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Projekt Obecního domu a.s. pro všechny, kterým chybí setkávání s hudbou 
 

Harfenistka Kateřina Englichová, houslista Jaroslav Svěcený, trumpetista Jan Hasenöhrl a 

varhaník Aleš Bárta se mezi 10. červnem a 8. červencem 2020 vždy ve středu od 19.09 setkají 

ve Smetanově síni Obecního domu se svými fanoušky, kterým po měsících nucené přestávky 

živá hudba chybí.  

 

Název projektu vyšel z aktuálně platné vládní restrikce maximálně sta osob v sále (99 posluchačů 

plus 1 sólista), v současné době platí limit 300, respektive už (od 8/6) 500 návštěvníků, prozatím 

stále s povinnými rouškami, ale už bez původně nařízených rozestupů. Smetanova síň Obecního 

domu s běžnou kapacitou až 1250 návštěvníků na druhé straně díky těmto omezením každou středu 

nabídne alespoň intimnější setkání s významnými českými sólisty a jejich interpretačním uměním, 

jako bonus bude návštěvníkům po koncertu na hodinu zpřístupněno celé reprezentační patro 

Obecního domu, včetně Primátorského sálu, dekorovaného Alfonsem Muchou. Jednotná cena 

vstupenky bude 299,- Kč a vstupenky nebudou číslované. 

 

Jak říká předseda představenstva a ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek, který každý z koncertů 

osobně uvede, „v tomto projektu nejde o peníze – po měsících úplného uzavření celého Obecního 

domu se do něj s našimi vzácnými přáteli, skvělými interprety klasické hudby, především snažíme 

vrátit život. Doufám, že tuto společnou snahu posluchači ocení a večery si užijí, včetně možnosti si 

zdarma prohlédnout skvěle vyzdobené reprezentační patro nádherného secesního paláce a paláce 

české státnosti zároveň – právě v Obecním domě byl v roce 1918 přijat zákon o vzniku 

samostatného československého státu“.  

 

Houslista Jaroslav Svěcený k tomu dodává: „Obecní dům je moje srdeční záležitost - koncertuji zde 

od svých dvaceti let a například v roce 2009 jsem tady uspořádal dosud největší českou výstavu 

historických smyčcových nástrojů pod názvem Slavné evropské housle. A v polovině listopadu v 

milované Smetance oslavím gratulačním koncertem své kulatiny… no prostě ano, cítím se tu celý 

život skvěle!!!“  

 

Vedení Obecního domu se zároveň rozhodlo formou padesáti volných vstupenek na každý 

z koncertů vzdát úctu pražským sociálním pracovníkům z terénních služeb a dobrovolníkům 

pražského Magistrátu za jejich podíl na zvládnutí koronavirové krize v české metropoli. Přímo na 

tiskové konferenci v Obecním domě si vstupenky z rukou předsedkyně dozorčí rady a.s. Obecní 

dům a pražské radní pro kulturu Hany Třeštíkové převzali zástupci nadace Život 90´, další 

vstupenky rozdělí její kancelář.  

 



Vstupenky na všechny koncerty jsou již v prodeji v pokladně Obecního domu nebo prostřednictvím 

webových stránek www.obecnidum.cz, kde je možné si vstupenky zakoupit elektronicky. Těšíme se 

na vás. 

 

Obecní dům, a.s. 

nám. Republiky 1090/ 5. 111 21 Praha 1 – Staré Město  

 

Kontakt: 

Karolina Ouředníčková 

T: +420 702 213 345 

E: kourednickova@obecnidum.cz  

 

Fotografie interiérů Obecního domu a všech interpretů poskytneme i s tiskovými právy na vyžádání. 

 

Tisková zpráva, vydaná a.s. Obecní dům dne 3. 6. 2020 
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