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MLADÍ FOTOGRAFOVÉ OSLAVILI V GALERII 1
 10. NAROZENINY SVÉHO KROUŽKU

Kulaté desáté narozeniny 
oslavuje fotokroužek Michaely 
Antůškové, který za dobu svého 
trvání vychoval už pěknou řádku 
talentovaných fotografů, kteří 
– ať už u fotografování později 
zůstali, či nikoliv – se určitě díky 
působení v kroužku dívají na svět 
kolem sebe jinýma, podstatně 
vnímavějšíma očima.

„Technika za těch deset let 
pokročila mílovými kroky – počí-
tače jsou úplně jinde, fotoaparáty 
taky, o digitalizaci nemluvě…,“ 
vyhodnotila vedoucí fotokroužku 
Michaela Antůšková, podle které 
dnes děti mají díky populariza-
ci oboru o fotografování větší 
zájem než před deseti lety. Velký 
podíl na atraktivnosti fotografo-
vání mají podle ní také rychlost 
zpracování digitálních fotografií 
a i díky počítačovým programům 
větší prostor pro fantazii.

Mezi mladé fotografické 
talenty patří určitě Matyáš 
a Sebastian Himmerovi. První 
z bratrů-dvojčat chodí do krouž-
ku sedm let, ten druhý šest. Jak 
se podle nich za ty roky změnily 
zájem o fotokroužek Michaely 
Antůškové i práce v něm? „Určitě 
chodí více dětí než dřív. Technika 
je vyspělejší, máme více počíta-
čů, zpracování fotek je rychlejší 
a máme i větší prostory,“ vyjme-
novali Matyáš a Sebastian.

„Moc děkuji paní Antůškové, 

že se o kroužek a děti tak skvěle 
stará, a moc děkuji i našim mla-
dým fotografům, že na sobě tak 
usilovně pracují a dělají nám všem 
radost krásnými snímky,“ ocenil 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
jenž Michaelu Antůškovou a děti 
z fotokroužku pozval na narozeni-
novou oslavu v Galerii 1.

Oldřich Lomecký za to od dětí 
dostal dárek v podobě focení, 
a tak se o den později ujal role 
jejich „modelu“. Pomohl mu s tím 
i současný velvyslanec České re-
publiky v USA Hynek Kmoníček.

A jaké to je vést fotografický 
kroužek? „Jsem šťastná, že mohu 
s dětmi pracovat,“ konstatovala 
spokojeně Michaela Antůšková 
a na výsledcích práce kroužku 
to je opravdu vidět. Tak všechno 
nejlepší do dalších deseti let!

GALERIE 1 ve Štěpánské 47 okouzluje 
krásnými fotografiemi talentovaných dětí 
a studentů

Fotografie mladých umělců nabízí aktu-
ální expozice v Galerii 1. Tvoří ji dvě části: 
„Foto-portrét“ a „Města snů“. „Foto-por-
trét“ – tak se jmenuje výstava fotografií 
talentovaných dětí z fotokroužku Michaely 
Antůškové z Prahy 1. „Města snů“ předsta-
vují snímky studentů Karlínského gymná-
zia. Více informací na 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
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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!

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.

Mgr. Eva Špačková, radní 
pro školství si dovoluje pozvat 
děti a rodiče ve čtvrtek 26. 4. 
2018 od 14:00 do 18:00 na 
Slovanský ostrov (Žofín), na 
kouzelné odpoledne inspiro-

vané Harrym Potterem „Ča-
rodějáles“ aneb „Prožij si své 
kouzlo“.

Děti které přijdou v čaroděj-
nickém kostýmu, obdrží dárek. 
Vstup na akci je ZDARMA.

ČARODĚJÁLES



VYCHÁZKA: MÁLO ZNÁMÁ VINOŘ
Další vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou pod vede-

ním Jaroslavy Náprstkové se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 
od 14 hodin. Na vycházku se hlaste u Karolíny Schwar-
zové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 
183. Podrobnosti o srazu získáte při registraci. 

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 vyzved-
nutí zdarma v informačním centru Úřadu městské části 
Praha 1, Vodičkova 18, od 22. 3. Z kapacitních důvodů 
není možný vstup bez vstupenky.

SETKÁNÍ S KULTUROU: FOLK A COUNTRY
Koncert Tonyho Linharta a Heleny Maršálkové se sku-

pinou Pacifik se uskuteční ve středu 18. 4. od 15 hodin 
v Malostranské besedě. Vstupenky, určené pro seniory 
z Prahy 1, jsou zdarma k vyzvednutí v informačních 
centrech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 5. 4. Z kapacitních 
důvodů není možný vstup bez vstupenky.

CO DĚLAT, KDYŽ... MÁM POTÍŽE S BYDLENÍM
V úterý 10. 4. ve 14.30 v klubu seniorů Haštalka vám 

zástupci občanské poradny vysvětlí, jak postupovat při 
řešení různých problémů spojených s bydlením: vztah 
mezi pronajímatelem a nájemcem; jejich práva a povin-
nosti; právní ochrana nájemce; řešení dluhů spojených 
s nájmem; dluhy na nájemném či službách; problema-
tika bytových družstev; SVJ... Následovat bude beseda, 
při níž se budete moci zeptat na cokoliv, co vás v této 
oblasti trápí.

NEURONOVÉ SÍTĚ (UMĚLÁ INTELIGENCE)
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 počítači. Dnes se neuronové sítě používají 
skoro v každém oboru, například v lékařství (de-
tekce epileptických záchvatů či průzkum spánku), 
průmyslu (detekce příměsí cizích látek v materiá-
lu), ekonomice (vývoj kurzů na burze), meteorologii 
(předpověď počasí), bezpečnostní technice (vyhle-
dávání teroristů), a mnoha jiných. Na semináři se 
seznámíme s některými druhy neuronových sítí 
a jejich vlastnostmi. Provedeme také některé zají-
mavé experimenty, například rozpoznávání písmen, 
číslic a znaků.

Program z cyklu zážitkových programů Smíchov-
ská 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 Schwarzové, tel. 725 397 934, a Terezy 
Noskové, tel. 607 048 183, od 28. 3. Podrobnosti 
o srazu získáte při registraci. 

HODINOVÝ AJŤÁK
Máte problém s nastavením počítače nebo mobilní-

ho zařízení? Něco vám přestalo fungovat? Máte nový 
program a potřebujete ho nainstalovat? Potřebujete 
zprovoznit novou tiskárnu, tablet, chytrý telefon nebo 
jiné zařízení?

Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou 
školou vám nabízíme novou službu HODINOVÝ AJŤÁK. 
Zavolejte Tereze Noskové, 607 048 183, nebo Ka-
rolíně Schwarzové, 725 397 934, my váš požadavek 
zaznamenáme a v brzké době se vám ozve některý 
student Smíchovské střední průmyslové školy a do-
mluví se s vámi na termínu návštěvy přímo u vás 
v bytě.

AKCE PRO SENIORY

PROGRAM VE WERICHOVĚ VILE 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – VELKÝ PÁTEK
30. 3. 2018 12:00-17:00  
Malování  kraslic voskem  a nabídka přímo ve vile s  
paní  Sottlovou.

POETICKÝ VEČER – AUTORSKÉ ČTENÍ JANY 
ŠTROBLOVÉ A JEJÍCH HOSTŮ
4. 4. 2018 18:00 
Autorské čtení z knížky básnířky a spisovatelky J. Štrob-
lové ODSTÍNY SVĚTLA.

SÓLO PRO BEDŘICHA ANEB OD POSTMODERNY 
K ROMANTISMU 
7. 4. 19 19:00 
Loutková  črta, na kterou rozhodně nesmí děti. Mládeži 
do 15 let nepřístupné!

MARGARITĚ – PREMIÉRA
10. 4. 18 20:00 
Ljuba Krbová v monodramatu za přítomnosti španěl-
ského dramatika Carlose Be.

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU KHAMORO
Jubilejní ročník festivalu Khamoro 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 festi-
valu se 28. května v Divadle 
Hybernia uskuteční koncert 
All Star Gypsy Jazz. Na pódiu se poprvé od společné-
ho vystoupení v newyorské Carnegie Hall před deseti 
lety sejdou velmistři gypsy jazzu a swingu Stoche-
lo Rosenberg (NL), Angelo Debarre (FR) a Tchavolo 
Schmitt (FR). Mimořádný koncert světoznámých mu-
zikantů, 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

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA A KRISTÓF BARÁTI SE CHYSTAJÍ KE 
KOMPLETNÍMU PROVEDENÍ DÍLA W. A. MOZARTA PRO HOUSLE A ORCHESTR

Společný projekt kompletního pro-
vedení skladeb pro housle a orchestr 
Wolfganga Amadea Mozarta chystá 
na duben PKF – Prague Philharmonia 
s maďarským houslovým virtuózem, 
držitelem Kossuthovy ceny, Kristófem 
Barátim. V rámci koncertní sezony 
Hudební akademie Franze Liszta 
v Budapešti uvedou postupně všech 
pět Mozartových houslových kon-
certů, dvě Ronda z let 1777-1781, 
Adagio E dur a Sinfonii Concertante 
pro housle, violu a orchestr Es dur, 
ve které bude Barátiho partnerem 
violista Berlínské filharmonie Máté 
Szűcs. Koncerty se uskuteční 14., 15. 
a 16. dubna ve Velkém sále Hudební 
akademie Franze Liszta v Budapešti.

První ochutnávku nabídne Kristóf 
Baráti a PKF – Prague Philharmonia 
9. dubna v Praze v donátorské sérii 
PKF – LOBKOWICZ abonmá v Lob-
kowiczkém paláci na Pražském hradě. 

KAMPA 
STŘED SVĚTA 

2018
FESTIVAL KAMPA STŘED SVĚTA 
SE LETOS USKUTEČNÍ 7. DUBNA 

V PARKU NA KAMPĚ.

Další informace: 
www.kampastredsveta.cz

V Praze zazní mimo jiné populární 
třetí a pátý houslový koncert. 

Vášnivý šachista, fotograf a milov-
ník létání Kristóf Baráti spolupracoval 
od svého úspěchu v Soutěži královny 
Alžběty v Bruselu v roce 1997 s řadou 
světových orchestrů a dirigentských 
osobností: Kurtem Masurem, Vladi-
mirem Jurowskim, Jiřím Bělohlávkem 
a dalšími. Během posledních dvou 
sezon senzačně debutoval na Verbier 
Festival ve Švýcarsku, s orchestrem 
Tonhalle Zürich, Mnichovskou filhar-
monií pod taktovkou Valerije Gergieva 
a Losangeleskou filharmonií. Vrátil se 
ke spolupráci s Londýnskou filharmo-
nií a Vladimirem Jurowskim a Orches-
trem Mariinského divadla v Petro-
hradě. V roce 2018 ho čeká návrat na 
Verbier Festival, sedmnáct recitálů 
v rámci německého turné, koncerty 
v Hongkongu a debuty na festivalech 
v italském Meranu a Strese. Většinu 

svého dětství strávil ve Venezuele. 
Studoval u Eduarda Wulfsona, žáka 
Nathana Milsteina a Yehudi Menuhi-
na. V Praze rozezní své stradivárky 
Lady Harmsworth z roku 1703.



rátorka a modelka Hana Mašlíková, 
která si občas chodí s maminkami 
do Žitné 13 zacvičit. „Jsem moc 
ráda, že mě Praha 1 oslovila. Mám 
malé dítě a ráda předám své zkuše-
nosti,“ uvedla maminka malého 

V MAMA KLUBU SE POBAVÍTE, ODPOČINETE SI – A ZACVIČÍTE
Maminky z Prahy 1 mají od ledna 

letošního roku možnost navštěvo-
vat místo, které je určeno jen jim 
a jejich malým dětem – Mama klub, 
kde se mohou potkávat s ostatními 
maminkami, vyměňovat si zkuše-
nosti, dozvědět se něco zajíma-
vého, pobavit se, odpočinout si – 
a také si zacvičit, a v to v tělocvičně 
v Žitné 13.

 „Mama klub je naším novým pro-
jektem určeným maminkám s ma-
lými dětmi. Jednou měsíčně pro ně 
pořádáme setkání se zajímavou 
osobností v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 a každý čtvrtek od 10 do 11 ho-
din pak cvičení v tělocvičně v Žitné 
13. Vše je samozřejmě bezplatné. 
Kromě tolik potřebného a přínos-
ného cvičení nabízíme setkává-
ní, relaxaci, výměnu zkušeností, 
poradenství a zajímavé informace, 
jež maminky vyhledávají,“ vysvětli-
la tisková mluvčí radnice Veronika 
Blažková, která tak po projektech 
„Vostrý kafe“ a „Čaj o sedmé“ 
iniciovala další aktivitu podporující 
prohlubování sousedských vztahů 
a společenský život v Praze 1.

Patronkou Mama klubu je mode-

Andrease. Při setkání v Galerii 1 
i při cvičení v tělocvičně jsou pro děti 
připraveny hry a hlídání. 

Více informací o Mama klubu zís-
káte na e-mailu: marie.hrabovska@
praha1.cz.

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



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



SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA
Sportisimo 1/2maraton praha v uli-
cích vaší čtvrti

V sobotu 7. dubna se zaplní ulice 
Prahy běžci z celého světa, aby si 
nejen zasoutěžili, ale aby se také 
proběhli překrásným městem. 
Každým rokem slyšíme ze strany 
běžců a diváků komentáře, jakým je 
Praha okouzlujícím městem a s jakou 
oblibou se sem rádi vracejí jako běžci 
i jako turisté.

Víme, že den závodu pro vás není 
jen sváteční událostí, ale jsou to 
také drobné nepříjemnosti spojené 
s dopravními omezeními. Vážíme si 
vaší tolerantnosti a předem vám za 
ni děkujeme. Zároveň vás srdečně 
zveme na závod, rádi vás uvidíme jak 
ve startovním poli, tak i v roli diváka 
podél trati závodu.

pořadatelé Sportisimo 
1/2Maratonu Praha

 Slovo starosty Prahy 1
Vážení sousedé,
v sobotu 7. dubna oslaví Sportisimo 

1/2Maraton Praha své dvacáté naro-
zeniny a na jeho oslavu se sjedou spor-

tovci z celého světa i České republiky, 
špičkoví atleti i rekreační běžci. Taková 
akce samozřejmě přinese několik krát-
kodobých omezení v dopravě, a proto 
jsme pro vás připravili přehled důleži-
tých dopravních informací, abyste vše 
mohli překonat bez větších problémů 
a s pochopením.

Oldřich Lomecký, 
starosta Městské části Praha 1

PRAHA FOTOGRAFICKÁ 2018

základním tématem v nejrůznějších 
projektech. Je příležitostí k zamyšlení 
nad smyslem života ve městě, akti-
vitou jeho obyvatel a účelností jejich 
snah o drobné i velké změny, protože 
fotograficky zachycené situace oží-
vají silou prožitku a zaujetí pro věc. 
Kronika města je otevřená, každý se 
může zapojit.

Soutěž Cena Praha fotografická 
nazvaná v duchu velkého fotografa 
Prahy Josefa Sudka již od roku 1996 
každoročně soustřeďuje nejlepší 
snímky hlavního města, které vznikly 
v uplynulém roce. Do 22. ročníku 
soutěže bylo přihlášeno 1034 foto-
grafií od 106 autorů. Soutěží se tra-
dičně ve čtyřech stálých kategoriích 
– Krása Prahy a její proměny, Lidé 
v Praze, Problémy Prahy a Kronika 
hlavního města. Letošní proměnlivé 
kategorie jsou Hlubočepy a Fotogra-
fováno mobilem. 

Zaslané fotografie hodnotila sed-
mičlenná porota v čele s  fotografem 
Andrejem Reiserem. V kategoriích 
udělila 1., 2. a 3. cenu a 12 čestných 
uznání. Hlavní cenou napříč katego-
riemi je Cena primátorky hlavního 
města Prahy, kterou letos získala 

Fakta o Sportisimo 1/2Maratonu Praha
Ročník: 20.
Start: nám. Jana Palacha/Rudolfinum
Cíl: nám. Jana Palacha/Rudolfinum
Start: 10:00
Doběh prvních mužů: 10:59 – 11:02
Doběh prvních žen: 11:06 – 11:15
Vyhlašování vítězů: 11:15 – 11:40
Ukončení závodu: 13:00
Délka trati: 21,0975 km
Počet účastníků v roce 2017: 10 853
Ženy 32 %, muži 68 %
Češi 72 %, zahraniční 28 %
Web: www.runczech.cz

NA CO  SE MŮŽETE TĚŠIT?
• Jeden z nejrychlejších půlmarato-

nů světa
• Největší běžecký závod v ČR
• Světové sportovní výkony a nej-

lepší vytrvalostní běžci světa
• Marathon Music Festival, vice než 

20 kapel a tanečníků podél trati
• Skvělá atmosféra, jedinečný záži-

tek a sport v ulicích města Prahy

22. ročník ročník soutěže a výstavy vítězných a vybraných fotografií
Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, 6. 4. - 28. 4. 2018

Marcela Kybalová za snímek Cesta 
na Měsíc. Dále byla udělena Cena 
Foma Bohemia za nejlepší čer-
nobílou fotografii (Lukáš Janičina: 
Kavárna Slávie), Cena Olympus za 
experimentální fotografii (Jaroslav 
Klouda: Rozloučení s Prahou), Cena 
Svazu českých fotografů (Vojtěch 
Drs: Nehleď na umělce), Cena Zväzu 
slovenských fotografov (Jaroslav Ka-
lous: S úsměvem). Starosta Městské 
části Praha 1 ocenil jako každoročně 
fotografii vybranou návštěvníky pře-
dešlé výstavy (Petr Kalousek: Mlha 
nad Vltavou). 

Výstava představující vítězné 
a porotou vybrané snímky 22. roční-
ku soutěže od 62 autorů je příspěv-
kem k vizuálním dějinám otevřeného 
města. Je výzvou pro další směřování 
fotografů, jimž se hlavní město stane 

Aktuální dopravní informace 
v souvislosti se závodem: 
www.praha1.cz!

Dvacetičlenný tým Prahy 1 poběží 
20. ročník 1/2Maratonu pro nada-
ci Victorie Velvet – Velvet Smile.



 

 

Kostel Panny Marie pod řetězem konec 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 21. května 2018  

 
www.sdh.cz 

Suverénní řád maltézských rytířů 
Společnost pro duchovní hudbu 

 

si Vás dovolují pozvat na 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 
 

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

v pondělí 16. dubna 2018 v 17.00 hod. 
 

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 
 
 
 

Účinkuje: 
 

Kateřina Jansová – flétna 
Irena Chřibková – varhany  

 

www.klubsamari.cz vstupné dobrovolné                                                                  

pořadatel:   
Sbor 
Církve bratrské
v Praze 1

mediální
partneři:

Ještěři v Samaří
Koncert skupiny ve složení Kryštof 
Verner, Ladislav Knotek a Lukáš 
Gregora prokládaný autorským 
čtením Daniela Wagnera.

3.5.

Karmelitánské
Knihkupectví
U sv. Vojtěcha

duben
květen

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

Neposlušná kůzlátka
Představení loutkového divadla 
Buchty a loutky pro děti i dospělé.
Režie: Vít Brukner

5.4.

ve spolupráci 
s domácím
hospicen:       

podpořeno granty:

Duše přírody
Esejista a religionista Lukáš Senft 
přiblíží nové pohledy a nezvyklé 
výklady přírodního světa, které 
mohou obohatit vnímání nás 
samých a naší spirituality.

19.4.



SETKÁNÍ 
S OSOBNOSTÍ V REDUTĚ

Vzhledem k velké oblibě Setkání s osobností v Jazzovém klubu Reduta 
si Vám dovoluji oznámit, že další odpoledne se uskuteční:

Vážení senioři,
srdečně Vás zvu na další 
Setkání s osobností 
v Redutě!

Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1

AKCE JE URČENA 
PRO SENIORY Z PRAHY 1
S PLATNOU 
VSTUPENKOU!

ve čtvrtek 19. 4. 2018
Vstupenky ZDARMA budou k dispozici od 10. 4. 2018 v Informačním centru městské části Praha 1 (Vodičkova 18).

Od 14.00 do 16.00 hod.

ve čtvrtek 24. 5. 2018
Vstupenky ZDARMA budou k dispozici od 15. 5. 2018 v Informačním centru městské části Praha 1 (Vodičkova 18).

Od 14.00 do 16.00 hod.

ve čtvrtek 14. 6. 2018
Vstupenky ZDARMA budou k dispozici od 5. 6. 2018 v Informačním centru městské části Praha 1 (Vodičkova 18).

Od 14.00 do 16.00 hod.

ve čtvrtek 27. 9. 2018
Vstupenky ZDARMA budou k dispozici od 18. 9. 2018 v Informačním centru městské části Praha 1 (Vodičkova 18).

Od 14.00 do 16.00 hod.



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



ČLOVĚK V DIALOGU
Etika v době vykloubené

www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu 
Kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

2018

Josef Kordík:  
svoboda Jít s bohem

Zkušenost disentu a vězeňského kaplana
v úterý 24. 4. od 19 hodin

P. Josef Kordík – římskokatolický kněz. V 70. letech působil v Sudetech ve farnosti Libčeves. Podepsal Chartu 77 a aktivně se zapojoval 
do činnosti disentu. Byl zbaven státního souhlasu a podmínečně odsouzen, pak pracoval jako dělník. V roce 1989 se vrátil do duchovní 
služby jako farář v Železnici, kde dodnes působí. Přes dvacet let byl vězeňským kaplanem ve Valdicích. O svých zkušenostech vypráví v 
Knize, která by nemusela být (http://www.cibulka.com/poci/1.htm) a v knize Svoboda jít s Bohem (2016), která může být.


