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AHOJ JARO! PRAHA 1 ZVE NA RODINNÉ ODPOLEDNE

Ahoy Jaro!
VELIKONOČNÍ 

RODINNÉ ODPOLEDNE

MiniDisco show 
s Dádou Patrasovou

Bratři v tricku – akrobatická pouliční show „Malíři“  
Vystoupení taneční školy Betty 
a folklorního souboru Lučinka

Velikonoční zvyky, pomlázky, řehtačky 
Vajíčka a kraslice,

Výtvarné dílny, malování na obličej
Soutěže, ochutnávky

Tombola 
a ještě mnohem víc

Michnův palác, Tyršův dům, 
park Kampa, Újezd 450/40, Praha 1

radní pro kulturu mč praha 1 

filip kračman vás zve na
vstup zdarma

25. 3. 2018
14:30 - 17:30

Stejně jako loni, i letos 
mohou občané Prahy 1 
společně oslavit příchod 
jara a Velikonoce. Akce Ahoj 
jaro! se uskuteční poslední 
březnovou neděli od 14:30 
na několika místech. 

Ti, kteří se rozhodnou 
strávit odpoledne 25. března 
právě při této akci, mohou 
pohodlně „obrazit“ všechna 
tři stanoviště: Michnův palác, 
Tyršův dům a park Kampa. 

„Rodinné odpoledne 
nabídne zábavu pro malé 
i velké – vše ve velikonočním 
duchu. Děti si tak mimo jiné 
budou moct domů odnést 
nejen kraslice, ale i povědo-
mí o velikonočních zvycích,“ 

říká starosta Prahy 1 Old-
řich Lomecký (TOP 09). Za 
účast na akci se samozřejmě 
nic neplatí, přičemž celá je 
financována z rozpočtu první 
městské části. 

Velikonoční atmosféra 
nicméně opanuje i další 
místa v centru – tematické 
trhy se objeví na Václavském 
náměstí, Staroměstském 
náměstí, ale i na dalších 
místech, jako je například 
Kampa. Při pořádání těchto 
trhů spolupracují také místní 
občanská sdružení a spol-
ky. Trhy nabízejí tradiční 
velikonoční sortiment, od 
pomlázek po něco dobrého 
k zakousnutí či napití.

 CHCETE SI NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!



POZOR ZMĚNA TERMÍNU 
PLESU SENIORŮ 2018!

Z technických důvodů se tradiční ples seniorů 
Prahy 1 konaný v Paláci Žofín přesouvá na 
neděli 15. 4. od 17 hodin. Vydané vstupenky 

zůstávají v platnosti.

Program:
• Moderuje Roman Vojtek
• Josef Laufer
• Jitka Zelenková
• Orchestr Karla Vlacha
• Diskotéka Miloše Skalky
• Dixie Band Městské policie Praha
• Král a královna plesu
• Dobová módní přehlídka

 neděle
11. 3. 2018 

od 17.00 v  Paláci Žofín

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

Ples 
Seniorů 
Prahy 1

Na téma:
Tomáš 
Garrigue 
Masaryk

VSTUPENKY pro seniory 
z MČ Praha 1 ZDARMA 
k vyzvednutí v Informačním centru 
MČ Praha 1(Vodičkova 18) 
od pátku 23. 2. 2018.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
vás zve na tradiční

ZMĚNA TERMÍNU

Vážení senioři, omlouváme se – vzhledem 
k mimořádné situaci v Paláci Žofín (požár elektroinstalace)

 se mění termín konání plesu.

NOVÝ TERMÍN: 15. 4. 2018 od 17.00

Hudba, tanec, divadlo, 
dílničky, hry nebo vyprávění 
pro všechny tvořivé děti i hra-
vé rodiče zaplní o březnovém 
víkendu 23. až 25. divadlo 
Minor a Novoměstskou radnici. 
Na 9. ročníku festivalu Struny 
dětem se děti i dospělí mohou 
těšit na tři desítky koncertů 
nejrůznějších žánrů, představe-
ní i workshopů, které povedou 
špičkoví umělci. Na prknech 
minorského divadla se před-
staví jeden z největších talentů 
domácí scény - písničkář Thom 
Artway, mj. autor hitu I Have No 
Inspiration. Akustický rock and 
roll zazní v podání známé kape-
ly The Fellas a jazzovou strunu 
rozezní vynikající Matej Benko 
se svými hosty. Diváci přivítají 
i hudební chameleonku, vio-
loncellistku Terezii Kovalovou, 
která vystoupí společně s To-
mášem Jamníkem. Argentinské 
tango autenticky představí 
taneční pár a Escualo Quin-
tet. Dětskou fantazii probudí 
příběhomat, se kterým vznikne 
jedinečná pohádka v přímém 
přenosu. Na program Strun dě-
tem se také vrací oblíbení Pišlici 
s Ivanem Trojanem, Lenkou 
Dusilovou, Beatou Hlavenko-
vou, Milanem Caisem a Petrem 
Ostrouchovem. Nebude chybět 
ani workshop pantomimy pod 
vedením hvězdného Radima Vi-
zváryho, bubínkování či tvoření 
skladeb za pomoci pling plongu. 
„Struny dětem v Minoru každo-
ročně nabízí i pečlivě vybraná 
vystoupení umělců, kteří běžně 
pro rodinné publikum nevy-
stupují. Tyto koncerty si užívají 
společně děti i rodiče. To je 
letos například koncert Tho-

ma Artwaye nebo The Fellas. 
V minulosti zmíním skvělou 
atmosféru na koncertech Tata 
Bojs, Spirituál kvintet či Bratrů 
Ebenů. K překvapivým a neče-
kaným momentům pak dochází 
na obou stranách - hlediště 
i jeviště,“ říká s úsměvem Dana 
Syrová, ředitelka festivalu.

Jednotlivé koncerty, předsta-
vení nebo workshopy doplňuje 
po celý víkend i doprovodný 
program festivalu, který ka-
ždoročně umožní všem ná-
vštěvníkům festivalu či pouhým 
kolemjdoucím, zažít spoustu 
her a zážitků i bez předem za-
koupených vstupenek. Připra-
veny budou výtvarné dílničky, 
hravé zóny i zábava přímo na 
ulici. V dřevěných dílnách si děti 
budou moci vyrobit hudební ná-
stroje či ptačí budku. S Linkou 
bezpečí se budou tvořit magic-
ké mandaly a lektoři Národní 
galerie v Praze povedou origi-
nální tvořivou dílničku o rotaci. 
Vouchery budou k zakoupení na 
místě za 60 Kč. Zdarma bude 
k dispozici internetové hřiště ČT 
Déčka, mozkové závity pro-
cvičí společenské hry Mindok, 
fotokoutek Duhovky a hromada 
knížek z knihovny na Vino-
hradech. Vodičkova ulice ožije 
zpěvem pěveckého sboru Bez-
not a bubenickou show Honzy 
Hrovatitsche a Martina Švece. 
Pouliční kreslení si děti budou 
moci vyzkoušet s malířem a so-
chařem Lukášem Bradáčkem.

Jednotlivé akce jsou rozdě-
leny dle věkových kategorií. 
Kompletní program, vstupenky 
a všechny podrobné informace 
jsou k dispozici na www.struny-
detem.cz. 

STRUNY DĚTEM V MINORU 
PŘIVÍTAJÍ JARO VÍKENDEM PLNÝM UMĚNÍ A HER

Zažijte Velkou Británii na 
Malostranském náměstí
23. březen 2018 10:00 - 17:30

Přijďte ochutnat výborné brit-
ské jídlo a pití a nakoupit si několik 
drobností pro radost. Můžete se tě-
šit na britské speciality, zboží a také 
hosty ze Skotska. Vstupné zdarma.



CO DĚLAT, KDYŽ... ŘEŠÍM SVŮJ MAJETEK
V úterý 20. 3. ve 14 hodin v klubu seniorů Haštalka 

vám zástupci občanské poradny vysvětlí, jak postupo-
vat při řešení různých problémů spojených s majetkem: 
koupě, darování, dědění (zejména nemovitostí); dědění 
ze závěti či jiného právního důvodu, ze zákona; jak je to 
s děděním dluhů; dluhy a manželství; jak ochránit svůj 
majetek v souvislosti s dluhy rodinných příslušníků... 
Následovat bude beseda, při níž se budete moci zeptat 
na cokoliv, co vás v této oblasti trápí.

SETKÁNÍ S KULTUROU: ÚKLONA KLASIKŮM II.
Komponované pásmo navazující na úspěšný pořad 

Úklona klasikům, který jsme vám představili v minu-
lém roce, v podání Evy Šašinkové, Františka Novotného 
a Miloše Černého. Koná se ve středu 21. 3. od 15 hodin 
v Malostranské besedě. Vstupenky, určené pro seniory 
z Prahy 1, jsou zdarma k vyzvednutí v informačních cen-
trech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 8. 3. Z kapacitních důvodů 
není možný vstup bez vstupenky.

RECITACE VE VIOLE
Poetické odpoledne na téma I pichlavá růže voní (verše 

Luciany Klobušovské) se uskuteční ve středu 4. 4. od 15 
hodin v divadle Viola. Vstupenky jsou k vyzvednutí zdar-
ma v informačním centru Úřadu městské části Praha 1, 
Vodičkova 18, od 22. 3. Z kapacitních důvodů není možný 
vstup bez vstupenky.

BRÝLE – ČIŠTĚNÍ A SERVIS
V úterý 27. 3. od 14 hodin v klubu seniorů Haštalka, 

Haštalská 7, vám studenti Vyšší odborné školy zdravot-
nické z Alšova nábřeží v Praze 1 ukážou, jak máte pečo-
vat o brýle, a provedou tolik potřebný servis – srovnání 
brýlí, utažení šroubků a vyčištění brýlí ultrazvukem. Vaše 
brýle budou jako nové. Veškeré úpravy a rady vám stu-
denti poskytnou zdarma.

NEURONOVÉ SÍTĚ
Neuronové sítě jsou jeden z podoborů umělé inteli-

gence, který se snaží vytvořit umělé zařízení, jež se bude 
chovat jako lidský mozek. Většinou se jedná o simulaci, 
tedy program, který můžeme spustit i na běžném počíta-
či. Dnes se neuronové sítě používají skoro v každém obo-
ru, například v lékařství (detekce epileptických záchvatů či 
průzkum spánku), průmyslu (detekce příměsí cizích látek 
v materiálu), ekonomice (vývoj kurzů na burze) apod. Na 
semináři se seznámíme s některými druhy neuronových 
sítí a jejich vlastnostmi. Provedeme také některé zajíma-
vé experimenty, například rozpoznávání písmen, číslic 
a znaků.

Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská 
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili 
z okruhu Informační technologie v praxi se uskuteční ve 
středu 11. 4. od 15 hodin. Přihlášky u Karolíny Schwarzo-
vé, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 183, 
od 28. 3. Podrobnosti o srazu získáte při registraci. 

VELIKONOČNÍ KUTĚNÍ
Výroba známých i netradičních dekorací. Seznámíme vás 

s dalšími jednoduchými technikami výroby dekorací z ma-
teriálu, který máte doma. Kutit budeme ve středu 28. 3. od 
14.30 hodin v klubu seniorů Haštalka, Haštalská 7. Při-
neste si s sebou, pokud máte doma: barevné papíry nebo 
staré časopisy, tužku a pravítko, nůžky, roličku od toalet-
ního papíru, polystyrenové vejce, větší papírový ubrousek, 
silnější nit a velkou jehlu. Na společné kutění se těší Tereza.

CVIČENÍ PRO MATKY S DĚTMI
V Pohybovém centru Tělocvična, Žitná 13, se koná nové 

cvičení: matky s dětmi mohou cvičit každý čtvrtek od 10 do 
11.30 hodin. Obyvatelé Prahy 1, zejména senioři, mohou na-
dále využívat všech cvičení, které Tělocvična nabízí – informa-
ce najdete na všech nástěnkách Střediska sociálních služeb, 
včetně nástěnky v pasáži ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18.

AKCE PRO SENIORY

PROGRAM VE WERICHOVĚ VILE 
24. 3. 2018, 17:00  
ČTENÍ MALÉHO PRINCE 
S JANEM MAGHREBEM, ČÁST 2.
Pokračování čtení z knihy Antoine  de Saint-Exupéry pro 
celou vaší rodinu.

27. 3. 2018, 10:00
GOLEM
Loutková pohádka na motivy starých židovských pověs-
tí, zejména pak legen- dy o Golemovi ve spolupráci se 
Studiem DAMÚZA.

10. 4., 15. 5., 25. 5., 05. 6. a 12. 6. 2018, 20:00
MARGARITĚ
Hraje Ljuba Krbová.
Jak bojovat s nepřízní osudu? Nejlépe s humorem, ne-
vadí, že je občas drsný. A hlavně se nenechat v průšvihu 
utopit. Nadechnout se lze i jednou nosní dírkou.

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU KHAMORO
Jubilejní ročník festivalu Khamo-

ro se koná v Praze od 27. května 
do 2. června. Festival tradičně 
představí bohatství romské kultury 
v celé řadě programových sekcí – 
od hudby, kterou si širší veřejnost 
s romskou kulturou spojuje asi 
nejčastěji, přes výtvarné umění 
po historické výstavy či odborné 
konference, ale třeba i módní přehlídku.

V rámci 20. ročníku festivalu se 28. května v Divadle Hy-
bernia uskuteční koncert All Star Gypsy Jazz. Na pódiu se 
poprvé od společného vystoupení v newyorské Carnegie 
Hall před deseti lety sejdou velmistři gypsy jazzu a swingu 
Stochelo Rosenberg (NL), Angelo Debarre (FR) a Tchavolo 
Schmitt (FR). Mimořádný koncert světoznámých muzi-
kantů, kteří spolu hrají jen opravdu výjimečně, bude patřit 
k vrcholným zážitkům festivalového programu.



MINT: PRAGUE FASHION MARKET 
ZAKOTVÍ V OD KOTVA

Trh nezávislé módy, šperků 
a designu MINT: Prague Fashion 
Market proběhne o víkendu 21. 
- 22. dubna již po jednadvacáté. 
Premiérové ovšem bude místo 
konání. MINT market obsadí 5. 
a 6. patro OD Kotva na náměstí 
Republiky a stane se tak alternativou 
k běžné nabídce nákupních center, 
umístěnou přímo v obchodním domě. 
Do těchto pater se člověk běžně 
nedostane a jejich návštěva stojí za to 
už kvůli nádherné vyhlídce. Zakotví zde 
150 návrhářů a designérů, kteří budou 
prezentovat své unikátní výrobky. 
Vstupné bude jako vždy zdarma.

MINT: Prague Fashion Market 21
21. - 22. 4. 2018
5. a 6. patro OD Kotva, náměstí 
Republiky 656
So: 11:00-19:00
Ne: 10:00-17:00

www.mintmarket.cz

GALERIE 1 OKOUZLUJE KRÁSNÝMI FOTOGRAFIEMI 
TALENTOVANÝCH DĚTÍ A STUDENTŮ

Fotografie mladých umělců na-
bízí aktuální expozice v Galerii 1. 
Tvoří ji dvě části: „Foto-portrét“ 
a „Města snů“. „Foto-portrét“ – 
tak se jmenuje výstava fotografií 
talentovaných dětí z fotokrouž-
ku Michaely Antůškové z Pra-
hy 1. „Města snů“ představují 
snímky studentů Karlínského 
gymnázia.

 „Naše Galerie 1 ve Štěpán-
ské 47 je v první řadě určena 
mladým a začínajícím umělcům, 
takže její spojení s mladými 
fotografickými talenty se vyslo-
veně nabízí. Navíc fotokroužek 
Michaely Antůškové je chloubou 
naší městské části a velmi rádi 
ho podporujeme,“ uvedl starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž 
společnou výstavu slavnostně 
zahájil.

„Foto-portrét“ ukazuje foto-
grafie dětí ve věku od šesti do 
patnácti let, které si vyzkoušely 
role fotografů i modelů záro-
veň. Snímky vznikaly v průběhu 
tohoto školního roku, a to jak 
v krásných zákoutích Prahy 1, tak 
i v ateliéru, kde probíhá výuka.

„Města snů“ nabízejí práce 
studentů Karlínského gymnázia 
pod pedagogickým vedením 
Dany Benešové-Trčkové a Jana 
Salamona. Tvoří je tematický 
cyklus Kristýny Slukové oce-
něné v soutěži FotoAkademie.
cz, práce studentů ze školního 
kroužku a fotografie portugal-
ského fotografa, z lásky k Praze 
vystupujícího pod uměleckým 
pseudonymem Ricardo Praga.

Více informací: www.galerie1.
cz

KAMPA 
STŘED SVĚTA 

2018
FESTIVAL KAMPA STŘED SVĚTA 
SE LETOS USKUTEČNÍ 7. DUBNA 

V PARKU NA KAMPĚ.

Další informace: 
www.kampastredsveta.cz



prostředí je určitě přínosná. Být 
maminkou je opravdu velká změna 
i pro mě, protože já jsem poměr-
ně aktivní člověk,“ popsala Jana 
Doleželová, jež devět let provozo-
vala vlastní lékárny a věnovala se 
i moderování, takže mateřství pro 
ni znamenalo 
velký obrat. 
V rámci 
Mama 
klubu 
Prahy 1 
mohou 
maminky 
využí-

MAMA KLUB PRAHY 1 MÁ ZA SEBOU DRUHÉ SETKÁNÍ
Už podruhé hostila Galerie 1 ve 

Štěpánské 47 Mama klub Prahy 
1. Na maminky a jejich děti čekal 
pěkný program včetně zajímavého 
povídání s modelkou a čerstvou 
maminkou Janou Doleželovou. 

Mama klub je novým projek-
tem radnice, určeným především 
maminkám s malými dětmi, kte-
ré se chtějí potkávat s ostatními, 
předávat si zkušenosti, pobavit se 
a odpočinout si.

„Snažíme se na každé setkání 
připravit dostatečnou nabídku uži-
tečných informací ohledně například 
cvičení či kosmetiky pro maminky 
i jejich děti a zároveň nabídnout se-
tkání se zajímavým hostem,“ vysvět-
lila tisková mluvčí radnice Veronika 
Blažková, která po projektech Vostrý 
kafe a Čaj o sedmé iniciovala a od-
startovala další aktivitu podporující 
prohlubování sousedských vztahů 
a společenský život v Praze 1.

Tentokrát přišla modelka, far-
maceutička a čerstvá maminka 
Jana Doleželová. „Tato setkání jsou 
samozřejmě moc příjemná a je to 
taková hezká změna pro mamin-
ky, které jsou doma, a třeba i pro 
ty děti, protože se alespoň trochu 
naučí být v kolektivu. Ta změna 

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 setkání se uskuteční ve středu 

22. 3. 2018 od 10.00
Téma: Cvičení pro maminky s dětmi s Hankou Mašlíkovou

Akce se koná v pohybovém centru Tělocvična (Žitná 13). 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... :)

vat i nabídku cvičení pro matky 
s dětmi do tří let, které se koná 
v Tělocvičně v Žitné 13, a to každý 
čtvrtek od 10 hodin. „Přizpůsobu-
jeme to věku dětí, takže většinou se 
skrze hry naučíme základní jógové 
pozice, správné dýchání, správné 
držení těla, posílíme svalstvo a mo-
torické dovednosti,“ uvedla Vukica 
Janković, lektorka jógy.

Mama klub v Galerii 1 ve Štěpán-
ské 47 je vstřícným místem, kde si 
maminky nově mohou popovídat 
s ostatními, zacvičit si, zatancovat, 
zahrát zajímavé hry, popovídat si 
s inspirativními osobnostmi a od-
počinout si. Pro jejich děti do tří let 
jsou připraveny hry i hlídání.

Přihlásit se na další setkání a získat 
více informací je možné na e-mailu: 
marie.hrabovska@praha1.cz.

Více informací na www.praha1.cz.

DALŠÍ MAMA KLUB PRAHY 1 SE USKUTEČNÍ 22. 3. 2018 
V POHYBOVÉM CENTRU TĚLOCVIČNA (ŽITNÁ 13).

PŘEDCVIČOVAT BUDE HANA RAINDERS MAŠLÍKOVÁ.



Čaj o sedmé
Milé dámy, chcete si posedět u šálku čaje 
a příjemně si popovídat nejen s přítelky-

němi, ale také se zajímavými osobnostmi? 
Vychutnejte si Čaj o sedmé 

s Prahou 1.

Vostrý kafe je pánská akce, co má říz. Každý 
si zde najde své téma a má možnost se 
setkat s úspěšnými a zajímavými muži 

z Prahy 1. Vostrý kafe je výjimečný klub. pro 
podnikavé muže z Prahy 1.

Vostrý kafe
 

CAJ
O SEDMÉ

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.

26. 4. 2018
ALENA KLENOT 
Přes pět let byla 
dvorní vizážistkou 
a stylistkou zpě-
vačky Céline Dion.

Téma: Umění jak 
pomalu stárnout 
Dárek kniha: Jsem 
příliš mladá, abych 
zestárla

31. 5. 2018
MARCELA KOŠANOVÁ 
Čarodějka a kartářka, 
která umí nahlédnout na 
dno lidské duše.

Téma: Jarní čarování

21. 6. 2018
JIŘÍ HAŠEK
Ochutnávku vín do-
káže „ušít“ každému 
na míru.

Téma: Degustace vín. 
Jak poznat kvalitní 
víno. Akce spojená 
s degustací.

4. 4. 2018
JAKUB HORÁK
Marketingový ex-
pert, producent, 
cestovatel, hledač 
zenu a cynický 
komentátor.

Téma: Marketing 
a treking v Nepálu

2. 5. 2018
HANA RAINDERS MAŠLÍKOVÁ 
A ANDRÉ REINDERS 
Moderátorka, modelka a zápasník vědí, jak na to!

Téma: Zacvičte si s partnerkou, at necvičí jen 
doma ona s vámi.

6. 6. 2018
OLIVER 
MALINA-MORGENSTERN
Filmový dokumentarista, který se 
nebojí ani závažných témat.

Téma: Natáčení dokumentu o Kam-
pě a Werichově vile

AlenA Klenot



SENIORSKÉ VÝLETY 2017
 DUBNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 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, která se vybere v autobuse.

 KVĚTNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Středa, 2. května 2018, 8:00 
 KRATOCHVÍLE 
– ZÁMEK A VODŇANY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 3. dubna 2018.

Čtvrtek, 24. května 2018, 8:00  
 KLENOVÁ – HRAD A KLATOVY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018. 

Úterý – čtvrtek, 29. – 31. května 
2018, 7:30
 JESENICKO

Tradiční družební zájezd do Jeseníků. 
Zájezd je připraven kulturně historicky 
a není koncipován pro pěší horskou 
turistiku. V ceně 1.000 Kč je cesta, plná 
penze, ubytování v hotelu Zlatý Chlum 
v Jeseníkách (2 a 3lůžkové pokoje), vý-
lety po okolí, návštěva objektů, služby 
průvodce. 

Pro každoročně velký zájem 
účastníků budou zájemci vylosováni 
a jména vyvěšena v Infocentru ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18 od pondělí 14. 
května (včetně informace o bližším 
programu a dalším postupu úhrady). 
Upřednostněni budou ti, kteří se da-
ného výletu v minulosti nezúčastnili. 

Během zájezdu navštívíme např. Bí-
lou Vodu, Lázně Jeseník (vč. Priessnitz), 
Javorník, krátké nenáročné procházky 
přírodou apod.
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018.

 ČERVNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Úterý, 19. června 2018, 8:00
 DOUDLEBY NAD ORLICÍ – ZÁMEK 

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

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

A VAMBERK – MUZEUM KRAJKY
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
středy 2. května 2018. 

Středa, 27. června 2018, 8:00
VRANOV NAD DYJÍ – ZÁMEK A MO-
RAVSKÉ BUDĚJOVICE
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
čtvrtku 24. května 2018. 

 ČERVENCOVÉ SENIORSKÉ       
VÝLETY 2018
Úterý, 17. července 2018, 8:00
 PERNŠTEJN – HRAD A VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od  
úterý 19. června 2018.

Úterý 24. července 2018, 8:00
 PORCELÁNKA THUN (NOVÁ ROLE) 
A OSTROV NAD OHŘÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od 
středy 27. června 2018.

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1 (do-
prava, návštěva objektů, oběd, služby 
průvodce, koordinátor výletu).
 
Nový způsob přihlašování.  

Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování 
stejným způsobem, popř. telefonicky: 

221097280, 221 097 300. 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 minimál-
ně 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 mož-
nost 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 tele-
fonicky. Tímto také 
žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní 
telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, 777 161 539



MASOX –  HUDEBNÍ VÝVAR Z DESETI LET MASOPUSTU!
25. března oslaví v pruhovaném 

sále Divadla Na zábradlí soubor 
Divadla Masopust desetileté výročí 
své existence.

K této příležitosti zkomponovali 
tvůrci hudební soirée, na kterém 
zazní písně, které už jinde neuslyšíte. 
Písně z Orlanda, Sedmi samurajů, 
Branda, Čupakabry a dalších, mimo-
řádných inscenací, které již nejsou 
na repertoáru. Tyto písně však stále 
formují současnou tvář Masopustu 
a vystihují dospívání kolektivu v se-
bejistý soubor s unikátním estetic-
kým názorem. V dříve neslyšeném 
aranžmá zazní písně, jež vystihují 
hloubku, rytmus a humor, který 
formoval poetiku souboru od Konce 
masopustu Štěpána Pácla v Divalde 
DISK po Hlad Jana Friče v Eliadově 
knihovně.

Návštěvníky čeká kromě výteč-
né hudby Jakuba Kudláče a Marka 
Doubravy (v interpretaci Miloslava 
Königa na kytaru, Jana Meduny na 
dechy, Bohdana Karáska na bicí, 
Richarda Fialy na basu a samozřej-
mě – Jakuba Kudláče samotného 

na klávesy) také výstava artefaktů 
spojených s historií souboru – pro-
gramů, plakátů, korespondence 
a dalších. Moderace večera se ujali 
Radovan Klučka a Jiří Panzner, zaklá-
dající členové Masopustu. Pěveckých 
čísel se zhostili současní i bývalí 
členové Masopustu a režijní koření 

přisype Jan Frič! Srdečně Vás zveme 
na ochutnávku tohoto vývaru 25. 
března v 19:00 do Divadla Na

Masopust skončil, bude Hlad, tak 
se raději najezte doma!Vstupenky 
jsou k dispozici na pokladně Divadla 
Na zábradlí a v síti GoOut.net.

www.maso-pust.cz

DYZAJN MARKET JE TADY!

Jaro i první letošní Dyzajn market se nezadržitelně blíží. 
Dyzajnéři pracují na nových kolekcích jako diví a organi-
zátoři finišují přípravy oblíbené akce, která se bude konat 
24.–25. března na náměstí Václava Havla a v přilehlé 
provozní budově Národního divadla v Praze.

Dominantou jarní edice bude výstava obrazů 7 autorů: 
Anny Mastníkové, Jitky Tomanové, Barbory Svrčinové, 
Kateřiny Brabcové, Olgy Yakubovské, Pavlíny Zuzové 
a Pavla Rakušana. Výstava bude probíhat uvnitř v budo-
vě po celou dobu konání akce a bude prodejní. Výtěžek 
z prodeje obrazů věnuje Dyzajn market na vznik knížky 
Olgy Buškové „Domov jako talíř“, zábavného a užitečného 

průvodce domácí pohody a harmonie s ilustracemi Báry 
z Nikolajky.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 24. 3. 2018*
11.00–12.00 Divadlo KAKÁ – Ošklivé káčátko
16.00–17.00 Megaphone

neděle 25. 3. 2018*
11.00–12.00 LokVar – Český Honza
17.15–18.15 The Documents

*v mezičasech hraje DJ Little Frank



VYBĚHNI S RADNÍM 
– ZNOVU NA JAŘE 2018!

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

28—03—2018 KINO LUCERNA—19.30
VOJTECH SZABÓ
PLAY ACCORDION
13—04—2018 KINO LUCERNA—19.30
NELLO SALZA ENSEMBLE
UNA TROMBA DA OSCAR
Nello Salza—Trumpet, FX · Vincenzo Romano—Piano, Keyboards
Gianfranco Romano—Drums · David Medina—Bass

31—05—2018 KINO LUCERNA—19.30
WALTER ATTANASI
F-DUR JAZZ BAND
Zuzana Sapárová—Vocalist · Roland Hamaj—Vocalist

20—06—2018                         —20.30
FLAVIO BOLTRO BBB TRIO
Flavio Boltro—Trumpet, FX · Mauro Battisti—Bass
Mattia Barbieri—Drums

2 0 1 8
PRAHA
VODIČKOVA 36  |  110 00 NOVÉ MĚSTO
www.kinolucerna.cz  |  tel.: 224 216 972  

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
P R A H A

ARTISTIC DIRECTOR
WALTER ATTANASI

AMBASCIATA 
D ’ITALIA a PRAGA

PANTONE 124 C

CYAN 58%MAGENTA 85%GIALLO 100%

174

hotelMYO

resort

restaurant

kids

SPA

village hotel

MYO

MYO

MYO

MYO

MYO MYO

HLAVNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNER



Mama
klub Praha 1

Vás zve na

PRAVIDELNÉ 
CVIČENÍ

pro maminky s dětmi

V pohybovém centru

Žitná 13, Praha 1

 KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 10:00 HODIN

VSTUP 

ZDARM
A



PARK KAMPA, PRAHA 1
12:00 - 18:00 hod.

DEN ZEMĚ
S PRAHOU 1

Program:

22.4.2018

POD ZÁŠTITOU MÍSTOSTAROSTY
MČ P 1 D HRAHA ANIELA ODKA

Science Show IQlandia Přírodovědci.cz Brontosauři• •
v Himalájích Divadlo pro děti Workshopy• •

Biochemička Koncert O5&Radeček Stanice• •
přírodovědců DDM hl.m. Prahy Studentský myslivecký•
spolek Lesy hl.m. Prahy Křest zvířecího pacienta• •

ze Záchranné stanice Praha Soutěže a aktivity pro malé•
i velké Dobové atrakce Tradiční jarmark a řemesla• •

12.–17. června
Michnův palác v Praze 

Šachový zápas velmistrů,  blicák a simultánka
pro veřejnost,  přednášky a výstava.

www.praguechess.cz

POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 

ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

CEZ Chess 
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

CCT2018-plakat-A3.indd   1 01.02.2018   7:44:23

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
20. dubna 2018 od 19 hodin

REPREZENTAČNÍ
PLES PRAHY 1

OSLAVA 100 LET REPUBLIKY ANEB ZAČALO TO V ROCE 1918

Večerem provází

Leoš Mareš a Hana Reinders Mašlíková
Těšit se můžete například na
Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, Markétu Fasatti a další.
Nebude chybět tombola a další doprovodný program.

Vstupenky k zakoupení v pokladně Paláce Žofín od 26. 3. 2018.

s vatojá nské sl av nosti

pod karlovým mostem
n a  h l a d i n ě  V l t a V y

20 15/5 18

Pondělí 14. května
14.00–18.00 / Benátské odpoledne (hergetova cihelna)

18.00 / Mše svatá ke scti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České – 
zazní oratoria pro sbor a varhany (kostel sv. františka z assisi, křižovnické nám.)

Úterý 15. května
18.00 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19.15 / Svatojánské procesí na Karlův most
20.30 / Regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (karlův most)

20.45 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.) 
21.10 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

22.00 / Velkolepý barokní ohňostroj

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy

w w w . n a v a l i s . c z



MEDIÁLNÍ PARTNER: (www.prahatv.eu) 

www.republique-de-montmartre.com

www.republique-de-montmartre.com

UVÁDĚJÍ

AstonRent
autopůjčovna a operativní leasing

22. a 23. DUBNA 2018 v 19 HOD.
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU . STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 13 . PRAHA 1

PŘEPRODEJ OD 7. BŘEZNA 2018 - INFORMACE: (+420) 736 792 752 
BiBoViNo . NÁRODNÍ 37 - PASÁŽ PLATÝZ ( ÚT-SO 11:00-19:00 hod.)

ELEKTRONICKY - WWW.SMSTICKET.CZ
OD 18:00 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÝCH VÍN

POČET MÍST OMEZEN

22. a 23. DUBNA 2018 v 19 HOD

CASSITA 

GÉRARD CAILLIEUX

JIŘÍ NEUŽIL
PIANO

7. a 8. dubna  
 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

24 HODIN NON-STOP SOUBOJ SEDMI DVOJIC ZDRAVÝCH A HANDICAPOVANÝCH

Charitativní RUN s EPP • Biatlonová střelnice  
Trenažery handbike a závodních vozů  

 Exhibice na rampách • Živé rozhovory se sportovci 

www.cestazasnem.cz

vše ZDARMA

GENERÁLNÍ PARTNER  
PROJEKTU

HLAVNÍ  PARTNEŘI

dOdAVATELé
mEdIÁLNÍ  
PARTNEŘI

PARTNEŘI
ZA POdPORy

ORGANIZÁTOR
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