
                                                                                       

 

 

Tisková zpráva 

1. 11. 2018 

 
Do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na Den Středočeského kraje a oslavu 100. výročí 
samostatnosti Československa zavítalo více než 300 návštěvníků 
 

Akce:    Den Středočeského kraje – Knihovna prvorepubliková 
Místo:   v prostorách celé knihovny 
Kdy:    neděle 28. 10. 2018, od 9:00 do 14:00 
Vstup:  zdarma 
 
Každý, kdo zavítal tuto neděli do Středočeské vědecké knihovny, rozhodně nemohl mít pocit špatně 
stráveného času. Již u vstupu byl každý návštěvník „otrikolorován“ a oslavy 100. výročí založení republiky 
v knihovně mohly začít.  

V prvním patře každého čekalo bohaté pohoštění od sponzorů – voňavé koblihy od firmy Kompek, 
bábovky, buchty, koláče, vánočky, rohlíčky a minizákusky z cukrárny Na Letné v Libušíně, lahodná káva 
od firmy KISS - Lodestar, kvalitní víno, bramborové placičky, škvarkové placky a další slané pochutiny 
pořízené díky sponzorským darům Kina Hutník a firmy Bláha – úložné systémy. Studovnu a interiér 
sponzorsky ozdobily květiny z Květin u kostela v Rozdělově.  

Po uvítací řeči zástupkyně ředitele knihovny Ing. Evy Recmanové a vedoucí odboru vnějších vztahů Mgr. 
Ivony Kasalické, představila posluchačům ve své přednášce PaedDr. Irena Veverková pomníky a sochy, 
které v Kladně vznikly během 1. republiky, a z nichž některé již dnes ani neexistují. 

Atmosféru prvorepublikové kavárny následně podtrhla Ludmila Zusková z Athelieru Cakee se svými 
modelkami v elegantních dobových modelech, ale zkrátka nepřišli ani návštěvníci, kteří rovněž dorazili 
stylově oblečeni - tři z návštěvnic byly za svůj model oceněny. 

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.  

Děti výtvarně tvořily v dílnách, které byly připraveny po celý den – děvčata oblékala prvorepublikové 
šatečky papírovým panenkám, chlapci si věděli rady s vláčky a auty. Kolem poledne si žádný malý 
návštěvník nenechal ujít divadelní představení Divadelní společnosti Kejklíř - Můj medvěd Flóra. 

Krátce po poledni zahráli a zazpívali Jiří Kubín a Jana Pilařová několik prvorepublikových šlágrů doplněné 
několika autorskými skladbami. 

Závěr slavnostního programu patřil oceňování – nejprve byli vyhlášeni a oceněni 3 vítězové zářijové 
dětské výtvarné soutěže Má oblíbená kniha/Můj oblíbený knižní hrdina, posléze bylo vylosováno a 
velmi kvalitními publikacemi odměněno 6 návštěvníků, kteří odpověděli správně na všechny dotazy 
prvorepublikového kvízu. Tento již tradiční tematický kvíz letos vyplnilo přes 100 návštěvníků a většina 
jich odpověděla správně! 

Celý program byl zakončen poděkováním návštěvníkům, zřizovateli Středočeskému kraji i sponzorům. 
Přes 300 návštěvníků, z nichž více než 20 přišlo dobově oblečeno, společně s knihovníky aktivně oslavilo 
jedno z nejdůležitějších výročí republiky. A na závěr zajímavost – možnost zaregistrovat se během akce 
zdarma využilo 24 návštěvníků, kteří se tak stali našimi čtenáři. 

Tak zase příští rok! 

 



 

 
Vlajka i dekorace zdobí knihovnu, oslavy mohou začít! 
 

 
Občerstvení ve stylu 1. republiky (koblihy, buchty, bramborové placky i Masarykovo cukroví) je připraveno. 

 

 
Prostory knihovny zdobily modely na téma 1. republika studentů Střední školy designu a řemesel Kladno. 
A výborná káva pomáhá dokreslit atmosféru prvorepublikové kavárny…  



 
Eva Recmanová uvítala návštěvníky a Irena Veverková navázala přednáškou na téma Kladno a 1. republika 

 

Návštěvníci si užívali prvorepublikovou kavárnu a knihovnice atmosféru doplňovaly svými kostýmy 
 

 
Výtvarné díly pro děti byly stále plně obsazené, bavily se nejen děti, ale i jejich rodiče 
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Módní přehlídka Ateliéru CAKEE 

a ocenění návštěvníků 
v prvorepublikových modelech 

 

 
Divadelní představení Můj medvěd Flóra  



 
Koncert Jiřího Kubína a Jany Pilařové a vděční posluchači 
 

 
Vítězové výtvarné soutěže pro děti - Můj oblíbený knižní hrdina 
 

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

____________________________________________________________________________ 
 

Děkujeme zřizovateli a sponzorům: 
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