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FOK zahraje Mou vlast pro republiku 
 
Státní svátek 28. října je již tradičním termínem mimořádného Koncertu pro republiku, 
pořádaného Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v Obecním domě v Praze. Ten je 
historickým místem, kde byla samostatnost nového státu vyhlášena. V letošním roce, kdy 
slavíme 100. výročí od vzniku Československé republiky, je tento koncert spojen také 
s  vydáním remasterované nahrávky Smetanovy Mé vlasti, kterou Pražští symfonikové 
nahráli s Tomášem Netopilem, dirigentem letošního slavnostního Koncertu pro republiku. 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK při této příležitosti spustí nové webové stránky, na 
kterých bude nahrávka volně k dispozici. 
 
 „Smetanova Má vlast je jedno z těch uměleckých děl, jež by jistě v naší zemi měl znát každý. 
Je nám potěšením, že se tímto dílo může dostat k posluchačům, kteří by se s ním jinak možná 
neměli šanci setkat, protože si zkrátka nemohou dovolit přijet na koncert nebo pořídit jinou 
nahrávku. Zpřístupnění kvalitní nahrávky takto významného českého díla je důležitým krokem 
v popularizaci vážné hudby a české kultury. Je to ale zároveň poděkování našemu věrnému 
publiku, které Mou vlast miluje,“ uvedl ředitel FOK Daniel Sobotka. Nahrávka je společným 
dárkem pro všechny hudbymilovné občany od Pražských symfoniků a od Magistrátu hl. m. 
Prahy, který její vydání finančně podpořil a který je zřizovatelem orchestru. Od 28. října 17 
hodin bude volně ke stažení na www.fok.cz. 
 
V Obecním domě také proběhne 27. a 28. října tradiční Den otevřených dveří, během něhož 
budou veřejnosti zpřístupněna důležitá místa spjatá s českými dějinami; například Grégrův 
sál, kde téhož dne o 100 let dříve Národní výbor slavnostně přijal zákon o zřízení 
samostatného státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost. 
Orchestr, který v Obecním domě sídlí a je přímo spojen s jeho historií, nemůže oslavy výročí 
republiky opomíjet. Má vlast je dílo, které k takto slavnostním příležitostem neodmyslitelně 
patří; koneckonců zde zaznělo v podání Pražských symfoniků už v roce 1939. 
 
Slovo dramaturga Martina Rudovského 
Každý český orchestr musí hrát Mou vlast. FOK tak činí pravidelně již deset let v den výročí 
vzniku Československé republiky. Vždyť v tomto Smetanově cyklu je zachycená celá naše 
duše, starobylá i současná. Proto samozřejmě nemůžeme provedení vynechat ani v roce 
stoletého výročí této památné události, která se odehrávala právě v „Majáku české 
státnosti“, tedy v Obecním domě. A protože v roce 2018 si kromě vzniku republiky 
připomínáme také 670 let od založení Univerzity Karlovy, pořádáme koncert tentokrát nejen 
ve spolupráci s a.s. Obecní dům, ale spolu s Univerzitou Karlovou a všemi ostatními 
pražskými vysokými školami. Symbolicky široká spolupořadatelská sestava právě takových 
institucí je naším holdem této republice. Vedení koncertu se ujme jeden z nejlepších 
současných českých dirigentů Tomáš Netopil, který před deseti lety tradici Mé vlasti s FOK 
zahájil. 
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Zajímavé odkazy: 
Vstupenky a další informace 
http://www.fok.cz/koncert/koncert-pro-republiku-2/ 
Událost na Facebooku 
https://www.facebook.com/events/493648817805317/ 
 
Novinářský servis a bližší informace:  
Ing. Tereza Palasová 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, e-mail: t.palasova@fok.cz, tel: +420 222 002 420, 
mobil: +420 722 207 943 
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