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STŘELECKÝ OSTROV PŘIVÍTÁ MULTYFEST
Multižánrový kulturní festival
Multyfest je po roce opět tady! Kdo
má rád dobrou a pestrou zábavu,
ať si v diáři udělá příslušnou poznámku v kolonce „sobota 2. června“. Program začíná v 15 hodin na
místě jako stvořeném pro takové
akce – Střeleckém ostrově.
„Také letos jsme pro všechny
příchozí připravili zajímavý program, který podle mého názoru
uspokojí každého včetně mladé
generace. Přijďte si užít pěkné odpoledne, pobavit se a třeba i navázat nová přátelství,“ zve radní
Prahy 1 pro kulturu a sport Filip
Kračman (TOP 09).
A na co se mohou příchozí těšit?
Kromě výborných kapel, jako jsou
Zoči Voči ze Slovenska nebo Náhodný výběr, vystoupí také rappeři
a beatboxeři, doprovodný program
nabídne hru na speciální bubny
Carton Cajon, chybět pochopitelně
nebude ani chutné občerstvení.
Vstup na akci je samozřejmě zdarma, přičemž vítáni jsou především
občané Městské části Praha 1.
Jde již o druhý ročník této akce.
„Dobré zábavy není nikdy dost,
a pokud bude zájem, samozřejmě
se nebudeme bránit tomu, aby se
také z Multyfestu stala tradiční
a neodmyslitelná součást každoroční kulturní nabídky pro naše
občany,“ dodává Kračman.
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FESTIVAL SCULPTURE LINE, SOCHY V ULICÍCH
DOPROVODÍ I VÝSTAVA V MÁNESU
Obří Hlava Kurta Gebauera na
Novoměstské radnici, majestátní
Trůn Antonína Kašpara na Vyšehradě, provokativní kostlivcův Like od
Kryštofa Hoška na Jungmannově
náměstí, Bronzoví hráči Michala
Gabriela u Bastionu, železný Keř
Jakuba Flejšara ve Františkánské
zahradě či křiklavý Nenažranec
Andreje Margoče u Tančícího domu
– sochařský festival Sculpture Line
v létě již počtvrté obsadí pražská
veřejná prostranství a originálně
doplní a oživí rušná místa v centru i prostory mimo hlavní tepny
města. Sochy však nebudou k vidění pouze v Praze, sochařská linka
Sculpture Line povede letos i do
Pardubic, Plzně, Broumova, Liberce,
Jablonce, Ostravy, Trutnova, Zlína,
Brna či Vratislavic.
Letos poprvé nemíří Sculpture
Line pouze do ulic, festival doprovodí interiérová výstava v pražském
Mánesu. Ta od 15. do 29. června
nabídne přehlídku menších plastik a interiérových soch. Poté se
výstava vydá do dalších měst, kde
probíhá Sculpture Line.
Sochařský festival SCULPTURE
LINE proběhne od 13. června do 30.
září v řadě českých a moravských
měst. Sochy a malby českých umělců pošle Sculpture Line i do zahrani-

čí, konkrétně do Lucemburska, kde
bude umístěna socha Archimedon
Lukáše Raise, a také do Německa, kde budou česká díla součástí
výstavního projektu Nord Art. Více
informací včetně mapy, anotace
jednotlivých soch i přehledu autorů
budou k dispozici v průběhu května
na www.sculptureline.cz.

TRIATLONOVÝ ZÁVOD FORD CHALLENGEPRAGUE
Druhý ročník triatlonového závodu FORD CHALLENGEPRAGUE
se za necelé tři měsíce vrací do
Prahy. Profesionálové i amatéři se
28. července 2018 sejdou v centru
české metropole, která se v dějiště
unikátního závodu série CHALLENGEFAMILY promění doslova přes
noc.
Zatímco v jiných dějištích se
podobné triatlonové závody chystají
tři až pět dní, organizátoři FORD
CHALLENGEPRAGUE mají na přípravy pouze několik hodin. Pro hladký
průběh příprav akce je nepostrada-

telná spolupráce s městskými částmi Prahy, magistrátem, dopravním
podnikem, integrovaným záchranným systémem, ale také podpora
partnerů, stovek dobrovolníků
a desítek zkušených pracovníků.
Zájemci se mohou registrovat
v jednotlivých kategoriích prostřednictvím webových stránek www.
challenge-prague.com.
Termín: 28. července 2018
Místo konání: Praha
Start: Střelecký ostrov
Cíl: Vítězná ulice

 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.

SENIORSKÉ VÝLETY 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.

 SRPNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

Úterý 14. srpna 2018, 8:00
 ČESKÝ KRUMLOV – ZÁMEK
A FRYMBURK (LIPNO)
Na tento srpnový výlet se přihlašuje od
úterý 17. července 2018.
Úterý 21. srpna 2018, 8:00
LOKET – HRAD A OSTROV NAD OHŘÍ
Na tento srpnový výlet se přihlašuje od
úterý 24. července 2018.

 ZÁŘIJOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

Čtvrtek 6. září 2018, 8:00
 BOSKOVICE – ZÁMEK A NOVÉ
MĚSTO NA MORAVĚ

Na tento zářijový výlet se přihlašuje od
úterý 14. srpna 2018.

Pondělí – středa
17. – 19. září 2018, 7:30
 BRATISLAVA – DRUŽEBNÍ ZÁJEZD
Tradiční družební zájezd do partnerského města Bratislava – Staré
Mesto. Zájezd zahrnuje dopravu, plnou
penzi, ubytování ve 2-hvězdičkovém
hotelu (2 a 3 lůžkové pokoje), prohlídky
turistických destinací, služby průvodce. Senior se podílí částkou 1.000 Kč.
Vzhledem k obvykle velkému počtu
přihlášených budou všichni zařazeni

do slosování a preferováni ti, kteří
se výletu v minulosti nezúčastnili.
Vylosovaní zájemci budou zveřejněni
na seniorské nástěnce v Infocentru
MČ Praha 1, Vodičkova 18 dne 3. září
2018 a bude jim sdělen následující
program s podrobnými informacemi
k zájezdu.
Na tento zářijový zájezd se přihlašuje od
úterý 14. srpna 2018.

Úterý 25. září 2018, 8:00
 KLADRUBY – KLÁŠTER A KONCENTRAČNÍ TÁBOR FLOSSENBÜRG
(BAVORSKO, SRN)
Na tento zářijový výlet se přihlašuje od
úterý 21. srpna 2018.

 ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

Úterý, 2. října 2018, 8:00
 BUCHLOVICE – ZÁMEK A VELEHRAD
Na tento říjnový výlet se přihlašuje od
čtvrtku 6. září 2018.
Čtvrtek 4. října 2018, 8:00
 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, CHEB –
HRAD A AŠ
Na tento říjnový výlet se přihlašuje od
úterý 25. září 2018.

 LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

Čtvrtek 1. listopadu 2018, 8:00
 HORAŽĎOVICE – ZÁMEK A PÍSEK
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od
úterý 2. října 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 minimálně 3 posledních výletů. V první možný den přihlášení na
daný výlet bude přihláška umožněna
jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden
od prvního možného data přihlášení
na daný výlet. Tímto se chceme
vyhnout frontám v den přihlašování
a vyhrazujeme si možnost daného
seniora z výletu odhlásit, pakliže by
nesplňoval výše zmíněné podmínky.
Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat
se, zda-li se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu
bude sdělen stav. V případě změny
bude každý zúčastněný řádně a včas
informován telefonicky. Tímto také
žádáme uvést vždy
telefonní kontakt,
nejlépe mobilní
telefon.
Mgr. Karel Ulm, MPA,
koordinátor výletů, 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-

FESTIVAL ČESKÉ KOŘENY – 10 LET

České kořen

v Lucembur
a Belgii

.

Soukromí
sponzoři

Město Kyjov

DĚTSKÝ DEN
POD PETŘÍNEM 2018

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
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Srdečně zveme všechny děti malé i velké, jejich rodiče
a jiný doprovod na tradiční 13. DĚTSKÝ DEN POD PETŘÍNEM 2018. Připravili jsme pro Vás bohatý program
s pohádkovým loutkovým představením, oblíbeným
malováním na obličej a soutěžními sportovními aktivitami. Podíváme se s hasiči Prahy 1, jak vypadá zásah
s pěnou, s policií Prahy 1 na její motocykly a trojkolku,
policejní koně a se Záchrannou službou hl. m. Prahy na
práci záchranářů.
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PROGRAM:
14:00 Zahájení, program Hurá na prázdniny,
malování na obličej
15.00 pohádka Kocour v botách
16:45 vyhlášení tomboly

festivalu je i výstava dvou vynikajících výtvarníků Ivy Mrázkové a Oty
Nalezinka, kteří se stali osobnostmiČeské
cestách
premiérovaného dokumentu a žijí příběhyza osvobodou
Festival se ko
v Lucembursku, a další doprovodné
paní D
programy. V rámci filmové přehlídky proběhnou křty nových publikací
literárně činných osobností z projektu
České kořeny nebo návštěva ateliéru
Jana Brabence žijícího mezi Prahou
a Vídní.) Nad celým festivalem přijala
záštitu paní Dagmar Havlová.
České kořeny vznikly z potřeby nezapomínat a připomínat, vyrovnat se
s vlastní
historií, do
patří i emigraStředa
6.nížčervna
2018 v
ce významné
části
národa,
jeho
elity,
Premiéra dokumentu v rámci fes
po letech
1948 i unikátního
1968. Tuto elitu
i její
k výročí
ﬁlmového
cy
potomky,
kteří
se
v
zahraničí
většinou
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Pr
výborně prosadili a dnes tvoří nejlepSpletité cesty za svobodou je sem dovedly z totalitního Českosl
ší vyslance
země,
u nás
doma
předtím, naší
než zdejší
život začaly
ovlivňovat
instituce EU. Přicház
ale zato s mnoha ideály. S touhou nejen se uživit, ale i něco dok
stále málo
známe.
Projekt
České
že návrat domů je v nedohlednu a pomoc blízkých nemožná...
kořenyPremiéra
chce pod
tyto
osobnosti
připozáštitou
J. E. Gérarda
Philippse, velvyslance Luce
a Grégoire Vardakise, velvyslance Belgického kr
mínat velkovévodství
a představovat
novým geneKamera, střih a režie Tomáš Kubák I Produkce a rozhovory Martina Fialko
racím Technická
v současné,
České
spolupráce asvobodné
zvuk Zdeněk Polášek
a Lucie Tomanová
97 minut I Vstupné 90 Kč
republice. Prostřednictvím filmových
www.ceskekoreny.cz
dokumentů i dalších aktivit tak přispívá k jejich začlenění a ukotvení do
novodobé historie naší země.
Mediální
partneři

Premiéru
podpořili

Pořádající
spolek

Již zanedlouho bude zahájen
slavnostním koncertem ve Valdštejnském paláci třídenní festival, který
připomene letošní výročí nezávislého
projektu dokumentárních filmů České
kořeny. Pod názvem České kořeny
– 10 let se koná od 5. do 7. června
v Praze. Zúčastní se jej 25 zahraničních osobností, které se v uplynulém
desetiletí staly filmovými aktéry
jednotlivých dokumentů.
Festival bude otevřen 5. června
koncertem v provedení souboru
Martinů Strings Prague pod vedením
vynikajícího houslisty a hudebního
manažera Jaroslava Šonského, žijícího
ve Švédsku. Dne 6. června pozve návštěvníky do kina Ponrepo na premiéru nového celovečerního dokumentu
České kořeny v Lucembursku a Belgii
režiséra Tomáše Kubáka. Premiéra
proběhne za účasti některých filmovaných osobností. Třetí den festiOta Nalezinek
valu 7. června se uskuteční filmová
malíř, Lucembursko
přehlídka dalších dokumentů cyklu
České kořeny, natočených v uplynulých 10 letech týmem Tomáše Kubáka sku, Švýcarsku, rakouské Vídni a také
v kanadském Vancouveru. Součástí
mezi významnými krajany ve Švéd-

PROGRAM:

14.00 zahájení 15.00 Divadelní pohádka Kocour v botách (Buchty a loutky)
14.00–16.00 Malování na obličej 14.00–16.00 Hurá na prázdniny – zábavný program
16.45 Vyhlášení tomboly

v průběhu celého odpoledne se můžete těšit na:
• Ukázku jízdní policie • Policejní motocykly a trojkolku
• Předvedení hasičské techniky • Ukázku práce záchranářů
• Hry a soutěže pro děti s odměnami
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana

V průběhu celého odpoledne se můžete těšit na:
ukázku jízdní a motorizované policie, předvedení hasičské techniky, malování na obličej, pohádkové divadlo,
hry a soutěže pro děti s odměnami.

Doprava: tram 22, 20, 15, 12 výstupní stanice Malostranské náměstí. Odtud busem č. 192 až do nemocnice (interval 20 minut, trvání jízdy 5 minut)
nebo pěšky do ulice Karmelitská, potom nahoru ulicemi Tržiště (okolo ambasády USA) a Vlašská (okolo ambasády Spolkové republiky Německo)
do nemocnice (cca 10–15 minut).
sponzoři:

partneři:

AKCE PRO SENIORY
VÝSTAVA V KLUBU SENIORŮ HAŠTALKA

Výstava děl Honzy Hejmy v klubu seniorů Haštalka
bude slavnostně zahájena vernisáží v pondělí 28. 5. od
14 hodin.

FYZIKÁLNÍ DÍLNA

Fyzika je věda, která prostupuje náš život při každém
kroku. Ale není to jen strohá teorie. Praktická fyzika
dokáže být velmi zábavná. Přijďte si hrát a experimentovat!
Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili z okruhu Fyzika v praxi se uskuteční ve středu 6. 6.
od 15 hodin.
Na program se hlaste pouze u Terezy Noskové, tel.
607 048 183, od 28. 5. (nikoli formou SMS). Podrobnosti o srazu získáte při registraci.

SETKÁNÍ S KULTUROU: MOJE DOBRÁ JITRA

citlivě doprovázejí hudbou, se uskuteční ve středu 13.
6. 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 31. 5.
Z kapacitních důvodů není možný vstup bez vstupenky.

OCHRANA ČLOVĚKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ

Ve středu 6. 6. v 10 hodin v BDPS Benediktská 13
se koná zajímavá přednáška zástupců Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy. Senioři tvoří podle statistických údajů druhou nejpočetnější skupinu usmrcených osob při požárech, proto právě tato
věková skupina musí dbát na prevenci. Přednášku tvoří
tato základní témata: linky tísňového volání, varovný
signál „všeobecná výstraha“, jak se chovat po zaznění
varovného signálu, evakuace a evakuační zavazadlo,
prostředky improvizované ochrany, požár v bytě nebo
domě, pravidlo při zasažení ohněm, odpovědi na otázky. Přednáška je doprovázena názornou audiovizuální
prezentací.

HODINOVÝ AJŤÁK

Komponovaný pořad, v němž Václav Větvička čte
své fejetony a Jana Rychterová s Evou Šašinkovou ho

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

KULATÝ VÍCEBOJ POPRVÉ ZMĚŘIL
SPORTOVNÍ SÍLY SENIORŮ Z PRAHY 1
Po poledním dešti se v úterý 17. května krásně vyjasnilo a ve 14:00 za slunného počasí odstartoval na hřišti
Na Františku první ročník sportovních her pro seniory
z Prahy 1 Kulatý víceboj. Hlavním organizátorem bylo
Středisko sociálních služeb Prahy 1, účastníky vedle ředitelky Střediska Heleny Čelišové přivítal radní pro oblast
kultury a sportu Filip Kračman (TOP 09).
„Velmi mne těší, že zájem o sportovní vyžití lze nalézt
opravdu u všech generací občanů Prahy 1,“ uvedl mimo
jiné při zahájení radní Kračman. „Účastníky čeká celkem
devět disciplín – košíková, volejbal, házená, ping-pong,
tenis, kopaná, pétanque, golf a kuličky. V každé je možné
sbírat body a na závěr budou ti nejúspěšnější účastníci
oceněni poháry,“ prozradil dále pan radní, který si rovněž
spolu se seniory všechny disciplíny vyzkoušel.
Kulatý víceboj se tak stal nejnovějším střípkem v mozaice akcí a aktivit, které Praha 1 nabízí svým seniorům.
„Jsem ráda, že jsme tuto akci mohli uspořádat, a vě-

řím, že jsme založili novou tradici, na kterou navážeme
i v příštích letech dalšími ročníky,“ shrnula své dojmy
ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.
„Děkuji všem za účast a skvělé výkony a těším se, že
příští rok překonáme letos nastavené rekordy,“ rozloučil
se se seniory radní Filip Kračman.

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.

ČLOVĚK V DIALOGU
2018

Etika v době vykloubené

Jan Sokol:
MRAV, MORÁLKA A ETIKA
v úterý 12. 6. od 19 hodin
Mrav, morálka a etika - tři výrazně odlišné roviny lidské mravnosti. Žijeme v době „vymknuté z kloubů“? Co je
křesťanská morálka? Přednáška filosofa prof. Jana Sokola.
Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. – filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel a publicista

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

Na přednášku a setkání zve komunita bosých
karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka
Za podporu projektu děkujeme MČ Praha 1

P A
TU M
VS A R
ZD

Mama
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

Polský den
/piknik
v zahradách

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.
Zahrady Velvyslanectví
Polské republiky v Praze
Valdštejnská 153/8
Praha 1
www.polskyinstitut.cz

16. 6. 2018
13:00—
—21:00

hudba
prezentace měst a regionů

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

polské delikatesy a nápoje
program pro děti
soutěže o ceny
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.

Květiny na koncert daruje KVĚTINÁŘSTVÍ u ČERVENÉHO LVA
Příští koncert VARHANNÍCH NEŠPOR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
se uskuteční v pondělí 17. září 2018 v 17 hod.
(koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny 25. června v 16. hod.)

Suverénní řád maltézských rytířů
Společnost pro duchovní hudbu
si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

V ZAHRADĚ VELKOPŘEVORSKÉHO PALÁCE

(v případě nepříznivého počasí v kostele Panny Marie pod Řetězem)

Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul.
v pondělí 18. června 2018 v 18.00 hod.

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
probíhá za podpory městské části Praha 1
Účinkují:

THURI Ensemble

Tereza Doubravská - hoboj
Barbora Šolcová - hoboj
Jan Thuri - anglický roh

(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

Společnost českých skladatelů
člen Asociace hudebních umělců a vědců

Vás s radostí zve

Společnost českých skladatelů
člen Asociace hudebních umělců a vědců

za spolupořadatelství

na

slavnostní jubilantský koncert

Luboš SLUKA
90 let
Sonáta pro violoncello a klavír
Tomáš Strašil - violoncello, Barbora K. Sejáková - klavír
Písně renesanční pro střední hlas a harfu
Jakub Hrubý - baryton, Kateřina Englichová - harfa
Suita in modo classico
Kateřina Englichová – harfa

zve na první jarní koncert 12. ročníku cyklu

„ Skladatelé dětem -

- děti skladatelům “

Skladby
Ivo Bláhy, Milana Dlouhého, Eduarda Douši, Milana Dvořáka, Jaroslava Krátkého,
Jiřího Laburdy, Jana Málka, Jana Meisla, Jaroslava Pelikána, Karla Pexidra, Luboše Sluky,
Jiřího Smutného, Jaromíra Vogela a Zdeňka Zahradníka

--------------

přednesou žáci a studenti:

Primavera per oboe e arpa
Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa

ZUŠ Biskupská – Praha 1
ZUŠ Ch. Masarykové – Praha 6
ZUŠ Bajkalská - Praha 10
ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy - Praha 3
Konzervatoře J. Deyla a střední školy pro zrakově postižené - Praha 1

Klec pro dva slavíky
Vilém Veverka - hoboj, Kateřina Englichová - harfa
Suita na pamět Jaroslava Ježka
Trio Bergerettes /
Daniela Oerterová - housle, Tomáš Strašil - violoncello, Barbora K. Sejáková - klavír

v pátek 1. června 2018 v 18 hodin

pondělí 4. června 2018 v 19:30
Kaiserštejnský palác
Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 – Malá Strana
Vstup volný – vstupné dobrovolné
Za všestrannou podporu děkujeme:

Informace:
731 409 039, 723 784 117, db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz

k oslavě svátku

Mezinárodního dne dětí

HAMU - Galerie

Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1 - Malá Strana
Vstup volný - vstupné dobrovolné
Za všestrannou podporu děkujeme:

Informace:
731 409 039, 723 784 117, záznamník AHUV 251 553 996, db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz

