
                                                                                       

 

 

Závěrečná tisková zpráva 

1. 11. 2019 

 

Akce:    Den Středočeského kraje – Knihovna sametová 
Místo:   v prostorách celé knihovny 
Kdy:    pondělí 28. 10. 2019, od 9:00 do 14:00 
Vstup:  zdarma 
 
Do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na Den Středočeského kraje s tématem Sametové 
revoluce zavítalo více než 250 návštěvníků. 
 
Již po 14. se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně konal Den Středočeského kraje, který se nese 
každý rok v jiném duchu - letos jsme připomněli 30 let od sametové revoluce a knihovna se proměnila 
v knihovnu Sametovou. A program byl opravdu revolučně nabitý. 

Krátce po otevření hlavního vchodu knihovny, před kterým již čekalo mnoho dychtivých návštěvníků, 
uvítala Ivona Kasalická, pracovnice oddělení PR a programu všechny přítomné, poděkovala všem, kteří 
celou akci podpořili, a informovala o programu, který knihovníci ve sváteční den pro návštěvníky 
připravili.  

Tematickou přednášku Kladenská sametová den po dni připravili Roman Hájek ze Spolku Halda a fotograf 
Jiří Hanke, kteří slovně a především fotograficky provedli návštěvníky listopadovými událostmi roku 
1989. Následovalo divadelní představení pro děti Sněhurka, které sehrálo Studio Dell´arte z Českých 
Budějovic. Pro děti s rodiči byly připravené tematické dílny a hry – zájemci si mohli vyzkoušet přepsat   
na psacím stroji přes kopíráky revoluční letáky, vyrobil revoluční „placku“, sestavit hesla z roku 1989 
nebo si zahrát tematické pexeso. 

Během dne se uskutečnily dvě komentované prohlídky, při kterých se návštěvníci mohli seznámit s celým 
procesem zpracování knihy od chvíle, kdy je objednaná, až do chvíle jejího vypůjčení.  

Odpoledne patřilo koncertu kladenské kapely The Furnitures, která zaplnila studovnu jazzovými tóny.  

Během celého dne se mohli návštěvníci zúčastnit sametového kvízu, vzpomenout na zážitky 
z revolučních dnů na připravené plochy, prohlédnout si výtvarné modely na téma 80. let či plakáty 
s revolučními hesly rozmístěné po celé knihovny od studentů Střední školy designu a řemesel Kladno 
nebo fotografickou výstavu Sametová – očima 8 kladenských fotografů. 

V závěru slavnostního programu byli oceněni vítězové kvízu, který byl letos náročný - z 34 odevzdaných 
kvízů odpovědělo správně pouze 5 návštěvníků. Knižní odměny za jejich správné odpovědi včetně hlavní 
ceny nové publikace Kladenská sametová předal vítězům zástupce zřizovatele Robert Bezděk, radní pro 
oblast bezpečnosti a zdravotnictví Středočeského kraje a Roman Hájek, autor kvízu. 

Po celý den bylo pro návštěvníky připraveno bohaté pohoštění od sponzorů – šátečky a vícezrnné koblihy  
od firmy Kompek, minizákusky i slané občerstvení z cukrárny Na Letné v Libušíně, pivo z Pivovaru 
Zichovec, švestková limonáda a sodovky od Kalábrie. Další občerstvení a nápoje byly pořízené díky 
sponzorským darům Kina Hutník a firmy Bláha – úložné systémy. Studovnu a interiér sponzorsky 
ozdobily květiny z Květin u kostela v Rozdělově.  

Celý program byl zakončen poděkováním návštěvníkům, zřizovateli Středočeskému kraji i sponzorům. A 
na závěr zajímavost – možnost zaregistrovat se během akce zdarma využilo 16 návštěvníků, kteří se tak 
stali našimi čtenáři. 

Tak zase příští rok! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revoluční hesla i barvy trikolóry jsou připraveny, můžeme začít! 

 
Občerstvení sladké i slané – Kompek a Cukrárna na Letné. 

 
Prostory knihovny zdobily modely a plakáty studentů Střední školy 
designu a řemesel Kladno.   



Roman Hájek s Jiřím Hankem připomínají v plné studovně události roku 1989 v Kladně  

Tematické dílny a hry pro děti byly stále plně obsazené, bavily se nejen děti, ale i jejich rodiče 

Divadelní představení Sněhurka Studia Dell´arte  



 
Koncert skupiny The Furnitures 

 
Předání odměn vítězům kvízu – předává radní Středočeského kraje Robert Bezděk a Roman Hájek 

 
Kontakt: 
Mgr. Ivona Kasalická 
tel.: 312 813 132, 725 429 967 
e-mail: kasalicka@svkkl.cz 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Děkujeme zřizovateli a sponzorům: 
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