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KLUBE SE MAMA KLUB – PŘIPOJTE SE!
Společné aktivity, výměna zkušeností, ale i navázání nových přátelství – to vše a mnoho dalšího čeká na maminky
z naší městské části, které se rozhodnou připojit k Mama
klubu Praha 1 pod patronací známé modelky a moderátorky Hany Mašlíkové.
„Nový klub bude stejně jako naše další podobné projekty
fungovat na dobrovolné a neformální bázi. Po Čaji o sedmé
pro dámy a Vostrým kafi pro pány přicházíme s možností

Mama
klub Praha 1

Přijďte na setkání maminek z Prahy 1, připravili jsme
pro vás nový klub, který je určený výhradně pro vás.

Začínáme 11. 1. 2018 od 15:00

v Gal e ri e 1, Štěpá ns ká 47, Pr a ha 1
Přihlášky zasílejte na e-mail marie.hrabovska@praha1.cz nebo tel. 221 097 224!

příjemného trávení volného času také pro maminky s dětmi do tří let,“ vysvětluje Veronika Blažková, tisková mluvčí
Prahy 1 a duchovní matka všech zmíněných projektů.
Mama klub Praha 1 se poprvé sejde ve čtvrtek 11. ledna od
15 hodin v Galerii 1 ve Štěpánské 47. Vstup je ZDARMA. Na
akci je třeba se registrovat prostřednictvím emailu zaslaného
na marie.hrabovska@praha1.cz. O dalších setkáních v rámci
Mama klubu budeme maminky informovat prostřednictvím
emailu, webu či Facebooku Prahy 1.
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TANGO V GALERII 1
První výstavou roku 2018 je v Galerii 1 expozice obrazů a grafik Veroniky Wünschové, výtvarnice, grafičky
a divadelnice. Výstava se jmenuje
„Tango a tak“ a zhlédnout ji můžete
do 26. ledna.
Veronika Wünschová má za sebou
výstavy v Praze, Paříži či Kutné Hoře
a její tvorba nabízí abstraktní obrazy,
textilní hračky, ilustrace, keramiku,
mozaikové monumenty i klasické
techniky olejomalby a akvarelu. Expozice v Galerii 1 ukazuje, jak ji ovlivnilo
tango, které tančí deset let. Sama
Veronika Wünschová tvrdí, že jí tango
změnilo život.
„Tango je tanec, který je estetický zvenku, ale to hlavní tajemství
je uvnitř. V argentinském tangu jde
o plynulou, spontánní kreativitu v páru,
kdy se dva lidé shodnou, doplňují se
a povídají si pohybem. Splynou v jeden celek a napojí se na nějaké větší
energetické pole. V tangu jsem nalezla
hluboké lidství, které mě inspirovalo

nejen umělecky,“ uvedla autorka, která
se podle svých slov snaží výtvarně
zachytit estetiku tanga i jeho prožitek
zároveň.
„Většina vystavených prací je malba
a kresba tuší, která je stejně nekompromisní jako rychlá. Malba tuší je meditace a soustředění, nic již nelze vrátit, teď
a tady, jako tango,“ doplnila uhrančivě.
Její tvorba oslovila i starostu Prahy 1
Oldřicha Lomeckého, který její výstavu
2. ledna slavnostně zahájil. „Začátek
roku je výjimečnou dobou a já jsem moc
rád, že jsme ji v Galerii 1 mohli spojit
s kresbami Veroniky Wünschové, které
jsou velmi zajímavé a při prohlížení
s vámi doslova tančí,“ ocenil Oldřich

Lomecký, který s úsměvem poznamenal, že aktuální výstava v sobě
spojuje dvě věci, které prokazatelně
neovládá, a to malování a tango. „To
mi ale v žádném případě nezabránilo
v tom, abych si expozici užil, a vřele její
zhlédnutí doporučuji,“ dodal starosta
Prahy 1.
Veronika Wünschová žije a tvoří
v Praze, kde se i narodila a vystudovala SUPŠ. Po studiích emigrovala do
Francie, kde vystavovala abstraktní
malbu. Po návratu z emigrace se
věnovala reklamní tvorbě jako art
director a ilustrátor.
Více informací: www.veronikawunschova.cz a www.galerie1.cz.

AKCE PRO SENIORY
HODNĚ ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE!

Středisko sociálních služeb, příspěvková organizace MČ Praha 1,
přeje všem hodně zdraví a štěstí
v roce 2018.

LETOŠNÍ PROGRAM

práce na počítači a také další aktivity, na které jsou senioři v Praze 1
zvyklí. Chystáme i některé novinky,
které pro vás jistě budou příjemným překvapením. Více informací
o volnočasových aktivitách najdete
na www.socialnisluzby-praha1.cz
nebo u Terezy Noskové, tel. 607 048
183, a Karolíny Schwarzové, tel. 725
397 934. Můžete se také přihlásit
k odběru věstníku s informacemi
o nejrůznějších aktivitách na e-mailu
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz.

JAK NA FOTOGRAFII

základních principů kompozice vede
k tomu, že fotky mají náboj, jsou
z nich cítit emoce a mnohdy dokážou vyprávět svůj příběh, aniž by
fotograf musel něco vysvětlovat.
Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská průmyslovka
třetího věku aneb To jsme se za nás
neučili z okruhu Informační technologie v praxi, který se uskuteční ve
středu 10. 1. od 15 hodin, je určen
pro začínající i pokročilé fotografy, kteří chtějí získat či prohloubit
znalosti o správném nastavení
fotoaparátu, pokročilých funkcích
fotoaparátů, a především správné
kompozici, tedy uspořádání prvků
na fotografii. Přihlášky u Karolíny
Schwarzové, tel. 725 397 934,
a Terezy Noskové, tel. 607 048 183,
od 2. 1. Podrobnosti o srazu získáte
při registraci.

VYCHÁZKA PERNÍKOVÉ JESLIČKY U SVATÉHO MATĚJE

Stejně jako v předchozích letech,
i pro rok 2018 pro vás chystáme
spoustu krásných programů a aktivit. Budou pokračovat oblíbené
cykly výletů, koncertů, vzdělávacích
programů, vycházek, opět plánujeme návštěvu Toulcova dvora,
budeme i nadále spolupracovat
s přednášejícími, kteří mají co říci
k důležitým a zajímavým tématům.
Samozřejmě budou pokračovat
i sportovní aktivity a související
turnaje, cvičení v Pohybovém centru
Tělocvična, trénování paměti, výuka

Udělat fotku tak, aby z ní byla cítit
atmosféra okamžiku a aby každý,
kdo se na ni podívá, přesně věděl,
proč byla tato fotka vyfocena, to už
chce poněkud více než jen povrchní
znalosti fotografování. A nepomůže
ani sebedražší fotoaparát, protože
kvalitní fotku nedělá drahý přístroj,
ale především schopnosti a zkušenosti fotografa. Dodržení některých

Další vycházka z cyklu Klikaté
cesty Prahou se uskuteční ve čtvrtek
11. 1. od 14 hodin. Na vycházku se
hlaste od 2. 1. u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 183. Podrobnosti
o srazu získáte při registraci.

SETKÁNÍ S KULTUROU: STEAMBOAT STOMPERS

Oblíbená kapela zahraje v Malostranské besedě ve středu 17. 1.
od 15 hodin. Vstupenky k vyzvednutí zdarma od 4. 1. v infocentrech
MČ Praha 1. Není možný vstup bez
platné vstupenky.

KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1
Magazín naleznete na webu www.praha1.cz;
přečíst si jej můžetei na nástěnce v pasáži
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).
NEBO SI CHCETE NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ
ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM?
Přihlaste se k odběru na: redakce@praha1.cz!
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AUDITORIUM ODDĚLENÍ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO
MUZEA V PRAZE, MAISELOVA 15, 3. PATRO
PONDĚLÍ 15. 1. V 18H: Veliká novina
o hrozném mordu Šimona Abelese. Vernisáž
výstavy na motivy stejnojmenné knihy
Marka Tomana ve výtvarném ztvárnění
Luboše Drtiny, která nabízí svébytný
pohled na případ Šimona Abelese i na
křesťansko-židovské soužití v atmosféře
konce 17. století. V roce 1694 proběhl v Praze proces sledovaný širokou
veřejností. Židovský obchodník Lazar
Abeles byl obžalován z vraždy svého syna
Šimona – důvodem mělo být, že chlapec
chtěl údajně přestoupit ke křesťanství. Do
dnešních dnů se dochovaly tehdejší propagandistické tisky, výslechové protokoly,
pitevní zprávy a jiné materiály. Výstavu
uvede jeden z autorů, spisovatel Marek
Toman. Vstup volný.

Atmosféru nefalšované fiesty, plnou temperamentu, slunce
a vášně přinese 24. ledna 2018 do
pražské Hybernie projekt México
Mágico / Magické Mexiko. V programu prodchnutém latinskoamerickými rytmy zazní mariachi písně
i kastilské inspirace či plnokrevný
zvuk swingového big bandu a zcela
unikátní spojení zdánlivě neslučitelných světů. Na návštěvníky čeká
také ochutnávka tradiční mexické
kuchyně a prodejní výstava tradičních šperků, látek, oblečení, nádobí
a dalších unikátních rukodělných
výrobků z Latinské Ameriky. Koncert

přináší festival Kytara napříč žánry
ve spolupráci s Velvyslanectvím
spojených států mexických. „Kytara
je jedním z kulturních symbolů Mexika a zároveň má díky specifickým
historickým souvislostem blízko ke
střední Evropě. V programu večera
hraje kytara prim, ale chystáme
i řadu dalších překvapení včetně
indiánského tance Aztéků," doplňuje
pořadatel festivalu Stanislav Barek.
Více informací a vstupenky na
http://www.kytaranapriczanry.cz/
tiketbox.php nebo na Facebooku
www.facebook.com/kytaranapriczanry

JITKA ŠTENCLOVÁ – „NA OBLOZE A POD NÍ“
do 7. 1. 2018

NA OBLOZE A POD NÍ, tak zní název výstavy Jitky Štenclové (*1952),
kterou představuje v Galerii Nová síň
ve Voršilské ulici. Co vše se za dalekými horizonty na obloze odehrává, co
k nám odtud přichází, čím nás nebeská
klenba inspiruje a co si do ní promítáme. Je záhadná, krásná, plná tajemství,
neustále se proměňující. Působí na nás
svým nekonečným mystériem a naopak
my svým bytím utváříme její podobu.
Variace na tato témata se promítají i do
nejnovějších obrazů a kreseb Jitky Štenclové. Po loňské reprezentativní výstavě
autorky v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích je možné spatřit
výběr z její novější tvorby v pražské gale-

rii s dlouholetou tradicí. Kurátor výstavy:
Richard Drury.
Galerie Nová Síň, Voršilská 3, Praha 1,
www.novasin.org

ÚTERÝ 23. 1. V 18H: Biblické sandály,
ruský šinel a jemenská košile: Oděvnictví
a móda jako zrcadlo identit, ideologií a konfliktů na území Izraele od roku 1880 až do
současnosti. Vstup volný.
ÚTERÝ 30. 1. V 18H: The Return of the Portuguese Nation to the True Homeland: Portuguese Jews from Salonika. Vstup volný.

MAISELOVA SYNAGOGA
– MAISELOVA 10, PRAHA 1.
STŘEDA 10. 1. V 18H: Židé v poválečném
Slovensku. Do konce ledna lze v Galerii
Roberta Guttmanna zhlédnout výstavu
Labyrintem normalizace, zaměřenou
na postavení židovských obcí v Československu v posledních dvou dekádách
komunistického režimu. Tato výstava
a stejnojmenná publikace Martina Šmoka
se přitom soustřeďují na situaci v českých
zemích. Poutavým doplňkem k jejich
tématice je nová publikace bratislavského
etnologa Petera Salnera Židia na Slovensku po roku 1945. Komunita medzi vierou
a realitou (VEDA, 2016). Na základě dokumentů z archívu Svazu židovských obcí
na Slovensku skýtá dosud nejpodrobnější
pohled na snahy o zachování židovských
tradic v zemi pod Tatrami a na napjaté
vztahy mezi židovskou menšinou a stranickými a státními orgány na východ od
Moravy. Vstup volný.
NEDĚLE 14. 1. V 16:30H: Vzpomínkový
večer na prof. Zuzanu Růžičkovou (19271917). Vstup volný.
NEDĚLE 14. 1. VE 20H: Bachův palác věčnosti: Pocta prof. Růžičkové. Vstup volný.

„25 LET SNĚNÍ“
Vernisáž výstavy „25 let
snění“ se uskuteční 1. února
2018 ve výstavním prostoru
MČ Praha 1 v Galerii 1 pod
záštitou starosty Prahy 1
Oldřicha Lomeckého. Výstava
potrvá do 2. března 2018.
Projekt „25 let snění“ návštěvníkům
výstavy představí tvorbu fotografa a vizuálního umělce MgA. Jiřího Machta2,
který návštěvníkům představí více jak
25 let jeho tvorby.
Výstava bude rozdělena na dvě části,
kdy první z nich bude zaměřena na
retrospektivní tvorbu vybranou z více jak
padesáti výstav, na kterých Jiří Macht2
pracoval. V této části diváci uvidí 100
fotografií, které je v poskládaných útvarech obklopí a díky prolínání téměř všech
fotografických žánrů se ocitnou ve světě
snů a představ autora, ze kterých jeho
tvorba vychází. V druhé části výstavy
návštěvníci vstoupí do jednoho konkrétního snu, kde se potkají s několika
medvědy komunikujícími nejen s žirafou,
veverkou, hrochem, houpajícím koníkem
a několika dalšími živočišnými druhy
vycházející z autorova vztahu k přírodě a fantazii, se kterou k tomuto snu
přistupuje.

V obou částech výstavy budou
k vidění kromě klasických analogových
fotografií i trojrozměrné exponáty, fotografické obrazy přenesené na zrcadla,
jiné netradiční materiály a postupy.
Vše doplní projekce z více jak 25 let
trvající vášně k volné fotografii a umění
obecně. Výstavu zahájí Jakub Kohák.
Vystoupí hudební formace Zoran said El
iz bad. Na vernisáži bude přednesen text
od Prof. PhDr. Františka Dvořáka, Csc.

GALERIE 1

Štěpánská 47, Praha 1 |
Otevírací doba:
ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
www.galerie1.cz
www.facebook.com/galerie1cz
Instagram: @galerie_1

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2018
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.
Termín vyhlášení: 1. prosince 2017 - více informací u jednotlivých typů dotací:
NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU

TERMÍN PŘEDLOŽENÍ
ŽÁDOSTI

MAX. POŽADOVANÁ
ČÁSTKA/PROJEKT

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

2. - 31. 1. 2018

50.000,- Kč

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2018

2. 1. - 2. 2. 2018

100.000,- Kč

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

2. 1. - 23. 2. 2018

100.000,- Kč

VĚNUJTE PROSÍM ZVÝŠENOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM BODŮM:

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
• podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221
097 212 nebo linda.kleckova@praha1.cz

CAJ

O SEDMÉ

Čaj o sedmé

Vostrý kafe

Pro všechny ženy ve věku od 18 do 45 let.

Pro všechny muže ve věku od 18 do 45 let.

25. 1. 2018
LENKA VACVALOVÁ
moderátorka, vášnivá běžkyně
Běhání se stalo velkou vášní známé herečky
a moderátorky. Od kratších vzdáleností se
dostala k půlmaratonu a následně i maratonu. Svou vášeň provozuje jak u nás v ČR, tak i v zahraničí.
Jak často trénuje na závody a jakou má techniku? Jak moc
dodržuje zdravou stravu u cvičení? A jakou má vysněnou
závodní destinaci? Vše se dozvíte na Čaji o sedmé.
22. 2. 2018
MIA MIRRELLI
fotografka
Prací Mii Mirrelli je zachycovat ty nejzajímavější okamžiky. Ať už se to týká párového či svatebního focení nebo focení módy,
glamour či známých osobností. Vše záleží na dobrém
světle, úhlu pohledu a taky správné komunikaci mezi
fotografem a modelem. Mia Mirrelli na Čaji o sedmé prozradí, jak profesionální focení probíhá a jaké osobnosti už
měla před objektivem.
29. 3. 2018
MARCELA VUONG
lektorka kurzů asijské kuchyně
Zamilovali jste si exotickou chuť
vietnamských jídel? Chtěli byste se dozvědět,
jak si sami doma můžete uvařit pho bo
či jiné speciality? Marcela Vuong pořádá kurzy vaření
Vuong cooking class a na Čaji o sedmé bude povídat nejen
o vietnamském jídle, ale i o vietnamské kultuře.
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10. 1. 2018
MICHAL „RADAR“ VRÁTNÝ
zakladatel Železné koule, cvičení s kettlebelem
Michal „Radar“ Vrátný založil v roce 2011
Železnou kouli jako alternativu pro lidi, co
si uvědomují, že musí cvičit, ale nechtějí to
dělat v prostředí klasických komerčních posiloven. Železná koule je založená na cvičení s kettlebelem, certifikovaných instruktorech a velké škále komplexních cviků, při
kterých je zapojeno celé tělo. Chcete o tomto způsobu
cvičení dozvědět víc? Příjďte si Radara poslechnout na
Vostrý kafe.
7. 2. 2018
ONDŘEJ KAMENICKÝ
architekt
Ondřej Kamenický vystudoval kromě
architektury i filmovou a televizní scénografii a dnes získané vědomosti z obou škol
prolíná ve své práci. Mladý architekt se specializuje především na rodinné domy a byty, podílel se ale i na návrhu
interiéru pasáže České národní banky. Na svém kontě
má i ceny Gloria Musealis nebo Dům roku 2011.
7. 3. 2018
MATĚJ KREJČÍ
poradce osobního rozvoje GrowJOB Institute
Převádí vědecké výzkumy do praxe z odvětví psychologie, behaviorální ekonomie
a neurověd. Pomáhá v oblastech spokojenosti, vnitřní motivace a rozvoji sebedisciplíny.

Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na každé „Vostrý kafe“ a „Čaj o sedmé“ zvlášť předem přihlásit,
a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel. 221 097 224! Předmět „Vostrý kafe“ nebo
„Čaj o sedmé“ – uveďte své jméno a tel. kontakt.

27/10/17 16:08

SENIORSKÉ VÝLETY 2017

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem,
popř. telefonicky:  221 097 280  221 097 300.

 LEDNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 16. ledna 2018, 8:00
 TACHOV – ZÁMEK A SVĚTCE – WINDISCHGRÄTZOVA
JÍZDÁRNA
Na tento lednový výlet se přihlašuje od pondělí 11. prosince 2017.
Čtvrtek, 25. ledna 2018, 8:00
 Sychrov – zámek a Turnov – město
Na tento lednový výlet se přihlašuje od úterý 19. prosince 2017.

 ÚNOROVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Čtvrtek 15. února 2018, 8:00
 TUGENDHAT (FUNKCIONALISTICKÁ VILA) A BRNO –
MĚSTO
Na tento únorový výlet se přihlašuje od úterý 16. ledna 2018.
Vzhledem k vysokému vstupnému do vily se senior podílí částkou
100 Kč.
Čtvrtek, 22. února 2018, 8:00
 DĚČÍN – ZÁMEK A ROUDNICE N. L. – MĚSTO
Na tento únorový výlet se přihlašuje od čtvrtka 25. ledna 2018.

 BŘEZNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 6. března 2018, 8:00
 ŽELIV – KLÁŠTER A PELHŘIMOV – MĚSTO
Na tento březnový výlet se přihlašuje od čtvrtka 15. února 2018.
Čtvrtek, 13. března 2018, 8:00
 BLATNÁ – ZÁMEK A HORAŽĎOVICE – MĚSTO
Na tento březnový výlet se přihlašuje od čtvrtka 22. února 2018.

 DUBNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 3. dubna 2018, 8:00
 DAČICE – ZÁMEK A SLAVONICE – MĚSTO
Na tento dubnový výlet se přihlašuje od úterý 6. března 2018.
Úterý, 24. dubna 2018, 7:30
 KSIĄŻ – ZÁMEK A JAWOR – UNESCO KOSTEL MÍRU SV.

DUCHA (POLSKO) – VÝROČNÍ – 10 LET SENIORSKÝCH VÝLETŮ S PRAHOU 1 (Středisko sociálních služeb PRAHA 1).
Na tento dubnový výlet se přihlašuje od čtvrtka 15. března 2018.
Vzhledem k vysokému vstupnému do objektů se senior podílí
částkou 200 Kč.

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany
seniorského věku s trvalým bydlištěm V Praze 1 (doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor
výletu).
Nový způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným
způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097300.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů. V první možný den přihlášení na daný výlet bude
přihláška umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně
dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena
týden od prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by
nesplňoval výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu
bude sdělen stav. V případě změny bude
každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme
uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
mobilní telefon.
Mgr. Karel Ulm, MPA,
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30

NA OVOCNÉM TRHU SE STÁLE BRUSLÍ I TANCUJE
Oblíbené kluziště na Ovocném
trhu je i v lednu otevřeno!
„Myslím, že za ta léta se nám tady
na Ovocném trhu podařilo vybudovat
milou tradici, která je vítanou zábavou i nabídkou aktivního pohybu,
protože v centru hlavního města je
samozřejmě problém se sportováním pod širým nebem,“ uvedl starosta Městské části Praha 1 Oldřich
Lomecký.
Kromě toho, že se na Ovocném
trhu každý den bruslí, o víkendech
navíc na návštěvníky čekají diskotéky a komponované akce pro děti.
Martin Hrdinka, kterého znají posluchači Českého rozhlasu 2, kde ho lze
kromě Nočního proudu poslouchat
například každou sobotu ráno po
deváté, se stará o diskotéky.
„S Martinem Hrdinkou spolupracujeme už dlouho a já osobně mám
jeho milý způsob moderace velmi
rád,“ vyzdvihl Oldřich Lomecký. Jak
nám Martin prozradil, připravuje na
příští rok velký soutěžně-hudební
seriál 100 hitů republiky, což bude
dvacet týdnů plných muziky a posluchačského hlasování.

DIVADLO MASOPUST
Rok 2018 je pro Divadlo Masopust skutečně mimořádný – slavíme 10 let! Akce, které budou výročí doprovázet,
brzy představíme. Mimo to vás srdečně zveme na naše
představení nejen do Eliadovy knihovny.
8. 1. od 19:00 proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy repríza scénického čtení „Z F. X. Š.“, které
vzniklo pro listopadovou konferenci FXŠ MMXVII pořádané Revolver Revue. Doprovodíme tak vernisáž VÝSTAVY
LAUREÁTŮ CENY F. X. ŠALDY.
18. 1. od 19:00 uvedeme oceňovanou inscenaci Jana
Nebeského, Miloslava Königa a Martina Dohnala DENÍK
ZLODĚJE. Miloslav König byl za svůj výkon oceněn v anketě Divadelních novin – nenechte si ujít unikátní komorní operu podle textů Jeana Geneta a Bedřicha Bridela.
21. 1. od 19:00 představíme naši nejnovější inscenaci – HLAD, dramatizaci stejnojmenného románu Knuta
Hamsuna, norského držitele Nobelovy ceny, v režii Jana
Friče. V hlavních rolích můžete vidět Matěje Nechvátala
a Terezu Dočkalovou.
Celý program a více informací na www.maso-pust.cz

EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR NOD
15/1 Anna Hulačová & Jana Vojnárová: Paralelní
pozdravy 16. 1. - 16. 2. 2018
GALERIE Jana Vojnárová vychází ve své práci z vlastních rodinných příběhů, především z událostí, které postihly její rodinu během 2. světové války. Anna Hulačová
je známou a uznávanou sochařkou, která reflektuje různá
mytologické, folklorní a náboženské témata a příslušnou
symboliku. Výstava Paralelní pozdravy je komunikací
dvou medií, které jsou fyzikálně odlišné, ale existuje mezi
nimi jakési tematické pouto, které funguje jako vstupní
brána k průniku jednoho světa do druhého a naopak.
Kurátor: Pavel Kubesa. Vstup zdarma.
15/1 František Pecháček: Reload – Recover
16. 1. - 16. 2. 2018 VIDEO GALERIE František Pecháček
patří mezi významné osobnosti české vizuální scény.
Specializuje se na 2D a 3D grafiku – animaci a tvorbu
generovaného virtuálního prostředí. Mezi jeho speciality
patří video projekce a video mapping budov a prostředí.
Podílí se na tvorbě vizuálu scény divadelních představení
v Národním divadle. Pro panoramatickou projekci galerie
Video NoD vytvořil formou fluidní simulace a 3D animace rozpouštějící se objekty voskové struktury zdánlivě
připomínající významné symboly. Kurátorka: Veronika
Zajačiková. Vstup zdarma.

leden
únor
2018

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15,
Praha 1, vždy ve čtvrtek nově od 18:00
www.klubsamari.cz

vstupné dobrovolné

11.1. Sofia coby tajemná celost
18 hod. skutečnosti

Hledání Sofie v ruském
náboženském myšlení a ikonografii
s Kateřinou Kočandrle Bauerovou.
.

18.1. Kdo žije ve Svaté zemi?

18 hod. Známé i neznámé národní a
náboženské skupiny v Izraeli a
Palestinské autonomii s Janem
Fingerlandem.

1.2. Nová náboženství a násilí

18 hod. O vývoji nových náboženských hnutí,
jejich vnitřní dynamice a násilných
konfliktech, které vznikají mezi nimi a
okolní společností, bude hovořit
religionista Zdeněk Vojtíšek.

pořadatel:
Sbor
Církve bratrské
v Praze 1

mediální
partneři:

SOUTĚŽ

Každá
desátá
fotografie
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

SDÍLEJTE
své zimní
fotografie
s motivem Prahy 1
na Instagramu!

zimasprahou1
3. Opatři fotografii hastagem: #zimasprahou1

Soutěž potrvá do 18. 3. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1

ve spolupráci s
domácím
hospicen:

podporováno
granty:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

-SETKÁNÍENK

Tentokrát na téma:
Vážení a milí,

BLUESOVÉ ODPOLEDNE

mné
přeji Vám příjetí a úsměv
ži
vy
ní
ur
lt
ku
ši.
na tváři i v du
Váš

Hraje:

Filip Kračmuranu

radní pro kult

STEAMBOAT
STOMPERS

Akce je
určena pro
seniory
z Prahy 1
s platnou
vstupenkou!

Středa 17. 1. 2018
OD 15.00 HODIN

Malostranská beseda

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
PRAHA 1

ZPÍVÁNÍ

PRO MAMINKY S DĚTMI
pro děti od 3 do 5 let

Dětský pěvecký sbor, který již 40. rok
úspěšně koncertuje u nás i v zahraničí,

zve šikovné děti od 5 let do 3. třídy ZŠ na

KONKURZ

do svých přípravných oddělení

v pátek 12. ledna 2018

od 14 do 16 hodin a od 17 do 18 hodin

Přijďte si s námi zpívat, hrát
a prožívat spoustu legrace.
Budeme hravou formou rozvíjet zpěv,
rytmické a hudební cítění dětí a podporovat
společné zpívání maminek s dětmi.

KDY a KDE: ČTVRTEK 16:00 - 16:45
ve STUDIU ROLNIČKA, Senovážné náměstí 23, Praha 1.
Začínáme 11. ledna 2018.

ve STUDIU ROLNIČKA, Senovážné náměstí 23, Praha 1.

PŘIHLASTE SE: na e-mail: info@rolnicka-praha.cz

Ke konkurzu si děti připraví 2 písničky, nejlépe lidové.
Do přípravných oddělení Rolničky přijímáme děti,
které se dobře učí a rády zpívají.
Podmínkou přijetí je vážný zájem rodičů
o práci dítěte ve výběrovém sboru.

nebo telefon 608 272 444

Další informace na tel.: 608 272 444, více o sboru najdete na

WWW.ROLNICKA-PRAHA.CZ
Přijďte, těšíme se na Vás!

E N KY

VS T U P

VS T U P

Y
Zdar
4. 1. 20ma od čtvrtk
a
18
MČ (Vod v infocentrech
ičkova 18
Malostr
Do vyč anské náměstí +
erpání
22
kapacit ).
y.

VS T U P

E N KY

PRAHA 1

VÍCE NA: WWW.ROLNICKA-PRAHA.CZ

