která se setkává s velkým 

úspěchem. 

 

Ještě před zahájením rekonstrukce atria proběhla ve výstavních prostorách na chodbě knihovny výstava obrázků 

Andělé a víly, mezi námi žijí. 

 

V září se návštěvníkům knihovny již podruhé předvedli místní zahrádkáři se svými plody podzimu. Také začal 

půlroční kurz balení dárků, s firmou Giftisimo z Prahy, který se konal vždy jednou za měsíc. 

 

V říjnu byla vernisáží zahájena výstava pana Tomáše Záborce ze Slaného „Dřevomalby“, která se setkala s velkým 

zájmem a pochvalou všech návštěvníků knihovny. Tento měsíc také tradičně probíhá celorepubliková akce 

„Týden knihoven“, na který jsme připravili mnoho doprovodných akcí, a celý týden vyvrcholil již zmíněnou 

besedou s panem Vlastimilem Vondruškou. 

 

V listopadu jsme ve spolupráci s místní floristkou Lenkou Janovskou uspořádali poprvé výstavu „Rozkvetlé vánoce“ 

a následně „Floristickou show“, tzn. výroba vánoční dekorace v přímém přenosu, která se setkala s nebývalým 

ohlasem a zájmem všech přihlížejících. 

 

V prosinci se konal další „Květinový workshop“ a výstavní prostory na chodbě využil Klub přátel červenobílé hole 

k propagaci a výstavě s názvem „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“ 

 

Vzdělávání pracovníku dospělého oddělení – účast na seminářích 

 

Únor 2014 – Kurz počítačové gramotnosti (Power Point, Publisher, Word) - Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 

 

Duben 2014 – Komunikace prostřednictvím internetu (ICQ, Facebook) - Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 

 

Květen 2014 – Tykáme si se Shakespearem (moderní pojetí her W. Shakespeara) - Středočeská vědecká knihovna  

v Kladně 

 

Červen 2014 – Svaz knihovníků a informačních pracovníků – zasedání sekce veřejných knihoven – Národní 

knihovna Praha 

 

Srpen 2014 – Návštěva Městské knihovny Chrudim (sdílení poznatků) 

 

Říjen 2014 – Knihovnická dílna, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, zpracování dokumentů ve formátu 

MARC - Městská knihovna v Praze 

 

Listopad 2014 – Volně šiřitelné aplikace v knihovnách, současná slovenská literatura, neformální setkání knihovníků 

Středočeského kraje - Národní knihovna Praha 

 

Prosinec 2014 – Seminář účastníků Souborného katalogu – Městská knihovna Praha 
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
Zpracovala: Kateřina Nedvědová 

Historie 

Oddělení pro děti bylo založeno v  knihovně v roce 1949. Od data svého vzniku prošlo mnoha různě rozsáhlými 

změnami. V roce 2011 byla ke stávající místnosti Oddělení pro děti připojena sousední místnost, kde se původně 

nacházela studovna. Zde byl díky dotaci Prevence kriminality Středočeského kraje zřízen K-klub pro děti a mládež 

ze sociálně znevýhodněných rodin. Zatím poslední větší změna proběhla na přelomu roku 2013/2014, kdy bylo 

dětské oddělení nově vymalováno, dovybaveno novými nástěnnými dekoracemi, žaluziemi, závěsy a textilními 

doplňky. To vše v příjemných barvách, aby se zde malí čtenáři a návštěvníci cítili dobře.  

Činnost 

- Hlavní činnosti Oddělení pro děti (dále MKD) je půjčování knih, časopisů a audioknih 

- Půjčování deskových her a tematických kufříků 

- Poskytování internetu a možnost tisku dětským registrovaným čtenářům 

- Nabídka bezplatných informativních lekcí pro mateřské a základní školy 

- Zprostředkování a zajištění besed s autory a ilustrátory knih pro děti a mládež – pro základní školy 

Akce 

- Pořádání rukodělných bezplatných dílniček pro děti 

- Pořádání Dětského knihovnického karnevalu 

- Příprava měsíčních vědomostních kvízů  

- Pořádání celoroční soutěže Cestovní pas do světa dobrodružství 

- Pravidelné zapojování do celostátních akcí na podporu dětského čtenářství – Knížka pro prvňáčka, Den 

pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Kamarádka knihovna 

- Zahájení činnosti jazykového koutku angličtiny a doučování 

- Pořádání velké prázdninové soutěže 

- Pořádání pyžamové party pro dívky 

 

Informativní lekce a besedy 

Besedy s autory a ilustrátory knih pro děti a mládež  

V roce 2014 přijal naše pozvání uznávaný spisovatel a scénárista pan Miloš Kratochvíl, který je známý tím, že si 

knihovny, ve kterých vystupuje, pečlivě vybírá.  V oddělení pro děti proběhly celkem dvě besedy – pro 1. ZŠ a 

2. ZŠ Slaný. Pro velký zájem ze strany škol pořádáme dvě besedy ročně. 

Informativní lekce  

MKD a pobočka Na Dolíkách (dále PD) nabízejí základním a mateřským školám blok informativních lekcí. 

Cílem je v prostředí knihovny navázat hravě a efektivně na výuku ve škole, rozvoj čtenářské gramotnosti, 

seznámení s  knihovnou a jako doplněk školního vzdělávacího programu. Žáci v průběhu lekce rozvíjí 

čtenářské dovednosti, komunikační a sociální kompetence. Lekce jsou připravovány na různá témata např. 

Dětský hrdina v knize, Knihovna známá neznámá atd. Jsou bezplatné. 

Rukodělné dílny pro děti 

Ve spolupráci s Ateliérem Čtyřlístek a paní Mílou Blahníkovou pořádáme každý třetí pátek (12 až 16 hodin) 

v měsíci rukodělné dílny pro děti.  Tato akce je bezplatná a není potřeba se na ni přihlašovat. Každý měsíc se 

věnujeme jiné výtvarné technice. „Rukodělky“ jsou určeny pro všechny dětské návštěvníky bez rozdílu, ale 

naším hlavním cílem je podchytit děti ze sociálně slabších rodin. Tyto děti nemají jinou možnost, jak se 

k podobné činnosti dostat a zároveň je v nich velká touha po tvůrčí práci. Průměrná návštěvnost jedné dílny 

je 20 dětí. Hotový výrobek si děti odnesou domů. Některé zatím použité techniky: pletení z pedigu, přání 

Pergamano, atd. 
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VELKÉ A CELOSTÁTNÍ AKCE – ve spolupráci s Pobočkou Na Dolíkách 

Knihovnický dětský karneval 

V roce 2014 jsme uspořádali již čtvrtý Knihovnický dětský karneval v Městském centru Grand. Celým 

programem provázel Klaun Ferda. Vstupné zůstává 60 Kč na osobu, 200 Kč rodinné (tzn. 2 dospělí, 2 děti). 

Karneval je velmi oblíbený, protože v zimním období je příjemnou variantou, jak s dětmi strávit nedělní 

odpoledne. Zpestřením programu je bohatá tombola, která je výsledkem úspěšné spolupráce se sponzory. 

Cena tomboly je 5,- Kč.  Velkou odměnou pro nás jsou pozitivní ohlasy návštěvníků. 

Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem je celostátní a zároveň mezinárodní akce, které se Knihovna V. Štecha každoročně 

zúčastňuje. Pro děti připravujeme program od 18 do 24 hodin – návštěva zajímavého hosta, noční vycházka a 

soutěžní hra. V tomto roce nás navštívil psovod městské policie a předvedl nám práci se svým psem, dále 

jsme navštívili hasičský záchranný sbor ve Slaném, a na závěr večera proběhla velká noční hra mezi družstvy. 

Během večera jsme si pochutnali na andersenském dortu. Po „spánku“ si děti v sobotu ráno vyzvedli rodiče. 

Cestovní pas 

Cestovní pas je původní soutěž na podporu dětského čtenářství formou soutěže. Soutěž je rozdělena na 5 

věkových kategorií a pro každou je vybráno 8 knih, které musí soutěžící přečíst a v knihovně odpovědět na tři 

vylosované otázky z obsahu knihy. Pro nejmladší kategorii jsou otázky doplněné ilustracemi z knih. Soutěž 

probíhala od října do května. V květnu 2014 bylo slavnostní losování a vyhlášení vítězů. V každé kategorii se 

losovali tři místa a také absolutní vítěz ze všech odevzdaných vyplněných pasů. Další ročník bude vyhlášen 

v Týdnu knihoven v říjnu 2015. 

Pasování prvňáčků 

Knihovna V. Štecha je již několik let zapojena do celostátního projektu Knížka pro prvňáčka, kterou organizuje 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Je to projekt zaměřený na podporu dětského čtenářství. 

Podmínkou jsou nejméně dvě návštěvy dětí z prvních ročníků v knihovně. Účelem je seznámení se s prostředím 

knihovny, službami, právy a povinnostmi čtenáře. Účastní se všechny slánské základní školy. Završením projektu 

je slavnostní pasování na čtenáře, které se koná v kapli muzea. Děti si připravily krátká vystoupení pro 

přítomné rodiče a příbuzné a pak byly pasovány z rukou krále na právoplatné čtenáře. Každý žák obdržel 

knihu ze speciální edice Knížka pro prvňáčka, která není určena pro běžný trh, pouze pro děti zapojené 

v projektu a čestnou průkazku čtenáře, díky které se děti mohou na jeden rok bezplatně zaregistrovat. 

Týden knihoven 

V říjnu se oddělení pro děti zároveň s ostatními odděleními připojuje k celostátní akci Týden knihoven. V týdnu 

knihoven se koná v sobotu Den otevřených dveří Oddělení pro děti, připravili jsme pro děti Maňáskohraní – 

Jak pejsek s kočičkou pekli dort a na chodbě probíhal dětský blešáček. Na závěr Týdnu knihoven jsme 

uspořádali Pyžamovou párty pro dívky – teenegerky. Pozvali jsme vizážistku, vyráběli ketlované přívěsky a volili 

Miss pyžamo. Tuto zdařilou akci budeme v říjnu opakovat. 

Den pro dětskou knihu 

Další celostátní akcí, ke které se knihovna každoročně připojuje, je Den pro dětskou knihu. Program zahrnuje 

malý vánoční trh, děti si mohly nazdobit perníčky, vyrobit si tylovou květinu, figurku ze slaného těsta nebo 

malou ozdobu z korálků. Ani v tomto roce nechybělo loutkové divadlo. Tentokrát Víťa Maršík jr. s Vánočním 

příběhem. Po celé dopoledne se děti mohly zúčastnit hry Pohádková knihovna, kde plnily úkoly u 

pohádkových postav. 

     Tématické/hravé kufříky 

Od října 2014 jsme rozšířili nabídku služeb o možnost zapůjčení tzv. Hravých kufříků se zábavně vzdělávacím 

obsahem. Kufříky obsahují knihy, hračky, didaktické pomůcky, společenské hry atd. vztahující se k daným 

tématům. Cílem je prohloubit u dětí zážitek z četby. V oddělení pro děti jsou zatím k dispozici dva: Krteček a 

Dinosauři. 
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Menší akce 

- Během školního roku jsou pro děti připraveny dvě zábavně-vědomostní soutěže měsíčně  

- 27. června proběhla akce „Za jedničku z ČJ dárek“, pro všechny děti, které měly jedničku z českého 

jazyka na vysvědčení, čekal v knihovně malý dárek, přinést vysvědčení je podmínkou 

- Červenec-srpen – prázdninová soutěž „Nejvtipnější prázdninová fotografie“ 

- Od září jsme se zapojili do dalšího ročníku projektu Kamarádka knihovna – děti vyplňují vysvědčení/komiks 

o své spokojenosti se službami Oddělení pro děti – na vyhodnocení čekáme 

Dobrovolníci 

V roce 2014 se prohloubila spolupráce mezi Oddělením pro děti a zahraničními dobrovolníky ze slánské 

pobočky Informačního centra mládeže ICM (Ostrov Slaný). Zahraniční dobrovolníky doplnily i Češky – 

studentky Dáda, Lucka, Simona a Renata. Jejich práce v K-klubu je velice přínosná, protože roste počet dětí, 

hlavně se sociálně znevýhodněných rodin, které tráví volná odpoledne v knihovně. Jejich rodiče nemají 

peníze na placení kroužků, nebo je platit nechtějí a tyto děti jsou odkázány na potulování se po městě. 

Knihovna jim může nabídnout pobyt v příjemném, bezpečném prostředí s jejich vrstevníky, nabídku knih a 

časopisů a internet. Ale pouze díky bezplatné práci našich dobrovolníků je možné nabídnout dětem další 

aktivity, jako je hraní deskových her, turnaj ve stolním fotbálku, skládání origami apod. Za obzvláště přínosný 

považujeme Koutek angličtiny a doučování, které jsme pro děti otevřeli v prosinci. Naši dobrovolníci pomohou 

dětem s domácími úkoly nebo s učivem, kterému úplně nerozumí a to nejen s angličtinou. Zde opět myslíme 

na rodiče, kteří anglicky neumí a nemají prostředky, aby dětem platili doučování. Je velmi důležité podchytit 

volný a nevyužitý čas těchto dětí jako prevenci kriminality. Věříme, že naše spolupráce s dobrovolníky z ICM 

bude nadále pokračovat a společně budeme hledat další možnosti, jak se dětem smysluplně věnovat. 

 

Absolvovaná školení za rok 2014 pracovnice Odd. pro děti 

- duben 2014 – dvoudenní seminář OKNA v Hradci Králové na téma Poezie pro děti, 

- květen - seminář „Tykáme si se Shakespearem“ v Kladně 

- Knihovna Louny -  akce nakladatelství MF „ Bookni si!“ 

- Říjen - Rakovník – Listování – scénické čtení „Prázdniny blbce číslo 13“ 

- Listopad – Rukodělný seminář v Labyrintu - Kladno 

- Listopad – Neformální setkání knihovníků našeho regionu – Zlonice 
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STUDOVNA, ČÍTÁRNA A VEŘEJNÝ INTERNET 

Zpracovala: Lucie Steinbrecherová, Monika Šímová 

 

Historie: 

1. 10. 1903 – po dvouletém úsilí zřízena veřejná čítárna “ku potřebě všech vrstev občanstva” 

17. 10. 1997 – 100. výročí založení knihovny, otevřena studovna, čítárna a přednášková místnost, zaveden Internet 

pro veřejnost 

12. 12. 2011 – otevřena studovna v nových prostorách po Infocentru 

 

 

Poskytované služby:   

internet + PC 

kopírování 

tisk – ČB + barevný  

skenování 

laminování 

kroužková vazba  

výpomoc při problémech s PC nebo internetem 

časopisy + denní tisk 

knihy z fondu studovny 

knihy z fondu regionu 

čtečka el.knih 

poskytování informací 

 

      

     Veřejný internet - služba studovny. Ve studovně jsou čtenářům i návštěvníkům k dispozici 4 PC stanice, na 

kterých jsou kromě internetu naistalovány i některé aplikace Microsoft office a také vítaná služba, „Pomoc 

knihovnice“. V roce 2014 využilo těchto pc stanic 4 615 osob. Od 1. 12. 2014 jsme pro návštěvníky knihovny otevřeli 

“venkovní studovnu”, která se nachází na chodbě knihovny. Je zde volně přístupné připojení k wifi. Možná i díky 

této skutečnosti jsme zaznamenali pokles využití PC proti minulým rokům.  

      MVS  - pokud kniha není v našem fondu, nabízíme čtenářům meziknihovní výpůjční službu. Vzhledem 

k velké využívanosti této služby se snažíme, aby i v našem fondu čtenáři našli dostatek nejen beletrie, ale i odborné 

literatury, kterou využívají hlavně studenti vysokých škol, dálkového i denního studia. V roce 2014 jsme se snažili 

tento odborný fond doplnit, abychom tyto čtenáře uspokojili. Vzhledem k této skutečnosti se snížil počet 

požadavků na tuto službu (r. 2014 - 748 a r. 2013 - 838). 

     Setkávání seniorů – v roce 2014 končil 6-tý cyklus, který začal 15. října 2013 a končil 18. března 2014 slavnostním 

závěrem s členy Společnosti patriotů Slaného.  Tohoto cyklu se zúčastnilo 168 nejen seniorů a navštívit nás přišli 

např. pan Standa Berkovec, policie ČR, pan Libor Dobner a dozvěděli jsme se něco nového o zdravém jídle, 

baráčnících a historii.  

 

   Dne 21. října 2014 byl slavnostně zahájen další již 7. cyklus Setkávání seniorů, a to besedou se známým 

historikem a spisovatelem historických detektivních příběhů Vlastimilem Vondruškou. Dále se senioři seznámili např. 

s Markétou Vydrovou, známou ilustrátorkou, slánským divadlem IDIOT, vyzkoušeli domácí chléb, trénovali svou 

paměť a ještě je čekají další přednášky z tohoto cyklu, který končí 31. března 2015. Slavnostního zahájení se 

zúčastnilo 100 lidí a dalších přednášek do konce roku 2014  74 osob. Zájem o tyto aktivity pro seniory se stále 

zvyšuje. 
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Web knihovny  - aktualizace webu knihovny probíhá dle potřeb knihovnic, aktualizaci provádí pověřená 

knihovnice, jen zásadní změny webu doplňuje webmaster. Protože je potřeba splňovat kritéria ohledně kvality, 

přístupnosti, komunikace a využívání nových technologií webu, knihovna chce v roce 2015 vytvořit zcela nový 

web knihovny. 

Čtení bible – 19. dubna 2014 jsme se již tradičně připojili k celonárodní akci, která se v Česku stala již tradicí. Bibli 

jsme četli v podloubí knihovny a zúčastnilo se 20 lidí. 

Den poezie – dne 20. listopadu. Každoročně se naše knihovna připojuje ke Dni poezie. Slánský poeta Pavel Žalud 

nás seznámil se svojí tvorbou, kvalitní hudební podbarvení zabezpečil Jan Judl. Posluchačů bylo 16 a aktivně se 

zúčastnili i zábavného úkolu vytvořit báseň na zadaná slova v krátkém časovém úseku.  

 

Steinbrecherová  Lucie    -     vzdělávání v roce 2014 

24. 4. 2014     Komunikace prostřednictvím internetu   SVK Kladno 

20. 5. 2014 Tykáme si se Shakespearem    SVK Kladno 

27. 5. 2014 Senioři v knihovně - knihovny pro seniory   KVK Liberec 

6. 8. 2014 Městská knihovna Chrudim      MK Chrudim 

4. 11. 2014 Sekce 60+ SKIP,      Spolkový dům Chrudim 

                             Knihovny vzdělávají aneb Senioři v lavicích 

12. 11. 2014 Volné aplikace a programy v knihovnách  SVK Kladno 

19. 11. 2014 Podzimní setkání knihovníků    Knihovna  Zlonice 

26. 11. 2014 15. konference Archivy, knihovny,    Národní archiv Praha 

                             muzea v digitálním světě 2014 

Šímová Monika  -   vzdělávání v roce 2014 

27. 5. a 3. 6. 2014 Školení Excel pro pokročilé ( mírně )  KÚ SK Praha 

19. 11. 2014  Podzimní setkání knihovníků   Knihovna  Zlonice 

26. 11. 2014  15. konference Archivy, knihovny,   Národní archiv Praha 

                              muzea v digitálním světě 2014 

2. 12. - 3. 12. 2014 Databáze – elektronické zdroje    SVK Kladno 

                              a služby v knihovnách 
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POBOČKA NA DOLÍKÁCH 
Zpracovala: Kateřina Mrvová Krejčová 

Statistické údaje 

Podle statistických údajů (k 31. 12. 2014) má pobočka 310 registrovaných čtenářů, z toho 251 dětských 

čtenářů do 15-ti let, zbývající se dělí na dospělé čtenáře a studující mládež. K tomuto datu proběhlo na pobočce 

12.181 výpůjček a během roku na pobočku zavítalo celkem 12.041 návštěvníků. Nutno podotknout, že pobočka 

je po dobu letních prázdnin (červenec-srpen) téměř uzavřena a totéž platí i pro jarní a vánoční prázdniny.  

Historie a úvod 

Pobočka Na Dolíkách, byla otevřena dne 1. 11. 1990 a nacházela se v sídlišti Na Dolíkách, vedle pošty. 

Dne 1. 9. 2004 zde byl zaveden internet pro veřejnost.  O několik let později  - 4. 9. 2006, byla pobočka přesunuta 

do prostor 3. ZŠ Slaný, kde sídlí dodnes a je plně využívána především dětmi.  

Právě pro děti, ale nejen pro ně, se snažíme pobočku neustále inovovat a přizpůsobovat tak, aby se v ní 

návštěvníci cítili dobře a rádi se k nám vraceli. Celá škola a tedy i pobočka, dostali v létě 2014 nový kabát, tedy 

proběhlo zateplení budovy s doplněním barevné fasády a výměna starých oken za plastová. Při této příležitosti 

jsme na pobočce vymalovali, nově potáhli relaxační, patrové pódium, doplnili čistící zónu ke vstupním dveřím, 

instalovali koberec do PC místnosti, zakoupili barevné polštářky a také hrací koberečky, abychom k 1. 9. přivítali 

děti v novém. Tato změna se u všech návštěvníků setkala s velkým ohlasem. Tímto ale nekončíme a chceme i 

nadále překvapovat dalšími novinkami. 

 

Činnost 

V pobočce Na Dolíkách najdete veškeré kompletní služby, které knihovna poskytuje 

- absenční půjčování knih, časopisů, audio knih, pohádkových DVD  

- půjčování stolních her a tematických kufříků 

- MVS (meziknihovní výpůjční službu) 

- reprografické služby (barevný i černobílý tisk, kopírování a laminování) 

- balení knih nebo časopisů 

- registraci nových čtenářů 

- 4 stanice veřejného internetu 

- vyhledávání v online katalogu  

- pořádání besed, přednášek, knihovnicko-bibliografických lekcí pro děti, autorská čtení 

- měsíční i celoprázdninové soutěže a kvízy pro dětské čtenáře 

- zábavná a kreativní odpoledne 

- aktivní spolupráce s 3. ZŠ Slaný 

- možnost objednat si „Knihu na přání“ 

- na podporu dětského čtenářství se účastníme celostátních projektů 

 

Pro kvalitnější služby absolvujeme pravidelné semináře a školení: 

 

Únor - dvoudenní školení „Prezentační programy v knihovně“, práce s programy PowerPoint a Publisher 

Duben - dvoudenní knihovnická přehlídce OKnA, seminář o knihovnických aktivitách, tentokrát na téma Poezie 

pro děti 

Květen - seminář „Tykáme si se Shakespearem“ v podání skvělého herce p. Vladimíra T. Gottwalda 

Říjen - „Listování“ (hraní a čtení) z nové knihy p. Miloše Kratochvíla v podání skvělých herců p. Pavla Oubrama a 

Tomáše Drápela  

Listopad – kurz „Rukodělné dílny pro knihovnice dětských oddělení“, výuka nových technik s papírem a 

procvičování se v pletení z gumiček, což je hit převážně u mladších dětí 

Listopad -  „Neformální setkání knihovníků ve Zlonicích“, kde proběhlo setkání nejen regionálních knihovníků, ale 

přijeli i kolegové z Mladé Boleslavi a Kladna a předávali jsme a měnili nabyté zkušenosti 

 

Akce 

Mezi pravidelné akce v pobočce Na Dolíkách patří informativní lekce, které připravujeme nejen dle 

aktuálních požadavků vyučujících, ale i samostatně – s ohledem na nové knihy nebo zajímavá témata, která děti 

baví. Lekce prokládáme hlavně čtením z vybraných knih a povídáním. Vzbuzujeme tím u dětí chuť ke čtení 

i poslouchání napínavých příběhů a následnou práci s textem.  
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Pravidelná jsou také zábavná odpoledne, kdy vyrábíme různé drobnosti a dárečky z papíru, korálků apod. 

V lednu jsme návštěvníky pobočky zvali na Zábavné odpoledne s korálky, v únoru pak na Sběratelská setkání, kdy 

si děti vyměňovaly samolepky a obrázky do různých alb, v dubnu jsme vyhlašovali dětskou literární soutěž o 

Nejlepšího SPISOVATELE, v měsíci květnu měly děti možnost prozkoumat knihovnickou Tašku plnou vody. Od září, 

tedy v novém školním roce jsme dětem připravili zábavná odpoledne s Taškou z lesa, v říjnu to bylo Tajemné 

odpoledne s napínavými knihami, v listopadu jsme vše trochu odlehčili a děti se zabavily s nůžkami, papírem a 

pastelkami. Pravidelně, vždy koncem roku pořádáme malé „Předvánoční setkání v pobočce na Dolíkách“, kde si 

připomínáme klasické vánoční zvyky a obyčeje a za poslechu koled zdobíme stromeček. 

 

Velký zájem u dětí je o soutěže, kdy mají možnost zkusit své štěstí dvakrát v měsíci, vždy po dobu 14-ti dnů. 

Témata soutěží jsou z různých zajímavých oborů např. vlastivědy, přírodovědy, literatury, ale prověřujeme jejich 

znalosti třeba také v oblasti pohádek a filmů. Odměna čeká na tři šťastné výherce. Mimo drobných měsíčních 

soutěží vyhlašujeme literární nebo výtvarné soutěže, kde děti kreslily komiksový příběh nebo v průběhu letních 

prázdnin sbíraly kamínky v místech, která navštívily. Všechny tyto akce jsou oblíbené a děti se rády zapojují a 

odměna čeká na všechny zúčastněné.  

 

V průběhu školního roku zveme i zajímavé osobnosti – spisovatele, ilustrátory aj., s kterými pořádáme pro 

děti besedy. Tyto besedy jsou zpravidla dvakrát ročně. Ve školním roce 2013-2014 naše pozvání přijali manželé 

Vydrovi a také pan Miloš Kratochvíl. 

 

Koncem školního roku, vždy v průběhu měsíce června, pasujeme prvňáčky na čtenáře. Tomuto aktu 

předchází pozvání prvňáčků do knihovny a seznámení je s významem knihovny jako takové, s poskytovanými 

výhodami a nabídkou nejrůznějších akcí. Při pasování dostávají děti svou Čestnou průkazku do knihovny, což 

znamená, že mohou během celého jednoho roku využívat služeb knihovny úplně zadarmo a samozřejmě jako 

dárek pěknou knihu. 

 

Kromě těchto aktivit jsme se účastnili jako spolupořadatelé Dne dětí v Letním kině Slaný, kam nás přizval 

DDM Ostrov Slaný a kde byla rovněž vynikající účast. Pro děti jsme měli připravené soutěže a pro každého 

samozřejmě i malou odměnu.  

 

Nově nabízíme také 4 „Tematické kufříky“, kdy jde o dětské kufříky naplněné knihami, hračkami, 

společenskými hrami i obrázky, na téma Vesmír, Krteček, Koně a Dinosauři. Jde o interaktivní formu čtení-hraní a 

ihned po stolních hrách je i o tuto nabídku zájem. 

 

Další význam pobočky 

Dalším podstatný význam pobočky spočívá v jejím umístění v prostorách základní školy, což má za 

následek hojnou návštěvnost převážně dětí. Děti si zde pracují na domácích úkolech, setkávají se tu s kamarády, 

tráví zde část volného času při hraní společenských her nebo si přijdou jen tak „popovídat. Za tímto účelem 

máme k dispozici relaxační koutek, kde si děti mohou v klidu prohlédnout a přečíst časopis, nebo jen tak 

odpočinout v sedacích vacích. Na pobočce máme i 7 studijních míst, která využívají ti, kteří si ke studiu knížek rádi 

dělají i písemné poznámky 

 

V pobočce si rovněž mohou čtenáři vyzvedávat i knihy, objednané z centrály na Masarykově náměstí, 

kam nemohou z nějakého důvodu dojít a které sem 2x týdne přiváží řidič z Městského úřadu Slaný. Na pobočce 

mohou čtenáři i vracet knihy, které si vypůjčili v centrále a potřebují je co nejdříve vrátit. Tato služba čtenářům je 

zdarma a setkala se s velkým ohlasem. Fond na pobočce se snažíme neustále obměňovat a doplňovat, bohužel 

z kapacitních důvodů se sem vejde pouze cca 5000 svazků (knih i časopisů), proto nabízíme možnost objednat si 

knihy z centrály a poté si je vyzvednout na pobočce. 

 

Propagace pobočky 

 

 Během celého roku je důležitá pravidelná propagace akcí na dětském webu: http://detske-

slany.webnode.cz/ , kde najdete nejen kompletní provozní informace, ale i spoustou dalších zajímavostí. Ihned po 

každé akci je aktualizována a doplňována fotogalerie http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/ . Na činnost pobočky 

upozorňují i pravidelné upoutávky na facebooku , odkud čerpají velkou část informací převážně teenageři. 

 

 

 

http://detske-slany.webnode.cz/
http://detske-slany.webnode.cz/
http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/
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POBOČKA DOLÍN 
Zpracovala: Stanislava Havlíčková 

Pobočka na Dolíně slouží občanům již řadu let. Využívali ji zejména důchodci a děti. Ač byla otevřeno pouze 2 

hodiny týdně, každý měsíc do knihovny přišlo cca 20 návštěvníků a ti si vypůjčili průměrně 30 dokumentů (knih a 

časopisů). Ve fondu knihovny, který činí přibližně 2 000 svazků, jsou zejména romány pro ženy a knihy pro děti a 

dva tituly časopisů, Květy a Vlasta. Místnost knihovny slouží také jako volební místnost. Na pobočce pracuje pí 

knihovnice na dohodu o provedení práce s měsíční sazbou 750 Kč. 

Jaké služby u nás najdete: 

 absenční půjčování knih, časopisů  

 elektronický on-line katalog  

 rezervace požadované literatury  

 registrace nových čtenářů  

 veřejná stanice k Internetu 
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FOTOGALERIE: 
- AKVIZICE 
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FOTOGALERIE: 

- ODD. PRO DOSPĚLÉ 
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FOTOGALERIE: 
- ODD. PRO DĚTI 
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FOTOGALERIE: 
– STUDOVNA, ČÍTÁRNA A VEŘEJNÝ INTERNET 

      

     

    



 

23 

 

 FOTOGALERIE: 
– POBOČKA NA DOLÍKÁCH 

       

     

     

     

FOTOGALERIE: 
– POBOČKA DOLÍN 
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INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Zpracoval: Jakub Hložek a Lucie Pohanková 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název: MĚSTO SLANÝ -  Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou 

Adresa: Velvarská 136/1, Slaný 274 01 

Telefon: +420 312 523 448 

E-mail: ic@infoslany.cz 

IČO: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Historie 

Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Otevřeno bylo 15. června 2001 jako součást knihovny V. Štecha ve Slaném. 

31. 12. 2004 došlo k vyčlenění z Knihovny V. Štecha. 

1. 1. 2005 vznik samostatné organizační složky Městského úřadu v Slaném s označením Infocentrum Slaný, 

spadající pod Odbor kultury Městského úřadu v Slaném. 

V říjnu 2011 se Infocentrum stěhovalo a 15. 10. 2011 bylo nově otevřeno Infocentrum Pod Velvarskou branou. 

1.1. 2014 došlo k opětovnému sloučení s Knihovnou Václava Štecha v Slaném. 

 

mailto:ic@infoslany.cz
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POSLÁNÍ A CÍLE 
 

HLAVNÍ ČINNOST INFOCENTRA SLANÝ JE: 

Poskytování občanských a turistických informací návštěvníkům a obyvatelům města Slaný a regionu Slánsko, 

Přemyslovských středních Čech; 

Poskytování, popř. zajišťování služeb a akcí v oblasti cestovního ruchu; 

Propagace a prezentace města Slaný, regionu Slánsko, regionu Přemyslovské střední Čechy; 

Koncepční práce v oblasti propagace cestovního ruchu a turistických aktivit. 

 

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI INFOCENTRA SLANÝ JE: 

Příprava propagačních, prezentačních a informačních materiálů; 

Ediční činnost; 

Příprava a realizace propagačních akcí, výstav v oblasti cestovního ruchu; 

Aktivity v oblasti turistického ruchu pro oblast města a okolí; 

Plnění úkolů v souladu s úkoly a směrnicemi pro informační centra v rámci ČR; 

Spolupráce s organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem; 

Spolupráce s kulturními, společenskými, sportovními organizacemi ve městě; 

Realizace výstav v prostorách Infocentra Slaný; 

Činnost Klubu nordic walking Slaný; 

Nákup a prodej informačních tiskovin a upomínkových předmětů; 

Kopírování a zpřístupnění Internetu za poplatek; 

Zprostředkování obchodu a služeb; 

Pronájem a půjčování věcí movitých; 

Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

V současné době jsou v Infocentru zaměstnáni tři pracovníci. Jeden pracovník je zaměstnán na plný osmihodinový 

úvazek a zbylí dva pracovníci mají poloviční úvazek.  Víkendové služby za přepážkou vykrývají 3 pracovníci na 

dohodu o provedení práce a průvodcovské služby zajištuje 6 pracovníků na dohodu o provedení práce. 

Infocentrum je držitelem certifikátu kvality – jako oficiální infocentrum státní agentury CzechTourism – kategorie B.  

Celoživotní vzdělávání - Účast pracovníků na seminářích  

Únor 2014 – Poznej regiony České republiky. Cílem těchto seminářů bylo seznámit odbornou veřejnost s turistickou 

nabídkou jednotlivých krajů Česka, upozornit na zajímavé aktivity a akce v regionech a také na novinky 

v cestovním ruchu. – pět celodenních seminářů pro pracovníky v CR, průvodce, tour operátory, novináře. Akci 

zajišťuje CzechTourism. 

 

Únor 2014 – Školení Excel a Word. Kurz pro zlepšení práce v Excelu a Wordu při Městském úřadu ve Slaném. 

  

Květen – Červen 2014 – Školení Excel pro (mírně) pokročilé. Seznámení s novou verzí Excelu. Práce v Excelu, jmenné 

seznamy, kontingenční tabulky. Zajišťuje Krajské knihovnické centrum Kladno.  

 

Říjen 2014 – Slánské rozhovory – Smečno, město renesance a baroka. Odborná konference o historii nedalekého 

Smečna. Výklad k 500 leté vládě Martiniců a Clam-Martiniců a jejich význam pro rozvoj města a okolí. Přednášky o 

architektonických památkách i uměleckých dílech. 

 

Listopad 2014 – Výrobky a nápady pro práci s dětmi. Rukodělný kurz, práce s nejrůznějšími materiály, jejich použití, 

rady a tipy. Zajišťuje Labyrint Kladno. 

 

Listopad 2014 – Marketing cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Základní pojmy marketingu, historie a vývoj 

marketingu, marketingové přístupy a filosofie. Inovativní marketing a specifika marketingu v cestovním ruchu. 

  

Prosinec 2014 – Kurz inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji. E-learningový kurz na portále iTrivio.cz. 

Přehled o aktuálních inovačních procesech a službách v cestovním ruchu. Hlubší povědomí o marketingu, 

rovných příležitostech a zeleném turismu.  
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Provoz Infocentra Pod Velvarskou branou 

 

Otevírací doba 

Infocentrum je po dobu hlavní letní sezóny (duben – říjen) otevřeno denně od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 

hod. a o víkendu vč. státních svátků od 9:00 do 16.00 hodin. 

  

Mimo sezónu (listopad – březen) je infocentrum návštěvníkům k dispozici pouze ve všední dny od 9.00-16.00 hodin. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Poskytování informací 

Infocentrum nabízí kvalitní servis pro návštěvníky i obyvatele města. Mezi základní služby lze zařadit poskytování 

informačních materiálů, informací o městě a regionu, o ubytování a stravování, o kulturních, společenských a 

sportovních akcích, o jízdních řádech, o otevírací době památek. S tím souvisí tvorba a průběžná aktualizace 

veškerých informačních databází.  

 

Zprostředkování ubytování 

Důležitou službou využívanou v Infocentru je zprostředkování ubytování. Turisté si mohou jednak z infocentra 

odnést leták ubytování, který je pracovníky infocentra zpracováván a aktualizován jednou za rok. Tento leták 

zahrnuje maximum získaných informací o ubytování v celém regionu včetně kontaktů, informací o cenách a 

vybavení. Tento materiál je bezplatný jak pro klienty, tak ubytovatele. 

Podrobný katalog ubytování, rozčleněný na hotely, penziony, priváty, ubytovny, rekreační zařízení, je dostupný 

také na webových stránkách Infocentra (www.infoslany.cz). 

 

Průvodcovská služba 

Infocentrum poskytuje zájemcům (převážně organizovaným skupinám, ale i jednotlivcům) průvodcovskou službu 

historickou částí města. Prohlídku zajišťují externí pracovníci, s tím souvisí potřebná administrativa. V průběhu roku 

2014 se uskutečnilo 19 prohlídek.  Je stále větší oblíbenost vycházek v rámci Turistické sezóny (dále jen TS): 

o prohlubující se úzká spolupráce mezi Vlastivědným muzeem ve Slaném a IC Slaný; 

o kostýmovaná průvodkyně IC Slaný provázela od 7. 6. do 27. 9. 2014 každou druhou sobotu  

             na Velvarské bráně (88 návštěvníků); 

o mimořádný zájem byl opět o adventní Tajemnou noční vycházku (uskutečněná nad rámec 

             plánovaných vycházek v TS); 

o od 1. 5. do 2. 11. 2014 bylo v nabídce TS 17 monotematických vycházek v garantované délce 1,5 hodiny 

(zpravidla však trvaly déle než 2 hodiny) a 2 půldenní výlety za památkami do Klobuk a do Velvar. Ceny 

vstupného byly 20 Kč, 45 Kč a 65 Kč.  Celkem se vycházek zúčastnilo 269 lidí a na vstupném jsme vybrali 13 610 Kč. 

Novinkou byla vycházka „Co se skrývá za dveřmi?“, která návštěvníky zavedla do jinak nepřístupných objektů ve 

Slaném. Prim drží noční vycházky jak pro dospělé, tak pro děti. Každý účastník této vycházky obdržel maličkost 

z chráněné dílny. Velice oblíbené jsou také vycházky po sakrálních památkách, které jsou možné jen díky 

spolupráci s farností při kostele sv. Gotharda a s bratry bosými karmelitány ve Slaném; 

 na klíč vytvořené vycházky pro školy a seniory (studenty akademie třetího věku). 

 

Prodej map, průvodců, suvenýrů aj. 

Důležitou součástí činnosti infocentra je prodej turistických map, průvodců, pohlednic, knih a turistických suvenýrů.  

S tím souvisí evidence skladových zásob, jejichž fyzická inventura probíhá 2 x ročně. V současné době je 

evidováno ve zboží 126 skladových položek. Zboží infocentra je k zakoupení také na recepci Aquaparku a Hotelu 

hejtmanský dvůr, v prodejním stánku v době městských slavností aj. 

Předprodej 

Infocentrum v rámci poskytovaných služeb turistům i místním obyvatelům provádí také předprodej vstupenek na 

prohlídky a kulturní akce pořádané ve vybraných objektech Národního památkového ústavu (nejvíce hrad 

Křivoklát, poté Karlštejn).  

 

http://www.infoslany.cz/
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ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST 
Efektivní práce týmu, rychlá a přesná komunikace, profesionalizace veškerých činností, zejména přístupu ke 

klientovi jsou prioritou Infocentra Slaný. Za účelem zvýšení kvalifikace, vzdělání se pracovníci infocentra účastní 

odborných kurzů se zaměřením na problematiku cestovního ruchu, kurzů asertivity, kurzů výpočetní techniky, aj. 

Infocentrum v rámci své administrativní činnosti běžně vyřizuje listovní korespondenci, elektronickou 

korespondenci, telefonáty. Dále zajišťuje poptávková šetření, výběrová řízení, kalkulace, objednávky, faktury, 

aj. S touto činností souvisí důkladná evidence a archivace. Infocentrum Slaný zajišťuje provozní záležitosti 

/personální zajištění, tisk propagačních materiálů expozice, prezentace expozice v tisku, na veletrzích. 

V době letní turistické sezóny je infocentrum otevřeno denně a jeho návštěvnost znatelně stoupá (viz. Údaje o 

návštěvnosti v kapitole statistika. Je tedy nutné využít sezónních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni převážně na 

základě sepsání dohody o provedení práce, tedy na omezenou dobu. V roce 2014 napomáhalo zajistit plynulý 

chod infocentra celkem 8 externistů. S tím souvisí evidence jednotlivých uchazečů, přijímací řízení, 

administrativní náležitosti k sepsání dohod o PP a rozpis služeb.  

 

PREZENTACE MĚSTA A REGIONU JAKO ZAJÍMAVÉ TURISTICKÉ 

DESTINACE 

Propagační a prezentační materiály 

Tištěné propagační materiály 

V roce 2014 opět disponuje Infocentrum Slaný novými tištěnými propagačními a prezentačními materiály, které 

do značné míry přispívají k propagaci města a regionu.  

 

Vydali jsme: 

 

- Tip na vycházku č. 10 – Ovocné stezky, který je vydáván v jednotném corporate designu (Edice městská 

turistika) – náklad 5 000 ks – neprodejné 

- Tip na vycházku č. 1, 2, 3, 4 – dotisk – náklad 12 000 ks - neprodejné 

- Kalendárium 2015 - přehled nejvýznamnějších kulturních, sportovních akcí ve městě v roce 2015 - náklad 3 000 

ks – neprodejné 

- Turistická sezona 2014 – přehled vycházek a výletů, které IC připravilo v rámci turistické sezóny pro rok 2014 

s krátkým komentářem - náklad 3 000 ks - neprodejné 

- sérii pohlednic  - určeno do prodeje 

                  velikonoční pohlednice- náklad 150 ks / 7 Kč 

                  vánoční pohlednice – náklad 150 ks / 7 Kč 

                  Velvarská brána – náklad 150 ks / 7 Kč 

                   Slaný – původní radnice – náklad 150 ks / 7 Kč 

                   Židovské památky – náklad 150 ks / 7 Kč 

 

- Turistickou vizitku Velvarská brána – sběratelský turistický suvenýr – určeno do prodeje – 300 ks / 12 Kč 

- Turistickou vizitku Kalivodské hůlkování – sběratelský turistický suvenýr – určeno do prodeje – 300 ks / 12 Kč 

- Pamětní mince Pamětník – sběratelský turistický suvenýr – určeno do prodeje – 300 ks / 50 Kč 

- Zvoneček s motivem panorama Slaného – určeno do prodeje – 100 ks / 44 Kč 

- Slánička – drobný suvenýr ke sbírce slánek – určeno do prodeje – 300 ks / 10 Kč 

- sérii kapesních kalendářů „Óda na sůl a pepř“ s motivem slánek ze sbírky slánek v IC Slaný - 6 motivů – náklad 

160 ks od druhu -  neprodejné 

 

Webová prezentace 

Administrace webu www.infoslany.cz a editace obsahu webu 

Infocentrum v případě potřeby doplňuje nové údaje na web a podílí se na aktualizaci stávajících informací. 

Web je dynamický a neustále se doplňuje jeho obsah.  Denně se doplňuje databáze akcí pořádaných jak ve 

Slaném a v celém regionu, tak i z dalších měst (Kladno, Velvary, Smečno, Lány, Kralupy n./Vltavou, Nové 

Strašecí, Zlonice obce regionu a významnější akce Rakovník, Beroun, Louny). 

Prezentace města na webových portálech cestovního ruchu 

- www.kudyznudy.cz 

- www.kampocesku.cz 

- www.turistika.cz 

- www.atlasceska.cz 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kampocesku.cz/
http://www.turistika.cz/
http://www.atlasceska.cz/
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PREZENTACE SLANÉHO NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU A 

VÝSTAVÁCH 

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 2014, 

turistická sezona 2014, letáky o městě i regionu, zvací letáčky na městské slavnosti, sbírka slánek, aj. V červenci 

bylo město Slaný prezentováno při akci Rakovnické cyklování. Od října do listopadu probíhala výstava slánek ve 

Středočeské vědecké knihovně Kladno. 

 

Měsíc konání veletrhu/výstavy Název 

leden  Dutch Tourism Expo Utrecht (Bohemia Centralis) 

únor Holiday World Praha 

červen Kladenské dvorky (Bohemia Centralis) 

červenec Rakovnické cyklování (Bohemia Centralis) 

srpen Svatovavřinecké slavnosti Kladno (Bohemia Centralis) 

srpen Závodí folk Beroun (Bohemia Centralis) 

srpen  Staročeský jarmark Třebíz 

září Hrnčířské slavnosti Beroun (Bohemia Centralis) 

září Dny města Kladna (Bohemia Centralis) 

říjen - listopad Výstava slánek ze Slaného ve Středočeské vědecké 

knihovně Kladno 

Média, inzerce, PR 
 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 

 prezentace na stránkách měst Bohemia Centralis – Kladno, Rakovník a Beroun 

 Kladenský deník, MF Dnes – 49 článků  

 Infomagazín Slaný  

 celoroční kampaň v periodiku Kam po Česku – 4x březen, květen, červen a srpen (2x Bořek na cestách, 

Turistická sezona – pozvání do Slaného, Sbírka slánek, ) 

 kampaň formou cytilightů ve stanicích pražského metra a formou bilboardů u silnice Praha – Slaný  

„Město Slaný – Objevte kouzlo tohoto města“ / pro město Slaný zpracovala firma Adjust Art.   

 rozesílání pravidelných infomailů 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  

 pravidelná aktualizace vitrín a plakátovacích ploch – Městský úřad Slaný, Česká spořitelna, MC Grand, 

Knihovna V. Štecha 

 Slánská radnice – pravidelně informujeme čtenáře tohoto periodika o svých aktivitách, novinkách 

 Facebook – pravidelně informujeme uživatele této sociální sítě o hlavních akcích ve Slaném a okolí na 

stránce https://www.facebook.com/mestoslany 

 Slánsko – kulturní měsíčník 

 

KOOPERACE 

Spolupráce s partnerskými informačními centry, městy, obcemi, ubytovateli, Ekofruktem spol.  s. r. o. Slaný, s 

obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy apod. 

IC Slaný každoročně distribuuje informační letáky, pozvánky a plakáty na akce vydané městem Slaný a IC Slaný 

do všech certifikovaných informačních center regionu i mimo náš region, na recepce hotelů, do ubytovacích 

zařízení (VSH, Aquapark Slaný, HHD Slaný, IC Kralupy, Kralupy ČD, IC Libochovice, IC Louny, IC Mělník, IC 

Roudnice n./Labem, IC Beroun, IC Kladno, IC Křivoklát, IC Křivoklát – hrad, IC Rakovník, Hornické muzeum 

Mayrau Vinařice, Pension Panenský Týnec, Hotel Třebíz, IC Litoměřice, Motorest Vítov, Muzeum Lány, Muzeum 

Roztoky, recepce Mšené Lázně, zámek Nelahozeves, IC Příbram, Památník Lidice, Muzeum Velvary, Praha 

Czech Tourism, ČD Praha).  

Intenzivně spolupracujeme s ubytovateli ve Slaném a v regionu. Jejich kompletní nabídku návštěvník najde na 

webu IC a v tištěné podobě na letáku, který se každoročně před turistickou sezónou aktualizuje. 

Infocentrum Slaný se podílí i na akcích Knihovny Václava Štecha ve Slaném.  

Letitá je již spolupráce s ČD. Pro návštěvníky regionu dodáváme do pokladen ČD mapy a informační materiály. 

Novinkou je vlak primárně určený pro rodiny s dětmi – Cyklohráček. Tento spoj na trase Praha – Slaný jezdí do 

Slaného nově od dubna do října a je turisty hojně využíván. S Cyklohráčekm jsme navázali spolupráci, která se 

bude dále rozvíjet a prohlubovat v roce 2015. Cestující naleznou ve vlaku dostatek informačních materiálů ze 

Slaného, pozvánky na kulturní akce, mapy a plány města.  
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Ve spolupráci s Antikvariátem Slaný pořádáme dubnový Slánský pochod s pejsky. V roce 2014 proběhl již 7. ročník 

pochodu pro všechny pejskaře ze Slaného a blízkého i vzdáleného okolí. 

KČT Slaný – tradiční partnerství při pořádní turistických pochodů – lednový Tříkrálový pochod na Řipec, dubnový 

Pochod za Havlíčkem do Bílého Aujezdce a říjnové Putování po zvoničkách. 

Pro pedagogy a žáky mateřských a základních škol ze Slaného a okolí, v rámci výuky vlastivědy, připravujeme 

hodiny informatiky, na kterých se děti blíže seznámí s tím, co znamená bílé íčko na zeleném poli, dozví se o 

zajímavostech ve městě, kde žijí nebo kam chodí do školy. Povídání je uzpůsobeno věku dětí. 

Šest sezón je slánské IC spolupořadatelem Kalivodského hůlkování. V roce 2014 proběhl 6. ročník oblíbeného 

nordic walkingového pochodu. Na akci se mimo nás podílí Obec Kalivody, v minulosti Mikroregion Novostrašecko. 

Po dlouholeté spolupráci se stalo město Slaný v lednu 2014 členem sdružení Bohemia Centralis.  

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAV VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 

Otevírání turistické sezóny 

 
12. ročník Otevření turistické sezóny ve Slaném se konal v sobotu 13. května a přilákal i letos širokou veřejnost. 

Infocentrum zajišťovalo přípravu trasy, zpracování pozvánky na akci, plakáty a PR. Vycházka se jmenovala Po 

stopách Martiniců ve Slaném aneb Přes tři kopce. Návštěvníky zavedla ke zrekonstruované kapli Božího hrobu, na 

Slánskou horu a do kláštera bosých karmelitánů.  

 

16. Městské slavnosti ve Slaném 

Infocentrum v rámci akce zajišťuje předprodej vstupenek a přímo na náměstí má prodejní stánek. 

STATISTIKY 

V roce 2014 navštívilo infocentrum ve Velvarské ulici celkem 13 883 turistů. Největší návštěvnost byla v letních 

měsících, tj. v červenci a srpnu. Dalšími významnými měsíci, z pohledu návštěvnosti, byly měsíce květen a září. 

V turistické sezóně (od 1. 4. do 31. 10.) byla návštěvnost 10 115 lidí, což je necelých 73% z celkového počtu 

návštěvníků v roce 2014.  

Z cizinců k nám zavítali turisté z Německa (50), velké Británie (36), Slovenska (30) a Polska (15). 

Návštěvníci nejvíce požadují informace v rámci cestovního ruchu. Jedná se o poskytování informací o městě, 

regionu a jiných turistických cílů. Dále návštěvníky zajímají kulturní události ve městě. Návštěvníci vyhledávají 

informace o kulturních a sportovních akcích, o ubytování a stravování a další např. průvodcovské služby. 

Návštěvnost1 Infocentra Slaný za rok 2014 
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Celkový počet zahraničních návštěvníků činil 200 osob. Největší počet návštěvníků byl zaznamenán z Německa a 

činil čtvrtinu celkového počtu zahraničních návštěvníků.  

Zahraniční návštěvníci v IC za rok 2014 

 

Velký počet dotazů návštěvníků je z oblasti „jiný“. Do této kategorie se řadí zejména občanské dotazy – například 

informace o svozu odpadů, o úředních hodinách úřadů, dotazy na telefonní čísla na instituce města či jiná 

zařízení. Kromě občanských informací poskytuje také infocentrum informace o cestovním ruchu a turistice. Tento 

okruh dotazů tvoří také velmi významnou část v počtu dotazů návštěvníků. 

Poměrně zajímavé jsou výsledky ohledně dotazů na kulturu. Lidé poměrně často využívají služeb infocentra, aby 

získali bližší informace. Jedná se zejména o akce knihovny a dále i akce samotného infocentra. 

Okruhy a počty dotazů návštěvníků IC za rok 2014 
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Jak je zřejmé z grafu, na celkových příjmech se nejvíce podílel prodej zboží a to 76%. Další položkou 

z hlediska příjmů jsou samotné služby infocentra.  

Příjmy IC za rok 2014 

 

Počet účastníků a příjmy z vycházek Turistické sezóny za rok 2014 

Jak je zřejmé z tabulky, nejvíce oblíbené jsou noční vycházky. Vstupné na tyto vycházky je pro dospělou osobu 65,- 

Kč a pro dítě 45,- Kč. Z celkových příjmů 13610 Kč je 6 330 Kč – tj. necelých 47%. 

 

Datum a název vycházky 
počet 

lidí příjem v Kč 
náklady  

v Kč 

24.5. Noční vycházka 20 1220 195 

25.5. Hřbitovy 9 180 195 

31.5. Sakrální památky 11 495 195 

7.6. Co se skrývá za dveřmi 12 540 195 

13.6. Noční vycházka 21 1345 195 

28.6. Výlet Klobuky 7 315 195 

28.6. Noční dětská vycházka 18 970 195 

14.7. Noční vycházka 28 1740 195 

19.7. Sakrální památky 8 360 195 

26.7. Noční dětská vycházka 13 685 195 

9.8. Noční vycházka 17 1085 195 

16.8. Sakrální památky 13 585 195 

24.8. Hřbitovy 3 60 195 

30.8. Sakrální památky 7 315 195 

30.8. Noční dětská vycházka 12 680 195 

20.9. Noční vycházka 15 935 195 

27.9. Výlet Velvary 8 360 195 

2.11. Hřbitovy 27 540 195 

15.12. Vánoční vycházka 20 1200 195 

celkem 269 13610 3705 

 



 

32 

Počet účastníků na pochodech Nordic walking klubu za rok 2014 

 

 

Celkový počet účastníků na pochodech klubu byl 134 lidí. Nejvíce navštívený pochod byl Pochod s pejsky, kdy 

účast dosahovala 51 osob. 

 

Příjmy z Nordic walking pochodů za rok 2014 

 

 

Celkové příjmy z pochodů Nordic walking klubu byly 5175 Kč. Z hlediska příjmů byl 

nejvýnosnější Pochod s pejsky ze dne 5. 4. 2014. 
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Statistika návštěvnosti portálu www.infoslany.cz  

Návštěvnost portálu www.infoslany.cz za období 1/2014 – 12/2014 

 

 

Historicky nejvyšší návštěvnost vykazuje měsíc květen 2014, kdy web www.infoslany.cz navštívilo 4 125 uživatelů, tj. 

průměrně 133 denně. 

 

Je zřejmé, že web se stal pevnou součástí denního života občanů města (hledané výrazy akce, úřady) a i 

návštěvníky města (klíčová slova: slaný, infocentrum slaný, slany, město slaný, infocentrum slaný velvarská, slánský 

tuplák 2014, akce slaný a ubytování slaný). 

 

Graf uživatelů 1 na portále IC – www.infoslany.cz 

 

 
 

http://www.infoslany.cz/
http://www.infoslany.cz/
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Komentář: 

 

- Nejčastější přístup na tento web je ze stránek www.slansko.cz a www.meuslany.cz  

- Nejčastěji vyhledávané v www.google.cz a www.seznam.cz 

- Nejčastějším prohlížečem je Internet Explorer a Google Chrome 

- Nejčastěji navštěvované webové podstránky – akce, tip na výlet, ubytování 

- Průměrná doba strávená ve webu je 2 minuty a 12 sekund 

- Nejčastější přístup ze zahraničí – USA, Slovensko, Německo, Brazílie, Velká Británie a a Rakousko  

- Nejčastější klíčová slova: slaný, infocentrum slaný, slany, město slaný, infocentrum slaný velvarská, slánský 

  tuplák 2014, akce slaný a ubytování slaný  

REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU ROZVOJE CESTOVNÍHO 

RUCHU V ROCE 2014 

 Unikátní sbírka slánek – k 31. 12. 2014 má již 1960 exemplářů z celého světa. V roce 2014 jsme získali 180 

nových exemplářů. 

 Sbírka slánek se objevila v pořadech Českého rozhlasu a na celostátních zpravodajských portálech idnes 

a novinky.cz. Rozhovor o Slaném, o novinkách a připravovaných akcích v přímém přenosu na stanici 

Český rozhlas 2. 

 Klub nordic walking - uskutečnil 5 celodenních výletů, kterých se zúčastnilo celkem 134 turistů. Výlety jsou 

navrhovány tak, aby účastníci byli seznámeni se zajímavostmi v našem regionu, aby lépe poznali okolí 

města. Vedle této nabídky jsou samozřejmě připravovány výlety i mimo Slánsko. 

 V prostorách IC se konal další květinový workshop. Protože o workshopy je zájem a my jsme limitováni 

prostorem, musíme některé zájemce odmítat. Další workshopy se tedy přesunou do větších prostor 

Knihovny V. Štecha ve Slaném. 

 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 a od pana Matouška, květový a medovicový med z křivoklátských lesů od pana Petráčka 

z Řevničova. 

 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 studenti Obchodní akademie ve Slaném. 

 Již několik let je IC také cílem pro „kešaře“, kteří si k nám přijdou vyzvednout schránku. Naše IC je tedy 

zapojeno do celosvětového projektu geocaching. 

 I v roce 2014 pokračoval projekt Bořek na cestách. Bořek na cestách je offline hra na podporu cestovního 

ruchu města Slaný a okolí. Po celé ČR se pohybuje 60 knih slánských pověstí „Bořek, kluk ze znaku“, které si 

turisté předávají mezi sebou, případně knihy zanechávají 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 je vytvořen webový portál, na kterém se turisté registrují do hry a kde mohou zanechat 

své komentáře a poznámky. Prozatím se hry zúčastnilo 483 turistů z celé ČR. Celá hra má své webové 

stránky www.boreknacestach.cz 

 V prostorech Infocentra je vystaven „slánský kroj“, dlouhodobě zapůjčený ze soukromé sbírky. 

 Ještě více jsme zvýraznili navigaci turistů do Infocentra pomocí směrových samolepek na budově 

Městského úřadu. Návštěvníci si toto vylepšení pochvalují.  

 V Infocentru proběhla výstava „A léta běží…“ o historii obce Neprobylice. 

 

MYSTERY SHOPPING – certifikát kategorie „B“ 
V průběhu roku 2014 proběhl v Infocentru Slaný Mystery Shopping pro Asociaci Turistických informačních center 

ČR. Jednou formou osobní návštěvy, podruhé formou telefonátu. Po vyhodnocení telefonického hovoru získalo 

Infocentrum Slaný hodnocení 100% („Moc se mi líbil příjemný a klidný hlas pracovníka, který hned ochotně 

reagoval na mé otázky. Nabídl mi také jako první pozvánku přímo do infocentra, kde nás vybaví mapičkou a 

mohou naplánovat program. Také mi nabídl možnost vzít si v infocentru leták s restauracemi vhodnými pro děti.“) 

Po osobní návštěvě získalo Infocentrum Slaný 98% („Prostředí IC na mne působilo útulně, pracovnice byla milá, 

ukázala mi na mapě zajímavá místa v okolí. Zklamalo mne, že se potom začala ihned věnovat jinému zákazníkovi 

a se mnou se nerozloučila. Doporučila mi také prohlédnout si jejich sbírku slánek.“) 

 

 

http://www.slansko.cz/
http://www.meuslany.cz/
http://www.google.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.boreknacestach.cz/
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FOTOGALERIE: 
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FOTOGALERIE:  
– EDIČNÍ ČINNOST 
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Knihovna by nemohla fungovat, kdyby do ní nechodili čtenáři a čtenáři by neměli z 

čeho vybírat, kdyby knihovna neměla podporu u svého zřizovatele. 

 

Infocentrum by nemohlo fungovat, kdyby do něho nechodili návštěvníci města, 

Slaňáci a ti by se neměli na co ptát, kdyby Infocentrum nemělo podporu u svého 

zřizovatele. 

 
Děkujeme. Vám všem, kdo nás navštěvujete. 

Děkujeme čtenářům a návštěvníkům za jejich zájem o činnost knihovny, IC. 

Poděkování posíláme také školám, jejich učitelkám a učitelům za zaplněné termíny všech 

knihovnických besed a lekcí, za zájem o vycházky po městě. 

Děkujeme všem, kdo navštěvují akce pořádané knihovnou a Infocentrem. 

A děkujeme i vám, kdo sedíte doma u počítače a knihovnu „navštívíte“ virtuálně, sledujete 

nabídku akcí a novinek na webu Infocentra Slaný. 

Poděkování zaslouží také sponzoři knihovny a IC, kteří svým finančním příspěvkem podporují 

akce pořádané pro děti a seniory. Všichni jmenovaní dávají svým zájmem najevo, že 

knihovna je nedílnou součástí obyvatel Slaného. 

Poděkovat chceme také našim štědrým i skromným dárcům za finanční podporu akcí pro 

děti. 

Děkujeme firmě Papírnictví Kratochvíl, Papírnictví Na komendě, JUDR. S. Goetzové, 

Kadeřnictví Eva, České spořitelně, Linetu, Albatros Medii, Cukrárně Venezia, Pekařství Vilém, 

Ekofruktu, Pekárně Grunt a České průmyslové zdravotní pojišťovně Antikvariátu Slaný, včelaři 

panu Petráčkovi, bratrům bosým karmelitánům ze slánského kláštera a panu děkanu 

Táborskému z farnosti církve Římskokatolické ve Slaném. 
 

 

Za celý kolektiv zpracovala, graficky upravila: 

Zoja Kučerová, vedoucí KVŠ A IC Slaný 

Slaný 13. dubna 2015  


