Zveme všechny příznivce, zájemce z řad nejširší
veřejnosti, děti i dospělé k návštěvě.

sobota 20. října 2018 od 10 do 18 hodin

DVEŘE ARCHIVŮ
OTEVŘENÉ
DOKOŘÁN
aneb proč bychom to nehasili?...
Bohatý program při příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného československého státu připravily
Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze, za přispění Hasičského záchranného sboru hlavního města
Prahy.

Těšíme se na vás v našich sídlech
na Chodovci i v Dejvicích.

Vstup volný

www.nacr.cz 			
www.soapraha.cz
www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Při této zcela výjimečné příležitosti...
• Nahlédnete do míst obklopených tajemstvím – archivních depozitářů. Skrývají se v nich svědectví
o dobách dávno i nedávno minulých.
• Se slavným Casanovou se vydáte na cestu za poznáním práce archivářů.
• Zajímají vás fakta z historie? Pak právě pro vás
jsou připraveny odborné přednášky spojené
s ukázkami originálních archivních dokumentů.
• Víte kdy a kde se narodil váš pradědeček? Nevíte?
Tak přijďte zjistit, jak to zjistíte, poradí vám odborníci na slovo vzatí.
• Výstavy přibližující vznik samostatného státu
nebo osudové okamžiky v jeho dějinách budou přímou součástí programu po celou dobu konání.
• Setkat se můžete s divadelním a filmovým hercem
Jiřím Štréblem. Z jeho úst zazní úryvky ze vzpomínek politika Jana Malypetra na vznik samostatného státu.
• Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny. Přijďte si vyrobit vlastní záložku do knihy, kokardy v národních
barvách, vlastní erb nebo rodokmen, zkuste napodobit historická písma nebo si zahrajte archivní hru.
• O další zábavu se postará hudební skupina Ostravská bandaska, připomene atmosféru první republiky i habsburské monarchie.
• Zajímá vás prvorepubliková architektura? Pak navštivte sídlo Národního archivu na třídě Milady Horákové 133. I tady je pro Vás připraven bohatý program pro děti i dospělé, a to v prostředí, v němž jsou
uloženy archiválie z období počátků českého státu.
• Ukázky hasicí techniky

Program je rozmanitý, plný zábavy i poučení.
Každý v něm nalezne to, co ho zajímá.

