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Města chystají velké
oslavy výročí sametu
JAKUB ŠŤÁSTKA
KAROLÍNA SÝKOROVÁ

B

ude to velkolepé. Tak by se
daly hodnotit plány většiny
měst na oslavy 30 let od sametové revoluce. Napříč
krajem se odehrají koncerty,
přednášky, někde města plánují vydávat i připomínkové publikace.
To je třeba případ Mladé Boleslavi.
„Vydáváme brožuru, která mapuje, jak
se město změnilo za 30 let od sametové
revoluce,“ uvedla Šárka Charousková,
mluvčí boleslavského magistrátu. Zajímavostí je i fakt, že bude ve dnech 16. a
17. otevřena budova bývalé věznice. Jde
o jeden z nejslavnějších domů Mladé
Boleslavi, často slouží i jako lokace filmařům. „Na místě se budou odehrávat
komentované prohlídky. Zájem je obrovský,“ dodala mluvčí.
Pod názvem 30 let svobody se v
Kladně uskuteční v týdnu před 17. listopadem hned několik akcí. Mimo jiné
koncert Vladimíra Merty 13. listopadu a
křest knihy Kladenská sametová ve
Středočeské vědecké knihovně. „Plánujeme také výstavu fotografií Jiřího
Hankeho v Městském divadle Kladno a
16. listopadu Noc divadel s připomínkou
17. listopadu. Akcí bude samozřejmě
ještě více,“ řekl Filip Zoubek, vedoucí
kladenského oddělení kultury.
Vedle přednášek a koncertů v Kolíně
chystají od 8. do 10. listopadu pásmo k
filmům s tématikou událostí ze 17. listopadu. Dne 12. listopadu se potom
odehraje v chrámu sv. Bartoloměje mše
a beseda. Regionální muzeum pak na 17.
listopadu chystá vernisáž výstavy Socialistický sen; vize a realita.
Velké pietní shromáždění je naplánováno v Benešově na 15. listopad již
tradičně u památníku před gymnáziem.
„Probíhat bude taky panelová výstava
na náměstí k 30. výročí revoluce nejen v
republice, ale i tady v Benešově. V kulturním domě se uskuteční koncert Michala Prokopa a Framus 5, což je skupina spjatá s událostmi roku 1989,“ přiblížil plány Benešova místostarosta
Zdeněk Zahradníček.
V Mělníku se 14. listopadu odehraje
vystoupení na náměstí Míru, kde budou
účastníci sametové revoluce, a to jak
aktéři z Mělníka, tak i Prahy. Následně
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Na oslavy 30 let sametové
revoluce dorazily osobnosti

Vybrané událostí k výročí sametové revoluce
BEROUN
→ Výstava Vzpomínky
zpomínky na sametovou
same
revoluci
oluci v Galerii Pěší zóna v Palackého
ulici – zahájení v pátek 27. 9. v 11:00 (v příloze posílám ukázku jednoho z panelů)
→ Slavnostní večer k výročí
očí sametové
same
revoluce
oluce Kulturní dům Plzeňka – 14. 11. 2019
→ Pietní vzpomínka k výročí sametové revoluce
oluce na Husově
Hus
náměstí – 17. 11. 2019
BENEŠOV
→ Velké pietní shromáždění u památníku před gymnáziem. - 15. listopad
→ Panelová výstava na náměstí k 30.
30 výročí revoluce
→ Koncert Michala Prokopa a Framus 5
KOLÍN
→ Pásmo filmů k událostem 17. listopadu v Kině 99 – od 8. do 10. listopadu
→ Mše a beseda k 17. listopadu v Chrámu sv. Bartoloměje – 12. listopadu
→ Hlavní oslavy se slavnostním shromážděním – 17. listopadu
KUTNÁ HORA
→ Přednášky a výstavy ve spolupráci se středními školami a farnostmi – 17. listopadu
KLADNO
→ Koncert Vladimíra Merty a křest
křest knihy Kladenská sametová
same
– 13. listopadu
→ Výstava fotografií Jiřího Hankeho v Městském divadle Kladno – 16. listopadu
MĚLNÍK
→ Koncert na náměstí Míru a vystoupení účastníků sametové revoluce
revoluce – 14. listopadu
→ Třídenní připomínková událost na zámku Mělník – 15. - 18. listopadu
NYMBURK
→ Diskuze s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňkem Hazdrou, politologem Jacquesem Rupnik ema investigativním novinářem Jaroslaven Kmentem, hybatelem
revolučního studentského dění v Nymburce – 15. října
→ Pokojné shromáždění na Náměstí Přemyslovců – 17. listopadu
PŘÍBRAM
→ Oslava ve spojení s výstavou dobových fotografií a automobilů – 17. listopadu
MLADÁ BOLESLAV
→ Komentované
ané prohlídky bývalé věznice – 16. a 17. listopadu
RAKOVNÍK
→ Konkrétní obrysy programu budou známy během tohoto týdne.
Město chystá několik výstav
stav připomínající sametovou
same
revoluci.
FOTO: SHUTTERSTOCK

se mohou lidé těšit na třídenní akci – od
15. do 18. listopadu – na zámku Mělník.
Program chystá také Příbram. Připravuje se výstava dobových fotografií a
automobilů, zájemci se budou moct
svézt starým autobusem. Oslavy se pak
příhodně odehrají na náměstí 17. listopadu. Vystoupí skupina Hudba Praha a
k vidění bude i show v podání Pyrottery.
V Nymburce se chystá setkání už na
15. října, hosty budou ředitel Ústavu pro
studium totalitních režimů Zdeněk
Hazdra, politolog Jacques Rupnik a investigativní novinář Jaroslav Kmenta,

který byl hybatelem revolučního studentského dění v Nymburce. Samotného 17. listopadu v podvečer se chystá
shromáždění na Náměstí Přemyslovců.
Pouze vedení Rakovníka zatím o
oslavách jasno nemá. Podle radničního
mluvčího Jiřího Cafourka budou konkrétní obrysy programu známy během
tohoto týdne. „Schůzky vedení města,
kde se bude o jednotlivých akcích jednat, teprve probíhají. Ale už teď můžu
říct, že proběhne několik výstav o revoluci – jedna ve spolupráci s muzeem a
druhá s knihovnou,“ uvedl.
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Nymburk – Mezi vůbec prvními městy v republice si
výročí 30 let od sametové revoluce připomněl Nymburk. Na pódiu u kina Sokol se představila řada známých osobností. Na úvod zahrála undergroundová
kapela The Primitives Group. Po nich se vzpomínkami
i hudebně připomněl Jiří Dědeček. Vzpomínání nejen
na revoluční dění, ale i na změnu situace v médiích
přidala někdejší válečná reportérka Petra Procházková. S úsměvem zavzpomínal na konec 80. let novinář a
porevoluční ministr vnitra Jan Ruml (na snímku). Vystoupila i skupina Neřež. (msj)

Milan Košař spolupracující s
Poděbrady je Architekt obcí
Poděbrady – Milan Košař, který spolupracuje jako
městský architekt s poděbradskou radnicí, byl na začátku září oceněn jako Architekt obci. Tento titul udělovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst
a obcí a časopisem Moderní obec za ukázkovou spolupráci městského architekta se samosprávami měst je
nedílnou součástí soutěže Architekt roku. Donedávna
působil čtvrt století jako městský architekt ve Vysokém Mýtu, nyní spolupracuje s více městy, mimo jiné
právě s lázeňskými Poděbrady. (msj)

Netradiční výstava veršů je k
vidění v čajovně Na Kopečku
Poděbrady – Výstava veršů na téma Láska. To lze vidět a číst v čajovně u kostela, kde před pár dny otevřeli
milou výstavu veršů Kateřiny Váňové. Ta vystavuje
své volné verše o lásce. Na vernisáži autorka krátce
představila sebe i svou tvorbu a pochopitelně předčítala také své básně. Výstava veršů potrvá ještě do 29.
září. (msj)
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