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MAMA KLUB – MÍSTO, KDE SE POBAVÍTE A ODPOČINETE SI
Písničky, stolečky s omalovánkami, 

koutek s hračkami, nezbytný 
přebalovací stůl, „parkoviště“ pro 
kočárky a občerstvení pro malé i velké 
– tak to vypadalo při prvním setkání 
Mama klubu v Galerii 1, kam maminky 
z Prahy 1 a jejich malé potomky 
pozvala Městská část Praha 1.

„Mama klub je naším novým 
projektem určeným především 
maminkám s malými dětmi, které se 
chtějí potkat s ostatními maminkami, 
vyměnit si své zkušenosti a zároveň 
se dozvědět něco zajímavého, pobavit 
se a odpočinout si,“ vysvětlila tisková 
mluvčí radnice Veronika Blažková, 
která tak po projektech Vostrý kafe 
a Čaj o sedmé iniciovala a odstartovala 
další aktivitu podporující prohlubování 
sousedských vztahů a společenský 
život v Praze 1.

Inspiraci podle svých slov získala 
při slavnostních vítáních občánků 
na Staroměstské radnici, kde si při 
povídání s rodiči uvědomila, že zejména 
matky nemohou využívat bohatou 
nabídku akcí a aktivit pořádaných večer 
a v podvečer a že by se jim hodila doba, 
kdy se jejich ratolesti třeba probudí po 
poobědovém spánku.

„Snažíme se, aby se u nás v Praze 1 
měli dobře občané i občánci,“ uvedl 
výstižně starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, podle kterého je i Mama klub 
důležitou součástí mozaiky projektů, 
jejichž cílem je nárůst počtu stálých 
obyvatel Prahy 1. „Jestliže chceme, 
aby nás bylo víc, musíme se starat 
o nastupující generace i jejich rodiny, 
o dostatečnou nabídku volnočasových 

a vzdělávacích aktivit i o vzájemnou 
sousedskou podporu a mezigenerační 
kontakty. Je toho dost, co radnice dělá 
a co přináší velmi pozitivní výsledky,“ 
doplnil Oldřich Lomecký.

Patronkou projektu Mama klubu 
je moderátorka a modelka Hana 
Mašlíková. „Moc se na to těším a ráda 
se od ostatních maminek dozvím, 
co by je zajímalo a co by chtěly, aby 
bylo součástí setkání Mama klubu,“ 
prohlásila maminka půlročního syna 
Andrease Hana Mašlíková.

Mama klub v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 je vstřícným místem, kde si 
maminky nově mohou popovídat 
s ostatními, zacvičit si, zatancovat, 
zahrát zajímavé hry, popovídat 
si s inspirativními osobnostmi 
a odpočinout si. Pro děti jsou 
připraveny hry a hlídání.

„Plánujeme také výměnné bazárky, 
poradny o výživě, cvičení, o údržbě 
vlasů a pleti, módní poradenství 
a osobní koučink. Maminky z Mama 
klubu budou také moci využívat cvičení 
v centru Tělocvična v Žitné ulici,“ 
popsala Veronika Blažková.

Další setkání Mama klubu se 
uskuteční 28. února od 11 hodin 
v Galerii 1 ve Štěpánské 47 a jeho 
součástí bude výměnný bazar. Přihlásit 
se a získat více informací je možné na 
e-mailu: marie.hrabovska@praha1.cz.

Patronkou projektu Mama klubu je moderátorka a modelka Hana Mašlíková.



TANGO V GALERII 1
První výstavou roku 2018 je v Gale-

rii 1 expozice obrazů a grafik Veroni-
ky 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. Expo-
zice 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 estetic-
ký 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 je-
den 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 nekompro-
misní jako rychlá. Malba tuší je medita-
ce 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 pozna-
menal, 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 vystudo-
vala 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.veronikawun-
schova.cz a www.galerie1.cz.

1. BÝVALÁ KAPLE SV. P.MARIE A SV. KAR-

LA BOROMEJSKÉHO – VLAŠSKÝ ŠPITÁL

Adresa: Malá Strana, Vlašská / Šporkova
Návštěvníkům EHD bude zpřístupněn prostor 

barokní kaple a nádvoří areálu.
Kaple postavená v letech 1611-17 se řadí 

k pražským raně barokním stavbám. Kapli 

vysvětil pražský arcibiskup Jan III. Lohelius 

v červenci 1617, od jejího vysvěcení v letoš-

ním roce uplyne 400 let.Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

2. UTAJENÁ VYHLÍDKA
Adresa:Hradčany, Strahovská 206 (na 

Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva 

z kopce)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka 

v místě bývalé hradební věže.
Klasicistní strážní domek z let 1849-50 no-

vodobě upravený na bydlení, vznikl stavební-

mi úpravami gotické hradební věže Hladové 

zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

3. KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY
Adresa: Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře nově opravený 

interiér kaple.Barokní kaple pochází z 1. pol. 18. stol. Stav-

ba se zachovala bez větších úprav ve své 

původní podobě. V roce 2017 byla odborně 

restaurátorsky opravena iluzivní malba v in-

teriéru kaple poničená povodní roku 2002.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

4. KAPLE SV. ELIÁŠE
Adresa: Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře interiér kaple.

Kaple z doby mezi lety 1660-70 je posta-

vena jako typická zahradní kaple v podobě 

grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdo-

rysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fa-

sáda je ozdobena napodobeninami krápníků, 

které mají budit dojem jeskyně (grotta).

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

5. VALENTINSKÁ BRÁNA – DŮM NA KOCA-

NDĚAdresa: Staré Město, Křížovnická 14
V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní uni-

kátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol.

Nájemní dům ve stylu manýristické 

novorenesance byl postaven v l. 1885-86 

podle projektu stavitele a současně majitele 

domu V. Sigmunda za pomoci stav. F. Tichny. 

V průběhu současné rekonstrukce byl ve sklepení domu odkryt 

unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol. vzácný 

pozůstatek staroměstského opevnění.
Otevřeno:9. 9.2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarmaFoto Petr Starec, Muzeum Prahy 

6. BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO 

MUSEA V PRAZEAdresa: Josefov, 17. listopadu 2 (vchod přes 

zahradu ze Široké ulice!!)Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut 

připraveny komentované prohlídky muzeem.

Z organizačních důvodů je nezbytné si včas 

prohlídku zarezervovat vyplněním formulá-

ře (na www.praha1.cz), který vám umožní 

vybrat si konkrétní dobu prohlídky. Dvoupodlažní stavba ve 

stylu italské renesance z let 1897-99 navržená architektem J. 

Schulzem, s členitými střechami, průčelím a zdobenou fasádou 

– B. Schnirch a A. Popp. V letech 2014-16 budova muzea prošla 

zevrubnou rekonstrukcí a modernizací.
Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 17.30 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 17.30 hod.

Vstupné: zdarmaFoto:Ondřej Kocourek, UPM
 

7. DŮM U KUTOVCŮ
Adresa: Staré Město, Havelská 5

Návštěvníkům EHD se otevře interiér bytu 

s historicky cenným stropem.
Středověký, raně gotický objekt přesta-

vovaný v renesanci a v baroku, klasicistně 

doplňovaný v r. 1804. V r. 2016 byl MČ 

Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný 

trámový strop v bytě ve 3.NP uličního křídla 

domu. Jedná se o historicky cenný strop s malovanými profi-

lovanými trámy. Za provedenou opravu si MČ Praha 1 odnesla 

vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón z roku 2016.
Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

8. PAMÁTNÝ TIS V RAJSKÉM DVOŘE – 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER NA NOVÉM 

MĚSTĚ V PRAZEAdresa: Nové Město, Jungmannovo nám. 

(vchod přes dětské hřiště z Františkánské 

zahrady)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře rajský 

dvůr s památným tisem.
Veřejnosti nepřístupný tis červený se ukrý-

vá v rajském dvoře Františkánského kláštera. Tis, jehož stáří je 

odhadováno na 400 let, je tak nejstarším stromem centra města 

a jedním z nejstarších v celé Praze.
Otevřeno: POZOR ZMĚNA ČASU !!

9. 9. 2017 14.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 14.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

9. REVOLUČNÍ 26Adresa: Nové Město, Revoluční 26
V rámci EHD se návštěvníkům otevře 1. patro 

se štukovou výzdobou stropu.
Neorenesanční dům byl postaven v l. 

1875-76 podle plánů V. Kaury a A. Doubra-

vy. V r. 2016 byla MČ Praha 1 realizována 

restaurátorská oprava a obnova maleb 

a štukové výzdoby stropu v 1. patře domu.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objek-

tů za jejich zpřístupnění a spolupráci v rámci 

Dnů evropského dědictví!

č.67#září 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

9. - 10. 9. 2017
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Již od roku 1997 Městská část 

Praha 1 jako člen Sdružení historic-

kých sídel Čech, Moravy a Slezska 

každoročně organizuje Dny evrop-

ského dědictví (European Heritage 

Days). I letos Vás srdečně zve na 

prohlídku památek na svém území.

20. ročník Dnů evropského dě-

dictví tentokrát proběhne ve dnech 

9. a 10. září, kdy se otevřou zají-

mavé soukromé i veřejné památky, 

včetně těch, které nebývají běžně 

přístupné nebo jsou otevřeny jen 

příležitostně. MČ Praha 1 garantuje 

v rámci akce zpřístupnění a pro-

hlídku devíti historických míst.

Zdarma můžete navštívit interiér 

barokní kaple SV. P. MARIE NANE-

BEVZATÉ a SV. KARLA BOROMEJ-

SKÉHO bývalého Vlašského špitá-

lu, UTAJENOU VYHLÍDKU vzniklou 

z bývalé věže Hladové zdi, nově zrekonstruovaný interiér kaple 

SV. TEREZIE Z AVILY a SV. ELIÁŠE ve Vojanových sadech nebo 

zhlédnout štukovou výzdobu stropu domu v REVOLUČNÍ a HA-

VELSKÉ ulici, za kterou si MČ Praha 1 odnesla vítězství v kraj-

ském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových 

zón z roku 2016. Přidáváme i historický unikát v podobě zpří-

stupnění VALENTINSKÉ BRÁNY objevené ve sklepení domu Na 

Kocandě, návštěvu u PAMÁTNÉHO TISU v Rajském dvoře Fran-

tiškánského kláštera a především komentované prohlídky nově 

zrekonstruovaného UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEEA 

V PRAZE. Z organizačních důvodů je nezbytné si včas prohlídku 

zarezervovat vyplněním formuláře zde na webových stránkách, 

který vám umožní vybrat si konkrétní dobu prohlídky – odkaz na 

rezervační systém najdete níže v části "Budova uměleckoprů-

myslového musea v Praze".

Dny evropského dědictví slaví na území Prahy 1 dvacetiny, 

a to stojí za trvalou upomínku. Pro věrné návštěvníky MČ 

Praha 1 vydává jubilejní známku, kterou získáte zdarma za 

návštěvu nejméně osmi zpřístupněných objektů. Zapojte se 

do sbírání razítek na hrací kartu a svůj suvenýr si vyzvedněte 

ve dnech konání akce od 10:00 do 18:00 hod na UTAJENÉ VY-

HLÍDCE, Strahovská 206 (na Petříně, za Štefánikovou hvězdár-

nou doleva z kopce).

Vaším průvodcem po objektech zpřístupněných MČ Praha 1 

bude orientační mapa, která je ke stažení zde www.praha1.cz, 

nebo k vyzvednutí od 28. srpna v infocentru MČ Praha 1 – Vodič-

kova 18. Zároveň v každém objektu (otevřeném MČ Praha 1) bude 

pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědic-

tví po celé ČR naleznete na: http://www.historickasidla.cz/cs/

dny-evropskeho-dedictvi/

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!



VYCHÁZKA OD NITĚ KE KOŠILI 
– VÝSTAVA V DOMĚ U ZLATÉHO 
PRSTENU

Další vycházka z cyklu Klikaté cesty 
Prahou pod vedením Jaroslavy Ná-
prstkové se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 
od 14 hodin. Na vycházku se hlaste od 
22. 1. u Karolíny Schwarzové, tel. 725 
397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 
048 183. Podrobnosti o srazu získáte 
při registraci. Upozorňujeme, že vstup-
né na výstavu činí 80 Kč a bude si jej 
hradit každý účastník sám.

STAVBY – KŘIVKY
Připravte se na výlet časem i svě-

tem! Seznámíme vás se zajímavými 
prvky staveb starých slohů i těch 
z poslední doby. Podíváme se na exte-
riéry, ale nakoukneme i do interiérů na 
zvláštní schodiště či klenby. Navští-
víme architektonicky zajímavá místa 
spojená se jmény slavných architek-
tů. A přitom neopustíme Smíchov! 
Program z cyklu zážitkových programů 
Smíchovská průmyslovka třetího věku 
aneb To jsme se za nás neučili z okru-
hu Matematika v praxi se uskuteční 
ve středu 14. 2. od 15 hodin. Přihlášky 
u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 
934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 
183, od 31. 1. Podrobnosti o srazu 
získáte při registraci. 

AKCE 
PRO SENIORY

Dĕtský bál             na Žofínĕ

RADNÍ 
PRO KULTURU 
MČ PRAHA 1
Mgr. FILIP KRAČMAN
POŘÁDÁ 

VSTUP ZDARMA

 Velký sál Paláce Žofín   25. února 2018    od 15.00

HONZA ONDER A JEHO TANEČNÍ HRÁTKY 
S LUCIÍ SLOUKOVOU,

UKÁZKY DĚTSKÝCH A JUNIORSKÝCH PÁRŮ 
LATINSKOAMERICKÝCH A STANDARDNÍCH TANCŮ,

HUDBA, ZÁBAVA, ETIKETA, FOTO KOUTEK, MALOVÁNÍ 
NA OBLIČEJ, LÍČENÍ, VÝTVARNÉ DÍLNY, BOHATÁ TOMBOLA

MODERUJE PETR ZALABÁK

Program:
KAPACITA 

SÁLU OMEZENA

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ:

WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ

VSTUP POUZE 

VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU

StarDancíkStarDancíkStarDancík

Proslulé španělské horory, svěží 
komedie, historické snímky, pro-
pracované thrillery, psychologická 
dramata i vynikající dokumenty - 
festival La Película, který začíná 13. 
února, opět chystá pro své fanoušky 
pestré filmové hody. Diváci se mo-
hou těšit například na čtyřmi cena-
mi Goya ověnčený revenge thriller 
Pozdě na hněv (Tarde para la ira), 
historický film z období španělské 
občanské války Nejistá sláva (Incerta 
gloria), komedii Marisa v lesích (Ma-
risa en los bosques) či velice aktuální 
a ironií oplývající snímek o praktikách 
současné politiky Selfíčko (Selfie). 

LA PELÍCULA 
NABÍDNE HOROR, DRAMATA A KOMEDIE, UVEDE I FILM O SAUROVI

Chybět nebudou ani aktuální snímky 
z Mexika, Venezuely či Panamy.

La Película proběhne od 13. do 18. 
února 2018 již tradičně v  prostorách 
pražského kina Světozor a od 20. do 
22. února v ostravském Minikině. Od 
26. do 28. února si španělské filmy 
budou moci vychutnat diváci v Bio 
Central v Hradci Králové a na závěr, 
od 2. do 4. března, bude španělština 
znít v brněnském kině Scala.  Kom-
pletní program bude zveřejněn na 
konci ledna na www.lapelicula.cz 
a na facebookovém profilu https://
www.facebook.com/LaPeliculaCZ. 
Festival pořádají Velvyslanectví Špa-
nělska v Praze, Institut Cervantes a 
kino Světozor.



GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1, tel. +420 

604 870 607, e-mail :  info@nova-
sin.org, www. novasin.org

Otevřeno :  denně mimo po 11-18 

NOVÉ SDRUŽENÍ 
PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ                                                                      
7. 2. - 18. 2.

Devatenáct tvůrců – devatenáct 
výtvarných vizitek, to je společná 
přehlídka výtvarného spolku Nové 
sdružení pražských umělců v Nové 
síni.

Nové sdružení pražských uměl-
ců, patří s ohledem na dobu svého 
vzniku v roce 1992 mezi nejstarší 
aktivní novodobé umělecké spolky. 
Prošlo jím přes dvě stovky malířů, 
sochařů, grafiků a fotografů a má za 
sebou ke stovce kolektivních výstav 
doma i v zahraničí.

Je jen málo malířských smě-
rů, kterými by se někdo z umělců 
zastoupených na přehlídce, nevydal. 
Všichni tvůrci jsou ovšem nato-
lik silnými a natolik vyhraněnými 
osobnostmi, že setkají-li se na 
společné výstavě, nemůže jeden 
zastínit druhého. Obrazně řečeno, 
všechny výtvarné hlasy zde za-
stoupené, mají svou melodickou a 
rytmickou samostatnost, a ačkoliv 
jsou často vedeny ve vzájemném 
protipohybu, nakonec se spojují ve 
výtvarně a obsahově logický celek.

Šíře a kvalita uměleckého záběru 
na výstavě tvůrců převážně starší 
generace, z nichž někteří už dlou-
ho spoluurčují současné výtvarné 
umění, zároveň nabízí jednu z mož-
ných variant odpovědi na otázku, 
jaký je aktuální stav domácí výtvar-
né scény. Je to odpověď ucelená, vr-
cholně zajímavá a ve svém vyznění 
optimistická.

PRAHA  
INSPIRATIVNÍ 
 

EVA HUBATOVÁ 
 

VÝSTAVA 
Umělecké fotografie / fotografika / fotoinformel  
 

Komunitní centrum Kampa 
U Sovových mlýnů 418/5 
Praha 1 - Malá Strana 
 

Vernisáž: pátek 5. ledna 2018 v 17 hodin 
 

Provozní doba:15 - 21 hodin 
 

Výstava potrvá: od 5. 1. do 3. 2. 2018 
Vstup volný 
 

Uměleckou tvorbu podporuje firma ABK TRUST, s. r. o. 

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. 

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

DIVADLO MASOPUST

VYBĚHNI S RADNÍM 
– ZNOVU NA JAŘE 2018!

SLEDUJTE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY PRAHY 1 
(www.facebook.com/praha1cz) A DOZVÍTE SE VÍCE.



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:

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 
V OBLASTI KULTURY PRO ROK 2018

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 Měst-
ské 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

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

„25 LET SNĚNÍ“

V obou částech výstavy budou 
k vidění kromě klasických analogových 
fotografií i trojrozměrné exponáty, fo-
tografické 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.

Vernisáž výstavy „25 let 
snění“ se uskuteční 2. února 
2018 ve výstavním prostoru 
MČ Praha 1 v Galerii 1 pod 
záštitou starosty Prahy 1 
Oldřicha Lomeckého. Výstava 
potrvá do 2. března 2018.

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

Projekt „25 let snění“ návštěvníkům 
výstavy představí tvorbu fotografa a vi-
zuálního 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 útva-
rech 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 kon-
krétního 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 příro-
dě a fantazii, se kterou k tomuto snu 
přistupuje.



Čaj o sedmé Vostrý kafe
 

CAJ
O SEDMÉ

7. 2. 2018
ONDŘEJ KAMENICKÝ
architekt

Ondřej Kamenický vystudoval kromě 
architektury i  filmovou a televizní scéno-
grafii  a dnes získané vědomosti z obou škol 

prolíná ve své práci. Mladý architekt se specializuje pře-
devším 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 od-
větví psychologie, behaviorální ekonomie 
a neurověd. Pomáhá v oblastech spokoje-

nosti, vnitřní motivace a rozvoji sebedisciplíny. 

22. 2. 2018
MIA MIRRELLI
fotografka

Prací Mii Mirrelli je zachycovat ty nejzají-
mavější okamžiky. Ať už se to týká párové-
ho 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 pro-
zradí, 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.

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.



Pro všechny ženy ve věku od 18 do 45 let. Pro všechny muže ve věku od 18 do 45 let.

Vostrý kafe – pravidelná pánská setká-
ní pro mužné sousedy z Prahy 1 – slaví 
první narozeniny a od nového roku se 
navíc stěhuje do Galerie 1, kde se nyní 
bude jednou za měsíc konat. A stejně 
jako v uplynulých dvanácti měsících i le-
tos vždy se zajímavým hostem. Prvním 
letošním hostem byl Michal „Radar“ 
Vrátný.

 „Vostrý kafe poskytuje příjemnou 
pánskou atmosféru a představuje 
zajímavé hosty z řady různých oblastí 
lidské činnosti. V první řadě pak dává 
pánům z Prahy 1 příležitost setkat se se 
sousedy, dávnými spolužáky, spolu-
pracovníky a kamarády,“ vysvětlil radní 
Prahy 1 pro kulturu, sport a mezinárod-
ní vztahy Filip Kračman.

Michal „Radar“ Vrátný je zakladate-
lem a hlavním instruktorem projektu 
Železná koule, který zájemcům nabízí 
komplexní systém cvičení, do kterého je 
zapojeno doslova celé tělo. Důležitým 

prvkem a symbolem je kettlebell – 
železná koule. „Naše cvičení je vhodné 
pro začátečníky i pokročilé a vždy je 
uzpůsobeno na míru danému člověku. 
Jedná se o přirozené cvičení se zapoje-
ním vlastního těla a s důrazem na sílu, 
kondici a pohyblivost,“ popsal Michal 
„Radar“ Vrátný a pozval všechny zájem-
ce do tělocvičny v Opatovické ulici.

A protože k narozeninám patří pěkný 
dárek, v případě Vostrýho kafe to bylo 
něco speciálního – selfie káva, kdy 
si návštěvníci setkání pánů z Prahy 
1 mohli nechat naservírovat lahodný 
nápoj i s vlastní fotografií. Jako první 
tuto příležitost využil starosta Prahy 
1 Oldřich Lomecký, který si příjemné 
posezení rovněž nenechal ujít.

Příštím hostem bude architekt Ondřej 
Kamenický, a tak nezapomeňte: 7. 
února v 19 hodin v Galerii 1 ve Štěpán-
ské 47.

Více informací: www.galerie1.cz

GALERIE 1 HOSTÍ VOSTRÝ KAFE



SENIORSKÉ VÝLETY 2017

 LEDNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018

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 VÝ-
LETŮ S PRAHOU 1 (Středisko sociálních služeb PRAHA 1).

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

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

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 (dopra-
va, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor 
výletu).

 Nový způsob přihlašování.  Pouze osobně přes poda-
telnu 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 upřednost-
něni 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. Tím-
to se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazu-
jeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by 
nesplňoval výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.  

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Kar-
la Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolni-
lo místo.

V případě naplnění  kapacity výletu 
bude sdělen stav. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas infor-
mován telefonicky. Tímto také žádáme 
uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon.        Mgr. Karel Ulm, MPA, 

koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

SENIOŘI Z PRAHY 1 
NAVŠTÍVILI TACHOV

První letošní výlet po-
řádaný Městskou částí 
Praha 1 mají za sebou 
senioři z Prahy 1, kteří 
se tentokrát vydali na 
jihozápad Čech. Výlety 
jsou organizovány pro 
občany Prahy 1 senior-
ského věku, kteří je mají 
bezplatné, a to včet-
ně dopravy, návštěvy 
objektů, oběda, služeb 
průvodce i koordinátora 
výletu.



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 zá-
bavou i nabídkou aktivního pohybu, 
protože v centru hlavního města je 
samozřejmě problém se sportová-
ním pod širým nebem,“ uvedl sta-
rosta Městské části Praha 1 Oldřich 
Lomecký.

Kromě toho, že se na Ovocném 
trhu každý den bruslí, o víkendech 
navíc na návštěvníky čekají disko-
téky a komponované akce pro děti. 
Martin Hrdinka, kterého znají poslu-
chači Českého rozhlasu 2, kde ho lze 
kromě Nočního proudu poslouchat 
například každou sobotu ráno po 
deváté, se stará o diskotéky.

„S Martinem Hrdinkou spolupra-
cujeme 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 poslu-
chačského hlasování.

Večery u kapucínů 
 

78. benefice v prostorách kapucínského kláštera 
v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) 

 
 
 
 
 

Change the World 
A capellový koncert 
 
středa 7. února 2018 v 19 hodin 

 

Mužský sbor Chtdž! – umělecký vedoucí Jaroslav Šindler 
 
 
 

Svým dobrovolným příspěvkem podpoříte organizaci Spolu dětem, 
která již 12 let pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských domovech. 

Podporuje jejich vzdělání a rozvoj a zvyšuje jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. 
Za dobu své existence pomohla více než 6500 dětí. (www.spoludetem.cz) 

 
www.veceryukapucinu.cz                                                                                                                        www.facebook.com/veceryukapucinu  



www.klubsamari.cz vstupné dobrovolné                                                                  

pořadatel:       
Sbor 
Církve bratrské
v Praze 1

podporováno
granty:

mediální
partneři:

Bůh v krizi?
Nečekané psychologické aspekty 
Boží osobnosti v prvních kapitolách 
knihy Genesis s teologem a 
překladatelem Alexandrem Flekem.

únor
březen
2018

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, 
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin

1.3.

Kdo spraví mravy, 
když ne my?
O vztahu etiky a morálky 
s evangelickým farářem 
Milošem Rejchrtem.

15.2.

ve spolu-
práci s
domácím
hospicen:       

Taiwan z koruny stromu
Tomáš Soja Voves se s námi podělí 
o své zážitky, dojmy a fotografie 
z půlročního pobytu v Asii. 

15.3.

  zimasprahou1

Instagram MČ Praha 1:
 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své zimní 

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Každá
desátá 
fotografie 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

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

3. Opatři fotografii hastagem: #zimasprahou1

Mama
klub Praha 1
Je jedno, jestli jsi ještě v bříšku, 

nebo jestli se už batolíš. 

Jestli jsou ti nejvýše tři roky, vezmi mámu a přijď s ní k nám 
– do Mama klubu Prahy 1! 

Nudit se nebudeš ani ty, ani máma. 
Další se setkání se uskuteční ve středu 

28. 2. 2018 od 11.00
Téma: Výměnný bazárek s dětským oblečením

Akce se koná v Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1. Přihlášky zasílejte na e-mail marie.hrabovska@
praha1.cz nebo tel. 221 097 224! Více informací na www.praha1.cz a www.facebook.com/praha1cz

Patronkou Mama klubu Praha 1 
je známá modelka a moderátorka 

Hana Mašlíková.

VÝMĚNNÉ BAZÁRKY

VLASY A VIZÁŽ

OSOBNÍ KOUČINK

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ V POHYBOVÉM 
CENTRU TĚLOCVIČNA (ŽITNÁ 13)

MÓDNÍ PORADENSTVÍ

VÝŽIVA

A MNOHO DALŠÍHO... :)



Kostel Panny Marie pod řetězem konce mosta býval středem opevněného útvaru 
komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě 
u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 
1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky 
včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů 
spadajících pod jurisdikci řádu.  
Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj 
zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. 
Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel 
rozšířen o raně gotické kněžiště.  
Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla 
zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní 
části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 
1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo 
nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn 
z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. 
a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu 
C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony.  
Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od 
J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy 
světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz 
(Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta 
r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory 
na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa 
Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha 
je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře 
Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. 
Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.  V roce 1909 nahradil Jindřich 
Schiffner staré varhany z 30. let 18. století, z nichž zůstala zachována jen baroková 
varhanní skříň a 45 původních cínových píšťal v prospektu. Další přestavba varhan 
byla provedena v roce 1987 za použití části píšťal ze Schiffnerových varhan (pražské 
družstvo Igra). V roce 2006 provedla generální opravu varhan Organa Kutná Hora. 

 
 

Květiny na koncert daruje KVĚTINÁŘSTVÍ u ČERVENÉHO LVA 
 

Příští koncert VARHANNÍCH NEŠPOR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  
se uskuteční v pondělí 19. března 2018 v 17 hod.  

 
www.sdh.cz, elja@sdh.cz  

Suverénní řád maltézských rytířů 
Společnost pro duchovní hudbu 

Konzervatoř Jana Deyla 
si Vás dovolují pozvat na 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 
 

V KOSTELE  PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 
Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. 

v pondělí 19. února 2018 v 17.00 hod. 
 

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 
 

probíhá za podpory městské části Praha 1 
 

Účinkují: 
 Kristýna Brhlová-flétna, Kristýna Grösslová-zpěv, Eva Ashumova-zpěv,  

Martin Moudrý - varhany 
 
 

 (vstup volný) 
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