Den otevřených dveří Obecního domu
Obecní dům v Praze připomene v pondělí 28. října 101. výročí vyhlášení samostatného
československého státu Dnem otevřených dveří a slavnostním Koncertem pro republiku, který
ve Smetanově síni přednese Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK.
Zákon o vzniku Československa spolu s provoláním Národního výboru byl přijat právě zde
v Grégrově sále, s Obecním domem jsou ostatně spojeny i další zásadní události roku 1918:
Tříkrálová deklarace z 6. ledna 1918; Národní přísaha, kterou ve zcela zaplněné Smetanově
síni přečetl Alois Jirásek; Deklarace národů ze 17. května 1918, založení a práce Národního
výboru československého v prostorách Českého pánského klubu …
Události trvale připomíná bronzová pamětní deska na nároží Obecního domu sochaře Ladislava
Šalouna s nápisem: Zde mluvil a jednal 28. říjen.
Obecní dům zdarma zpřístupňuje reprezentační prostory prvního patra 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 v Riegrově a Sladkovského sálech.
Nabízíme také možnost navštívit výstavu „AMNÉZIE“, která výjimečným a jedinečným způsobem
připomíná třicáté výročí sametové revoluce, za zvýhodněné vstupné.
Vstupné

60 Kč Plné
Snížené
25 Kč
(děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
Rodinné
110 Kč
(2 dospělí a až 3 děti do 18 let)
Děti do 10 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky, ICOM,
ICOMOS a doprovod ZTP/P mají vstup zcela zdarma.
O výstavě Amnézie

Obecní dům, a.s.
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Prohlídka reprezentačních prostor Obecního domu
Reprezentační sály 1. patra, vstup volný
Pondělí 28. 10. 2018, 9:00 – 16:00 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 ve smyčce.

Kontakt pro novináře:
Karolina Ouředníčková
T: +420 702 213 345
E: kourednickova@obecnidum.cz

