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DEN PRAHY 1 POBAVÍ MALÉ I VELKÉ
Pestrý program čeká na návštěvníky Dne Prahy 1 – tradiční
akce, která se letos koná
v sobotu 19. května od 14 hodin
na Střeleckém ostrově.

VSTUP ZDARMA

TRADIČNÍ
PROGRAM PRO MALÝ FOOD
CELOU RODINU
SPORTOVNĚ

KULTURNÍ F

„Také letošní Den Prahy 1 je
koncipován tak, aby pobavil celou
rodinu. Věřím tedy, že účast bude
hojná a že si svůj den užijí všichni,
kteří na Střelecký ostrov dorazí,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký.
Pojďme se společně pobavit
a třeba i navázat nová přátelství.
Den Prahy 1 je náš den!
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FESTIVAL
VÝTVARNÁ DÍLNA

DPRAHY
E N1
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

SPORTOVNÍ AKTIVITY

sobota

19. 5. 2018

od 14.00 do 21.30
střelecký ostrov

VYSTOUPÍ

MICHAELA NOSKOVÁ

KAPITÁN DEMO

17.45

20:30

+ MALÝ FOOD FESTIVAL PRAHY 1
MALÝ FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA SLOŽENÝ POUZE ZE STÁNKŮ RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRAHY 1
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NÁRODNÍ MUZEUM
OČIMA DĚTÍ

PROGRAM
VE WERICHOVĚ VILE

Jedinečnou výstavu výtvarných prací hostí Galerie 1.
Pražské základní umělecké školy v ní totiž nabízejí pohled
svých žáků na Národní muzeum. Expozice se jmenuje
„Národní muzeum očima dětí“ a pořádají ji Městská část
Praha 1, Národní muzeum a Krajská umělecká rada
a výtvarná sekce ZUŠ Praha.

3 strážníci – opět ve Werichovce
14/5/18, 20:00 Hudebně-dramatická sonda
do života geniálního hudebního tvůrce J. Ježka
Margaritě
15/5/18 20:00 Ljuba Krbová v mono – dramatu španělského dramatika Carlose Be .

„Základní umělecké školy
jsou jedinečným vzdělávacím
fenoménem a naše městská
část ‚,zušky‘ v Praze 1 velmi ráda podporuje. O jejich
vynikajícím přínosu pro rozvoj
dětí svědčí i aktuální výstava
v Galerii 1,“ prohlásil starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž
výstavu slavnostně zahájil
a navíc jí udělil svoji záštitu.
Obrazy, grafiky, keramiku
a předměty i sochy z papíru,

textilu a dalších materiálů vystavují ZUŠ Biskupská,
Olešská, Štítného, Jižní Město,
Marie Podvalové, Zbraslav, Ratibořická, Taussigova, Nad alejí,
Prosek, Ilji Hurníka, Bajkalská, Štefánikova, Lounských,
Štítného, Charlotty Masarykové, Jana Hanuše, Na Popelce,
Vadima Petrova a Šimáčkova,
a to až do 26. května.
Další informace: www.galerie1.cz.

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 festivalu se 28. května v Divadle

Hybernia 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
muzikantů, kteří spolu hrají
jen opravdu výjimečně, bude
patřit k vrcholným zážitkům
festivalového programu.

Protentokrát – Praha ve 40. letech – dopolední představení
15/5/18 a 16/5/18, 10:00 Dokumentární divadelní představení ve spolupráci s TisíciHRAn.
Tomin – poslední Platonův dialog
16/5/18, 18:00 Přednáška: Filosof, disident,
signatář Charty 77 a pedagog Julius Tomin
3 strážníci – dopolední představení
18/5/18, 10:00 Hudebně-dramatická sonda
do života geniálního hudebního tvůrce J. Ježka
Margaritě
22/5/18 20:00 Ljuba Krbová v mono – dramatu španělského dramatika Carlose Be .

AKCE PRO SENIORY
BESEDY S VÁCLAVEM HYBŠEM

SETKÁNÍ S KULTUROU: MANŽELSKÉ DIALOGY

Slavný dirigent vám zodpoví otázky kolem hudby
i ze zákulisí v pátek 11. 5. od 10 hodin v DPS U Zlaté
studně 1 a v pondělí 14. 5. od 14 hodin v BDPS Benediktská 13. Přijďte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.

KULATÝ VÍCEBOJ – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
Koncert skladeb pro violu a violoncello v podání Kristiny Fialové a Petra Nouzovského se uskuteční ve středu
16. 5. 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 3. 5.
Z kapacitních důvodů není možný vstup bez vstupenky.

VYCHÁZKA: SLOVANSKÝ A STŘELECKÝ OSTROV

Máte rádi míčové hry? Přijďte si s námi zasoutěžit.
Připravili jsme pro vás řadu jednoduchých disciplín inspirovaných známými sporty, které zvládnou i ti, kteří se
sportu celý život vyhýbali. Vezměte kamaráda či kamarádku, nebo přijďte sami. A nezapomeňte na sportovní obuv.
Akce se koná 15. 5. 2018 od 14 hodin ve sportovním
areálu „Na Františku“. Areál se nachází vedle Nemocnice
Na Františku, v Kozí ulici, Praha 1. Těšíme se na vás!

Další vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou pod vedením Jaroslavy Náprstkové se uskuteční ve čtvrtek 17. 5.
od 14 hodin. Na vycházku se hlaste u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048
183, nikoli formou SMS, od 2. 5. Podrobnosti o srazu
získáte při registraci.

HODINOVÝ AJŤÁK

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

V DIVADLE ABC ZAČALY ZKOUŠKY ČERVNOVÉ PREMIÉRY
Městská divadla pražská zahájila
zkoušení poslední inscenace stávající sezony. Bude jí Tančírna 19182018, autorský projekt režiséra
Pavla Kheka a dramaturgů Věry
Maškové a Jiřího Janků, zachycujících posledních sto let české historie. Premiéra je naplánovaná na 9.
června v Divadle ABC.
Rámec této hudebně taneční férie
je inspirován slavným filmem Ettoreho Scoly z roku 1983, obsah je ale
ryze český. Jak uvedl režisér Pavel
Khek: „Hledali jsme nějaké vyjádření
ke 100. výročí existence našeho
státu a tohle nám přišlo jako dobrá
možnost, jak projít to divné století
české historie se všemi jejími sinusoidami.“
Inscenace nemapuje rok po roce,
vybírat si bude klíčové události
českých dějin. „Přemýšlíme o tom,
že bychom se od známých osmičkových roků 1938, 1948 a 1968
odchýlili, a přesunuli se k méně
známým, přesto však stále důležitým momentům naší historie,“ řekl
Pavel Khek a dodal: „Autorské bude
spojení s konkrétním prostorem, ve

kterém se pohybujeme, tedy pasáž
Lucerna a socha mrtvého koně, pasáž U Nováků a Václavské náměstí.“
Tančírna 1918-2018 není politickým divadlem, jejím záměrem není
objasňování historických postojů
nebo jejich souzení. „Po titulech
jako Macbeth a Idiot jsem si chtěl
vyzkoušet, zda zvládnu hudebně
zábavné divadlo. Už samotný titul
by měl divákovi naznačit, že se jedná

o inscenaci plnou pohybu, tance
a hudby. Sice s odkazy na ne vždy
veselé okamžiky, ale přesto jde
v základu o dílo s prvky muzikálu,
pantomimy, pohybového divadla,
s gagy a klauneriemi. Pro herce
to znamená dlouhou a náročnou
přípravu. Před samotným zkoušením
je totiž čekají hodiny a hodiny tance
– klasiky, muzikálových čísel i latiny,“
uzavřel popis příprav Pavel Khek.

PRAŽSKÝ MÁNESŮV MOST SE PROMĚNÍ V HUDEBNÍ SCÉNU
ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI SLAVÍ DVACETINY FESTIVALEM

Pražský Mánesův most a jeho
okolí ožijí 2. června hudbou, divadlem, literaturou, ale i sportem či akcemi pro děti. Na celodenní zdarma
přístupné česko-německé sousedské slavnosti s názvem Most 20.0
vystoupí například Mydy Rabycad,
Thom Artway, Ondřej Ruml, němečtí
hvězdní Kraftklub nebo Teatr Novogo
Fronta. Akce je oslavou kulatin Česko-německého fondu budoucnosti,
který už dvacet let podporuje vzájemné porozumění mezi oběma národy společnými aktivitami v nejrůz-

nějších oblastech, zejména v kultuře,
vzdělávání a vědě. „I když se mosty
v Praze staly v poslední době spíše
jablkem sváru, je jejich smyslem lidi
spojovat, a my jsme rádi, že můžeme
oslavit naše jubileum na tak symbolickém a krásném místě. Srdečně
všechny zveme na oslavu dobrých
vztahů Čechů a Němců. Nebude chy-

bět nic z toho, co naše národy spojuje: kultura, historie a kreativita, dobré
pivo a jídlo a dokonce ani fotbal nebo
sklářská tradice,” zvou ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti
Tomáš Jelínek a Petra Ernstberger.
Více informací na www.most20.cz
nebo na www.facebook.com/fondbudoucnosti.

VOSTRÝ KAFE HOSTILO OSTRÉHO BOJOVNÍKA
Rodina, ve které velmi důležitou
roli hraje sport, a to zejména ten,
který vyznávají tvrdí muži a drsné
ženy. I tak by se dal označit manželský pár Hana Reinders Mašlíková
a André Reinders, který byl hostem
dalšího setkání s názvem „Vostrý
kafe“, které v Galerii 1 ve Štěpánské
47 pořádá Městská část Praha 1.
„Vostrý kafe – to je místo určené
pánské společnosti z Prahy 1, mužům, kteří se rádi setkají se sousedy
i zajímavými hosty. Vřele doporučuji,“ pozval radní Prahy 1 a pravidelný
host setkání Filip Kračman.
Ten si spolu s ostatními pány tentokrát popovídal s manželi Reindersovými, kterým dělá velkou radost
jejich malý syn Andreas. Hanka je
známá televizní moderátorka a modelka, André je trenérem a bojovníkem v tzv. ultimátních sportech
(MMA). Je mimo jiné profesionálním
mistrem Evropy a ČR v MMA.
„Sport je v naší rodině opravdu
velmi důležitý,“ shodli se oba a Hanka dodala, že sportovním lídrem je
doma určitě manžel. Tomu se podle
jeho slov splnil velký sen, když otevřel vlastní tělocvičnu „Jeremi Sport“

v Jeremiášově 2 v Praze – Stodůlkách.
U sportu stálo i seznámení této
sympatické dvojice. „Osm až devět
let jsme pak byli přáteli a trénovali
jsme spolu,“ vysvětlila Hanka a André s úsměvem dodal: „Bavilo ji do
mě kopat.“
Další informace: www.reindersmma.cz a www.facebook.com/
ReindersMMATeam.

Příštím hostem „Vostrýho
kafe“ bude 6. června od 19
hodin filmový dokumentarista Oliver Malina-Morgenstern. Registrujte se prosím
včas na marie.hrabovska@
praha1.cz. Do předmětu
zprávy napište Vostrý kafe.
Těšíme se.
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klub Praha 1

Vás zve na

PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ
pro maminky s dětmi
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 10:00 HODIN
V pohybovém centru

Žitná 13, Praha 1

 KVĚTNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 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), výlety 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 daného výletu v minulosti nezúčastnili.
Během zájezdu navštívíme např.
Bílou 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
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 MORAVSKÉ 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 (doprava, návštěva objektů, oběd, služby
průvodce, koordinátor výletu).

se chceme vyhnout frontám v den
přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit,
pakliže by nesplňoval výše zmíněné
podmínky. Děkujeme za pochopení.

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 minimálně 3 posledních výletů. V první možný
den přihlášení na daný výlet bude
přihláška umožněna jen těm, kteří
neabsolvovali minimálně dva poslední
výlety. Všem ostatním bude přihláška
otevřena týden od prvního možného
data přihlášení na daný výlet. Tímto

Den před odjezdem výletu je možné
zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se,
zda-li se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu
bude sdělen stav. V případě změny
bude každý zúčastněný řádně a včas
informován telefonicky. Tímto také
žádáme uvést vždy
telefonní kontakt,
nejlépe mobilní
telefon.

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

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky:
 221 097 280  221 097 300. Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30-

OBECNÍ DŮM NABÍZÍ VELKOLEPOU EXKURZI
DO SVĚTA ČESKÉHO DIVADLA POHLEDEM FOTOGRAFŮ
Příběh historie českého divadla od
poloviny 19. století až po současnost
pohledem objektivu fotografického
aparátu nabízí výstava Česká divadelní
fotografie 1859–2017 ve výstavních
sálech pražského Obecního domu.
Zájemci o magický svět divadla i milovníci kouzla okamžiku zvěčněného
stiskem spouště na fotografickou
desku, filmový pás či do miliónů pixelů,
mohou obdivovat historické i novodobé portréty hereckých hvězd stejně
jako fotografie z inscenací renomovaných velkých i studiových scén napříč
republikou. Expozice nabídne rovněž
fascinující exkurze do zákulisí i neotřelé pohledy na architekturu divadelních
budov. Autory snímků, které vznikly od
poloviny 19. století až po současnost,
jsou legendy jako například František
Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola,
Jaroslav Krejčí, Viktor Kronbauer nebo
Bohdan Holomíček, či pocházejí ze
slavného fotografického Ateliéru Langhans a mnoha dalších. Česká divadel-

ní fotografie 1859–2017 se zaměřuje
i na řadu dalších aspektů historie
českého divadla a fotografie. To vše je
k vidění v originální instalaci ve formě
obřího historického fotoaparátu.
Výstava, která potrvá až do 24.
června 2018, nabízí i bohatý doprovodný program. Například už tuto

neděli se uskuteční první dílna pro
děti, na níž si vyrobí svůj fotoaparát.
I samotná prohlídka výstavy nabízí
celou řadu tvůrčích činností pro malé
návštěvníky. Pro profesionální fotografy se uskuteční několik odborných
workshopů. Jsou připraveny komentované prohlídky i dílny pro seniory.
Po dva víkendy zpestří návštěvníkům
výstavu fotografický ateliér Vandy
Hybnerové. U příležitosti výstavy vyšla
i stejnojmenná kniha.
Výstavní prostory jsou přístupné
denně od 10.00 do 19.00 hod, ve
dnech konání koncertů Pražského
jara až do 20.00 hod. Více informací
na www.divadelnifotografie.cz nebo
na Facebooku www.facebook.com/
divadelnifotografie. Výstavu, která
je součástí oslav 100. výročí založení Československa, pořádá Institut
umění – Divadelní ústav (IDU) ve
spolupráci s Národním muzeem. Kurátory jsou Anna Hejmová a Vojtěch
Poláček.

Písně o rodné zemi
Koncert k příležitosti 100. výročí vzniku ČSR
Účinkují

Pěvecké sdružení pražských učitelek
dirigenti: Ivan Zelenka, Michael Pinkas

Robert Kozánek – trombon, Radek Matoušek – trubka,
Radim Linhart – klavír, Vít Fiala – kontrabas, Jan Žižka – bicí

v úterý 5. června 2018 od 19.00
v sále Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
(tram 5, 7, 9, 12, 15, 17, 20 – Jiráskovo nám.)

Zazní skladby Karla Hašlera, inspirované vznikem republiky, dále díla
Bohuslava Martinů, Otmara Máchy, Jaroslava Ježka a dalších.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.pspu.cz www.praha.eu www.ceskesbory.cz www.osa.cz www.hlahol.cz
Partnery koncertu jsou: hl. m. Praha, Unie českých pěveckých sborů, Ochranný svaz autorský.

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 18. června 2018 v 18 hod.
(koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny 25. června v 16. hod.)
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 21. května 2018 v 17.00 hod.

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
probíhá za podpory Městské části Praha 1
Účinkuje:
Karolína Janů – soprán
Marie Pochopová – varhany

(vstup volný)

RADNÍ PRO ŠKOLSTVÍ EVA ŠPAČKOVÁ A MČ PRAHA 1 ZVE VŠECHNY DĚTI NA
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MODERÁTORKU POŘADU ČT WIFINA KATKU • TRANSFORMERS SHOW
SHOW BLÁZNIVÝCH VĚDÁTORŮ • DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ

ANIMAČNÍ PROGRAM • ELECTRIC BOOGIE • MASAKRÓZNÍ HUSTEC

BOJOVKU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA • TECHMANII SCIENCE CENTER
SPORT BEZ PŘEDSUDKŮ • FOTOKOUTEK

SOUTĚŽ

pod karlovým mostem
na hl a di n ě V ltaV y

s va t oj á n s k é s l av no s t i

20

Každá
desátá
fotografie
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

SDÍLEJTE
své jarní
fotografie
s motivem Prahy 1
na Instagramu!

15/5 18

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy
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.)

jarosprahou1

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

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #jarosprahou1
Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

w w w.n ava l i s .c z

Soutěž potrvá od 20. 3. do 20. 6. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1

CEZ Chess
Trophy 2018

KONCERT

K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY

David Navara vs. Ding Liren

Ústřední hudba AC
�R
a sólisté

Radka FIŠAROVÁ
Lucie SILKENOVÁ
Vlastimil HORVÁTH
Josef CIGÁNEK / CLASSIC JAM
Jaroslav „Jeff “ NOVÁK (kytara)

12.–17. června

Michnův palác v Praze
Šachový zápas velmistrů, blicák a simultánka
pro veřejnost, přednášky a výstava.

Mluvené slovo: Václav ŽMOLÍK

PRAHA 1

www.praguechess.cz

Ovocný trh
15. května 2018 od 17.00 hodin
© Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018

POD ZÁŠTITOU
STAROSTY PRAHY 1
ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

Změna programu vyhrazena

Změna programu vyhrazena.
CCT2018-plakat-A3.indd 1

01.02.2018 7:44:23

květen
2018

vkvěten
Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15,
2018
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin
www.klubsamari.cz

RADNÍ PRO KULTURU
MČ PRAHA 1
FILIP KRAČMAN
ZVE NA

2018

vstupné dobrovolné

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15,
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin
3.5.

Ještěři v Samaří

www.klubsamari.cz

3.5.
17.5.

Koncert skupiny ve složení Kryštof
Verner, Ladislav Knotek a Lukáš
Gregora prokládaný
Ještěři
v Samaříautorským
čtením Daniela Wagnera.
Koncert skupiny ve složení Kryštof
Verner, Ladislav Knotek a Lukáš
Žena prokládaný
pod závojem
Gregora
autorským
čtením
Daniela
Wagnera
.
Přednáška
novinářky,
spisovatelky

vstupné dobrovolné

SPORTOVNÍ FESTIVAL
PRO CELOU RODINU

a humanitární pracovnice

Petry Procházkové
o tom, jaké je to
pod závojem
17.5. Žena
být ženou v islámské zemi.

31.5.

Přednáška novinářky, spisovatelky
a humanitární pracovnice
Modlitba
jakoo cesta
Petry
Procházkové
tom, jaké je to
být
v islámské
zemi.
k ženou
duchovní
svobodě

TYRŠŮV DŮM – NÁDVOŘÍ

Přednáška teoložky

Ivany Noblejako cesta
31.5. Modlitba
hesychasmu vsvobodě
tradici
koduchovní

východních křesťanů.
Přednáška teoložky
Ivany Noble
pořadatel:
o hesychasmu ve
v tradici
spolupráci
Sbor
východních křesťanů.
s domácím
Církve bratrské
hospicen:
v Praze 1
pořadatel:
ve spolupráci
Sbor
mediální
s domácím
Církve
bratrské
partneři:
hospicen:
v Praze 1
mediální
partneři:

•  SPORTOVNÍ UKÁZKY
•  A NABÍDKY KLUBŮ PRO
VŠECHNY GENERACE
•  EXHIBICE
•  SOUTĚŽE
•  TESTOVÁNÍ
•  ZDRAVÁ STRAVA
•  TRÉNINKOVÉ PROGRAMY
PARK KAMPA
•  PÓDIOVÝ PROGRAM
A TYRŠŮV DŮM - NÁDVOŘÍ
•  OBČERSTVENÍ
•  DOBROVOLNÍ HASIČI
•  MĚSTSKÁ POLICIE
VSTUP ZDARMA
•  SKÁKACÍ HRAD
•  BESIP
•  TOMBOLA
A SPOUSTA
ZÁBAVY

podpořeno granty:

podpořeno granty:

 20 . 5. 20 18

 12:00-18:00

3 490 Kč



PARK KAMPA



