Sto let republiky v Obecním domě
Obecní dům a.s. pořádá v sobotu 27. října a v neděli 28. října k 100. výročí vyhlášení
Československé republiky Dny otevřených dveří. Po oba dny bude možné prohlédnout si
historické prostory reprezentačního patra, kde mj. před sto lety zasedal československý Národní
výbor a kde byl přijat první zákon Československé republiky. Zájemci mohou rovněž navštívit
výstavu „28. říjen“ v původních prostorách Českého pánského klubu, po oba dny
s padesátiprocentní slevou na vstupném. Ve večerních hodinách se v Grégrově sále odehraje
mimořádné divadelní představení Studia Ypsilon o roli Obecního domu v roce 1918, napsané a
nastudované pouze pro tento jediný večer. Omezený počet vstupenek bude v prodeji v pokladně
Obecního domu, představení živě odvysílá Česká televize na programu ČT Art.
Už 6. ledna 1918 v Grégrově sále Obecního domu přijali čeští poslanci tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž
požadovali samostatnost pro český národ. Dne 13. dubna na shromáždění ve Smetanově síni pak
svoji podporu požadavku samostatného státu vyjádřili Národní přísahou představitelé českého
veřejného života v čele s Aloisem Jiráskem.
Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru (Alois Rašín, Jiří Stříbrný,
Antonín Švehla, František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár) z prostoru Českého pánského
klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v
Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu
vyhlásil československou samostatnost.
Obecní dům a.s. zpřístupňuje reprezentační prostory prvního patra zdarma veřejnosti v den výročí
vyhlášení samostatnosti každoročně. Návštěvníci projdou Smetanovou síní, Cukrárnou, Slováckým
salonkem, Salonkem Boženy Němcové, Orientálním salonkem, Grégrovým sálem a Palackého sálem
do Primátorského sálu, jehož umělecká výzdoba je ceněným kompaktním dílem Alfonse Muchy.
Prohlídku zakončí návštěva Riegrova a Sladkovského sálů. Vzhledem ke zkouškám a přípravě
divadelního představení může být provoz v Grégrově sále omezen.
VÝSTAVA „28. ŘÍJEN“
Návštěvníci mají možnost prohlédnout si výstavu „28. říjen“, která je přímo věnována právě stému
výročí vyhlášení samostatného československého státu, a to za zvýhodněné vstupné.

(děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P mají po oba dny vstup na výstavu
zdarma)

Výstava je umístěna do prostoru někdejšího Českého pánského klubu, ve kterém zástupci
Národního výboru československého podepsali 28. října 1918 zákon o vzniku samostatného
československého státu. Exponáty z fondů a sbírek Archivu hlavního města Prahy a několika dalších
paměťových a kulturních institucí přiblíží kromě události vedoucí k tomuto historickému mezníku a
osobností s ním spjatých také vývoj názorů představitelů pražské samosprávy k otázce
samostatného státu a reflexi vzniku republiky ve 20. století.
Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek.
http://www.obecnidum.cz/vystava/28-rijna-1918/
Prohlídka reprezentačních prostor Obecního domu
Reprezentační sály 1. patra, vstup volný
Sobota 27. 10. 2018, 13:30 – 18:00 hodin
Neděle 28. 10. 2018, 8:30 – 14:30 hodin
Doprovodný program:
Každých 15 minut v průběhu dne bude ve Smetanově síni probíhat výklad od našich průvodců. Ve
Sladkovského sále bude promítán dokument o Obecním domě.
Jan Kolář – Jan Schmid: Říjen 1918 – den po dni
Osoby
Pamětníci: Jana Synková a Pavel Nový
Milenci: Lumíra Přichystalová a Jan Onder
Průvodce: Petr Vršek
Komik: Jan Večeřa
TGM : Václav Helšus
Muž: Petr Mende
Herci – kapela: Renáta Rychlá, Jiřina Vacková, Jan Bradáč, Jan Noha, Petr Hasman, Dominik Renč
Historik: Petr Koura
České století očima osobností:
Speciální vysílání Českého rozhlasu Dvojka z místa, kde se narodilo Československo.
Jak to vidí Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Pavel Kosatík a Jan Švejnar.
Grégrův sál v neděli 28. října v 10:00 (vstup volný do zaplnění kapacity sálu)
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