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Akce a projekty v roce 2020
Science Café Kladno
•

20. 2. 2020, Mýty o pachatelích a obětech trestných činů, doc. Ludmila Čírtková

přírodovědné vycházky (Michal Procházka)
•
•

17. 5. 2020, Ze Zákolan na Okoř
14. 6. 2020, PR Pašijová draha

křty knih
•
•
•

26. 1. 2020, Pohádky k dočmárání: Křest trochu jinak
3. 3. 2020, Bohemian Jazz Guitars Tribute – koncert a křest knihy v Kladně
17. 10. 2020, Křest knihy Třísky na duši – online a u vás doma

další přednášky a akce
•
•
•
•

16. 1. 2020, Literární večer s Lukášem Malým
30. 1. 2020, Kladenské hostince - beseda se Zdeňkem Pospíšilem
28. 4. 2020, Umění v kladenských ulicích: Domovní znamení na vežácích (online)
23. 9. 2020, Kladno jako kulturní fenomén, Roman Hájek

Knihy vydané v roce 2020
Martina Pupcsiková: Pohádky k dočmárání
Říkali vám dospělí, že do knížek se nečmárá? No, ale dospělí přece nemusí mít vždycky pravdu! U
téhle knížky se s tím, že si ji dočmáráte, rovnou počítá!
Pohádky k dočmárání jsou knížkou od dětí pro děti. Děti si vyžádaly náměty pohádek, děti k nim
nakreslily ilustrace. Některé v nemocnicích a některé ve školách, během toho, jak je autorka Martina
četla.
Najdete v nich pohádky o tom, co současné děti řeší. O předsudcích, závisti, zlomyslnosti... Nejlépe
osloví děti od 6 do 14 let. A úplně nejvíc potěší nemocné děti, protože výnos z prodejů putuje na
podporu projektu Dr. Klaun, který rozdává radost v nemocnicích.

Jiří Mika: Třísky na duši / Kladenské roky Jiřího Koláře
"Marcipánem k jmeninám stoletého dělníka" i "městem továrních Janošíků" - tak nazval Jiří Kolář
Kladno ve své básnické prvotině Křestný list. Význam vztahu jednoho z nejvýznamnějších českých
básníků a výtvarníků 20. století k průmyslovému městu, v němž strávil formativní roky svého života
(1925-1945), byl donedávna poněkud přehlížen či redukován. Jiří Mika ve své knize ukazuje, že pro
Kolářův umělecký vývoj nebylo Kladno určující jen jako kulisa či příležitost nahlédnout (a okusit)
strasti dělnického života, ale také jako místo, v němž se aktivně zapojil do společenského, kulturního
a politického dění a kam se - myšlenkově i osobně - vracel i po roce 1945.

