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ZMRZLINA OD STAROSTY ZA VYSVĚDČENÍ

Zmrzlinu zdarma od starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého dostane každý školák z naší městské 
části, který se v pátek 29. června, v době od 9 do 13 
hodin, před ZŠ Vodičkova prokáže svým vysvědče-
ním. „Všechny školáky srdečně zvu na sladkou tečku 
za školním rokem, ať dopadl pro daného žáka jakkoli. 
Stejnou porci zmrzliny dostane jedničkář i ten, kdo se 
učil hůře,“ říká Lomecký.

A hned potom – prázdniny!!!

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

 29. 6. 2018
 od 9.00 do 13.00

  Před ZŠ Vodičkova
        (Vodičkova 22, Praha 1)



 www.praha1.cz 
  www.facebook.com/praha1cz

   @mc_praha1   praha1 

Zmrzlinu
za vysvědčení od starosty

Starosta prahy 1 Oldřich Lomecký 
zve všechny žáky základních škol
MČ Praha 1 na zmrzlinu 
za vysvědčení.

MČ Praha �  



ZNÁTE DOBŘE PRAŽSKÉ 
KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ PAMÁTKY?

POKUD SPRÁVNĚ ODPOVÍTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY, MOHOU TŘI Z VÁS VYHRÁT AUTORSKÝ 
VÝTISK NOVÉ KNIHY ING. VÁCLAVA RYBAŘÍKA, OBČANA PRAHY 1, PRAŽSKÉ SOCHY, 

POMNÍKY I JINÉ KAMENNÉ PAMÁTKY.

1) Nejmladším kamenným sochařským dílem na 
Karlově mostě je kopie barokního sousoší

a) sv. Ludmily se sv.  Václavem,
b) sv. Františka Borgiáše,
c) sv. Vincence Ferrerského 
    a sv. Prokopa?

2) Štursův mramorový pomník herečky Hany Kvapilové 
se nachází na Petříně v zahradě:

a) Lobkovické,
b) Kinských,
c) Seminářské?

3) Ranně barokní viniční sloup se sochou sv. Václava 
stojí u kostela

a) sv. Václava na Zderaze,
b) sv. Františka,
c) sv. Martina ve zdi?

4) Obelisky místodržících Jaroslava Bořity z Martinic 
a Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, svrže-
ných z oken Pražského hradu letos před 400 lety, 
stojí v zahradě

a) Rajské,
b) Na Valech,
c) Královské?

5) Prachnerově alegorické soše Vltavy s kašnou na 
 Mariánském náměstí se též říká

a) Libuška,
b) Verunka,
c) Terezka?

6) Barokní Kohlovu Medvědí fontánu nalezneme 
na náměstí

a) Arbesově,
b) Kinských,
c) 14. října?

7) Socha sv. Veroniky se nachází

a) v kostele Panny Marie pod     
     řetězem,
b) v depozitáři Galerie hl. města
    Prahy v kasematě Gorlice na 
    Vyšehradě,
c) v podkroví radnice MČ Praha 1?

Odpovědi zasílejte do 31. 7. 2018 
na e-mailovou adresu 

marie.hrabovska@praha1.cz



 SRPNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2018
Úterý 14. srpna 2018, 8:00 
 ČESKÝ KRUMLOV – ZÁMEK 
A FRYMBURK (LIPNO) + SCHÖNEGG 
(RAKOUSKO, 1. OBEC)
Na tento srpnový výlet se přihlašuje 
od úterý 17. července 2018.

Úterý 21. srpna 2018, 8:00  
 LOKET – HRAD A OSTROV NAD 
OHŘÍ + OBERWIESENTHAL (NĚMEC-
KO, 1. OBEC)
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 partner-
ského města Bratislava-Staré Mesto. 
Zájezd zahrnuje dopravu, plnou penzi, 
ubytování ve 2hvězdičkovém hotelu (2 
a 3lůžkové pokoje), prohlídky turistic-
kých destinací, služby průvodce. Senior 
se podílí částkou 1.000 Kč. Vzhledem 
k obvykle velkému počtu přihlášených 
budou všichni zařazeni do sloso-
vání 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 po-
drobnými informacemi k zájezdu. 
Na tento zářijový zájezd se přihlašuje 
od úterý 14. srpna 2018. 

Úterý 25. září  2018, 8:00
 KLADRUBY – KLÁŠTER A STŘÍBRO 
A  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 VELE-
HRAD
Na tento říjnový výlet se přihlašuje 
od  čtvrtka 6. září  2018.

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-

Čtvrtek 4. října 2018, 8:00
 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, CHEB – HRAD 
A AŠ + SELB (1. OBEC NĚMECKO)
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.

Odjezd autobusu od hotelu Inter-
Continental v Pařížské ulici čp. 30.   
Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského 
věku s trvalým bydlištěm na Pra-
ze 1 (doprava, návštěva objektů, 
oběd, služby průvodce, koordinátor 
výletu). Nový způsob přihlašování.  
Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování 
stejným způsobem, popř. telefonicky: 
221 097 280, 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 mini-

málně 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 fron-
tám v den přihlašování a vyhrazujeme 
si možnost daného seniora z výletu 
odhlásit, pakliže by nesplňoval výše 
zmíněné podmínky. Děkujeme za po-
chopení. Den před odjezdem výletu je 
možné zavolat Mgr. Karla Ulma a ze-
ptat 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, tel.: 777 161 539

SENIORSKÉ VÝLETY 2018



TRIATLONOVÝ ZÁVOD FORD CHALLENGEPRAGUE 

FESTIVAL SCULPTURE LINE, 
SOCHY V ULICÍCH DOPROVODÍ I VÝSTAVA V MÁNESU

Obří Hlava Kurta Gebauera na Novoměstské radni-
ci, 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 Františkán-
ské 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 pro-
story 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, fes-
tival doprovodí interiérová výstava v pražském Mánesu. 
Ta od 15. do 29. června nabízí přehlídku menších plastik 
a interiérových soch. Poté se výstava vydá do dalších 
měst, kde probíhá Sculpture Line.

Sochařský festival SCULPTURE LINE probíhá do 
30. září v řadě českých a moravských měst. Sochy 
a malby českých umělců pošle Sculpture Line i do za-
hraničí, 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. 

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 dě-
jiště unikátního závodu série CHALLEN-
GEFAMILY promění doslova přes noc. 
Zájemci se mohou registrovat v jednotli-
vých kategoriích prostřednictvím webo-
vých stránek www.challenge-prague.
com.

Termín: 28. července 2018
Místo konání: Praha
Start: Střelecký ostrov 
Cíl: Vítězná ulice 

MAMA KLUB, ČAJ O SEDMÉ 
A VOSTRÝ KAFE – SEJDEME 

SE PO PRÁZDNINÁCH!
ČAJ O SEDMÉ 
27. 9. 2018 | 19:00 Nikol a Jakub Ponerovi
Téma: Pro koho navrhují, jaké vybírají materiály 
na šaty a co nejraději tvoří, to se dozvíte, 
pokud si tento Čaj o sedmé nenecháte ujít.

VOSTRÝ KAFE 
5. 9. 2018 | 19:00 Olga Roučková 
Téma: I žena může uspět v závodu Rallye Dakar,
toho je důkazem skvělá závodnice Ollie Roučková,
která vám o tom bude vyprávět.

VOSTRÝ KAFE 
3. 10. 2018 | 19:00 Pavel Maurer
Téma: Unikátní večer s českým „Michelinem”

MAMA KLUB 
12. 9. 2018 | 10:00 
Téma: Jaké jsou vhodné 
hračky pro děti – to se dozvíte
v zářijovém Mama Klubu Prahy 1

MAMA KLUB 
3. 10. 2018 | 10:00 - 
Téma:  Jak uchránit ratolest 
před ataky podzimních 
nachlazení?

JÓGA NA KAMPĚ

Rádi byste si zacvičili jógu? Pod 
dohledem odborníků a v partě 
dalších lidí? V tom případě to 
můžete zkusit každou neděli až 
do 16. září, a to vždy od 16.00 do 
17.30. A kde? V parku na Kampě.



Již za necelý měsíc se 19. ročník 
Letních slavností staré hudby vydá 
na objevnou expedici s podtitulem 
„Mediterraneo“. Od 10. července do 
8. srpna se sedmkrát zastaví a roz-
hlédne po hudebním světě v krajích, 
kde olivovníky lemují mořské břehy 
a kde jsou uloženy kořeny dávných 
kultur, které spoluvytvářely a ovliv-
ňovaly nejrůznější evropské tradice 
i historii. Zahraniční i naši špičkoví 
sólisté a soubory připomenou všem 
na palubě, že mýty a bájné příběhy 
ze Středomoří byly odedávna in-
spirací skladatelům a básníkům. Od 
středomořských břehů Španělska 
přes Itálii až po Orient vznikala ze-
jména v období renesance či baroka 
celá řada hudebních forem a stylů, 
které pak vstřebávala celá kulturní 
Evropa. 

Program slavnostně otevře v úte-
rý 10. července v Divadle na Vino-
hradech koncert s názvem Královny 
Středomoří, v němž bude osudy 
krásných hrdinek starověkých bájí 
vyprávět uhrančivým sopránem 
přední francouzská pěvkyně Véro-
nique Gens, kterou v áriích z ba-
rokních oper J.-B. Lullyho, J.-Ph. 
Rameaua, J.-M. Leclaira a letošního 

jubilanta F. Couperina doprovodí 
výtečný soubor Les Ambassadeurs 
v čele s flétnistou Alexisem Kossen-
kem.

Výjimečný zážitek a velkolepý 
závěr hudební pouti Středomořím 
nabídne 8. srpna v Rudolfinu večer 
s názvem Evropa galantní. Zazní 
koncertní provedení opery A. Cam-
pry L’Europe galante. Sedm špičko-
vých zahraničních sólistů a spojené 

soubory Les Folies françoises a Co-
llegium Marianum v něm poslucha-
če provedou rozličnými podobami 
milostných dobrodružství a námluv 
od Španělska přes Itálii až po Turec-
ko. Benoît Dratwicki, ředitel pres-
tižního Centra pro barokní hudbu ve 
Versailles, které letos spolu s Fran-
couzským institutem pokračuje 
v intenzivní spolupráci s Letními 
slavnostmi staré hudby, upozorňuje 
na unikátní progamovou lahůdku: 
„L’Europe galante je zajímavá tím, 
že v ní nevystupují zástupy bohů 
ani bohyň, ale příběhy jsou naopak 
založeny na osudech běžných (nebo 
takřka běžných) lidí.” 

Ve festivalovém programu na-
jdeme i další zajímavé tipy: Samo-
zřejmě zazní také duchovní hudba 
Středomoří v podání tuzemského 
Tiburtina Ensemble k němuž se 
unikátních oslavných laudech při-
pojí virtuózní hráči na nyckelharpu 
Marco a Angela Ambrosini a Polská 
{oh!} Orkiestra Historyczna nás 
bezpečně provede mořskou bouří.

Online rezervace a předprodej 
vstupenek na všechny festivalové 
koncerty začal již 26. dubna. Více 
informací na www.letnislavnosti.cz

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY 
VYPLUJÍ JIŽ ZA MĚSÍC NA HUDEBNÍ POUŤ PO STŘEDOMOŘÍ

STUDENTSKÉ PRÁCE JSOU „NAOSTRO“
Do 30. června můžete 

v Galerii 1 zhlédnout expozici 
absolventů Vyšší odborné 
školy Michael, nazvanou „Na-
ostro“. Škola vyučuje multi-
mediální tvorbu v reklamě 
se zaměřením na mj. design 
interiéru, grafický design, 
fotografickou a filmovou 
tvorbu, produkci, scénáristiku 
a mediální komunikaci.

 „Naše spolupráce se ško-
lou je dlouhodobá a student-
ská tvorba je určitě v naší 
Galerii 1 velmi vítána,“ uvedl 
starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který expozici 
osobně podpořil.

Výstava představuje 
ateliérové absolventské 

práce studentů v oblasti 
fotografické tvorby, filmové 
tvorby a grafického desig-
nu a ukázky reklamních 
souborů, kdy studenti sami 
oslovili s nabídkou neziskové 
organizace.

Škola nabízí individuální 
přístup ke každému stu-
dentovi, výuku pod vedením 
respektovaných tvůrců, 
moderní vybavení, worksho-
py a setkání s osobnostmi 
z uměleckého a reklamního 
světa a účast na reálných 
zakázkách, výstavách a sou-
těžích.

Více informací: www.vos-
michael.cz a www.galerie1.
cz



RODINNÝ DEN DVOŘÁKOVY PRAHY
Zábavné nejen hudební rozlou-

čení s prázdninami nabídne letos 
Rodinný den festivalu Dvořáko-
va Praha poslední prázdninovou 
neděli 2. září. Objevná výprava za 
Antonínem Dvořákem zavede děti 
tentokrát do Anglie, Ameriky, rodné 
Nelahozevsi i na Vysokou do vily 
Rusalka. V krásných prostorách 
Anežského kláštera i jeho zahra-
dách bude na malé i velké návštěv-
níky čekat bohatý program plný 
koncertů a nejrůznější hudebních 
a výtvarných dílen.  Den vyvrcholí 
koncertem Classic Piano Joke(r)
s, kde dětem zahraje hned pět 
klavíristů v kostele sv. Františka. 
Program začíná ve 13.00, koncerty 
v zahradách jsou přístupné zdar-
ma, účast na workshopech je za 
symbolický poplatek. 

Klášterními zahradami bude znít 
hudba Antonína Antonína Dvořáka 
nebo George Gershwina ale i česká 
a moravská lidová hudba. Vystou-
pí Prague Cello Quartet, čtveřice 
mladých cellistů, které baví diváky 
kreativními úpravami známých 
skladeb i inteligentním humorem 
a boří hranice mezi hudebními žán-
ry. Dále se mohou návštěvníci těšit 
na výtečný chlapecký sbor Pueri 
Gaudentes a koncerty pod širým 
nebem uzavře cimbálová muzika 
České filharmonie, kterou si přizval 
ke svému vystoupení například 
i zpěvák Bobby Mc Frerrin. V je-

jich podání dojde samozřejmě i na 
lidovou hudbu.

Během celého odpoledne na děti 
čekají výtvarné i hudební workshopy, 
ve kterých se opět zábavnou formou 
seznámí s dílem i bohatým životem 
Antonína Dvořáka. Na výtvarné díl-
ně s názvem Plavba se vydají spolu 
s Antonínem Dvořákem na cestu 
parníkem, který si sami vyrobí. Na 
co vzpomínal Antonín Dvořák, když 
cestoval daleko od domova? To se 
děti dozví na výtvarně-dramatické 
dílně, která půjde po stopách vel-
kého skladatele. Hudební výlet do 
Vídně nabídne inspirativní setkání 
s Johanesem Brahmsem, kde se 
bude hledat odpověď na otázku, 
proč se osmému tanci říká Furiant. 
Společně si děti vyzkouší hru na 
tělo, tanec, bicí i melodické orffov-

ské nástroje a přidají se i k sym-
fonickému tělesu. Další workshop 
zavede děti za Antonínem Dvo-
řákem za oceán do Ameriky. Kam 
utíkal před ruchem New Yorku? A je 
možné, že některé melodie odpo-
slouchal i od černochů a indiánů? 

Rodinný den uzavře odlehčené 
koncertní vystoupení Classic Piano 
Joke(r)s, ve kterém se představí 
Tomáš Víšek, Vít Gregor, Michal 
Novenko, Lubor Horák a Sylvia 
Georgijeva sami a občas i sou-
časně. Dětem připomenou, že ani 
uctívaní klasikové vždy nepsali jen 
hudbu závažnou.

Více informací a program 
na www.dvorakovapraha.cz/
program/doprovodne-ak-
ce a na www.facebook.com/
events/196766570972978/.

ROZEHRAJE POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI ANEŽSKÝ KLÁŠTER A JEHO OKOLÍ

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!

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

LA BOROMEJSKÉHO – VLAŠSKÝ ŠPITÁL

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

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

k pražským raně barokním stavbám. Kapli 

vysvětil pražský arcibiskup Jan III. Lohelius 

v červenci 1617, od jejího vysvěcení v letoš-

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

Vstupné: zdarma

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

Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva 

z kopce)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka 

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

vodobě upravený na bydlení, vznikl stavební-

mi úpravami gotické hradební věže Hladové 

zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

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

Vstupné: zdarma

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

Návštěvníkům EHD se otevře nově opravený 

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

ba se zachovala bez větších úprav ve své 

původní podobě. V roce 2017 byla odborně 

restaurátorsky opravena iluzivní malba v in-

teriéru kaple poničená povodní roku 2002.

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

Vstupné: zdarma

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

Návštěvníkům EHD se otevře interiér kaple.

Kaple z doby mezi lety 1660-70 je posta-

vena jako typická zahradní kaple v podobě 

grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdo-

rysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fa-

sáda je ozdobena napodobeninami krápníků, 

které mají budit dojem jeskyně (grotta).

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

Vstupné: zdarma

5. VALENTINSKÁ BRÁNA – DŮM NA KOCA-

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

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

Nájemní dům ve stylu manýristické 

novorenesance byl postaven v l. 1885-86 

podle projektu stavitele a současně majitele 

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

V průběhu současné rekonstrukce byl ve sklepení domu odkryt 

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

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

Vstupné: zdarmaFoto Petr Starec, Muzeum Prahy 

6. BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO 

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

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

připraveny komentované prohlídky muzeem.

Z organizačních důvodů je nezbytné si včas 

prohlídku zarezervovat vyplněním formulá-

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

vybrat si konkrétní dobu prohlídky. Dvoupodlažní stavba ve 

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

Schulzem, s členitými střechami, průčelím a zdobenou fasádou 

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

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

Vstupné: zdarmaFoto:Ondřej Kocourek, UPM
 

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

Návštěvníkům EHD se otevře interiér bytu 

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

vovaný v renesanci a v baroku, klasicistně 

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

Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný 

trámový strop v bytě ve 3.NP uličního křídla 

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

lovanými trámy. Za provedenou opravu si MČ Praha 1 odnesla 

vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

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

Vstupné: zdarma

8. PAMÁTNÝ TIS V RAJSKÉM DVOŘE – 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER NA NOVÉM 

MĚSTĚ V PRAZEAdresa: Nové Město, Jungmannovo nám. 

(vchod přes dětské hřiště z Františkánské 

zahrady)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře rajský 

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

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

odhadováno na 400 let, je tak nejstarším stromem centra města 

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

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

Vstupné: zdarma

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

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

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

vy. V r. 2016 byla MČ Praha 1 realizována 

restaurátorská oprava a obnova maleb 

a štukové výzdoby stropu v 1. patře domu.

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

Vstupné: zdarma

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objek-

tů za jejich zpřístupnění a spolupráci v rámci 

Dnů evropského dědictví!

č.67#září 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

9. - 10. 9. 2017

Magazín Městské části Praha 1 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 • Ročník XXV• Místo vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 15430 

• Šéfredaktorka: MgA. Veronika Blažková, MBA • Redakce: redakce@praha1.cz • Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz • Slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu •

 Fotografie: pokud není uvedeno jinak, archiv redakce • NEPRODEJNÉ

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/



MÁME TO TU RÁDI
JAHODOVÉ REGGAE NA KOZÍM PLÁCKU

A PROTO JIŽ TRADIČNĚ

Oslavme společně začátek léta! 
Čeká Vás neopakovatelná atmosféra, živá hudba a výtečné 

jahodové speciality. 

Těšit se můžete třeba na jahodové knedlíky se šlehačkou, jahody 
Wimbledon, jahodové tiramisu a spousty dalších dobrot, 

včetně čerstvých letních nápojů a skvělého vína. 

Pro děti bude připravena jejich oblíbená výtvarná dílna, tentokrát 
na téma “Hurá prázdniny”.

Sousedské sdružení Kozí spolek
Za podpory MČ Praha 1

Partneři:
Katr, Florist Prague, Vino Markuzzi, Bake Shop 

26. června 2018
16 - 20 hodin

Divadlo Bratří Formanů, M Club, 
Forman Sisters, Městská část Praha 1 

by rádi informovali občany Městské části Praha 1
o události, která se bude konat v neděli 2. září
2018 na Slovanském ostrově.

Prostory Slovanského ostrova a paláce Žofín
budou tento den věnovány velkému muži, otci,
dědečkovi, manželovi, filmaři, cyklistovi, mariáš-
níkovi, milovníkovi dobrého jídla, piva, dout-
níčků, medvědů, bobrů, mývalů, prasátek, psů,
oslíků a všech domácích i v lese žijících zvířat…
ale především velkorysému člověku s velkým 
srdcem, smělými sny a odvahou se za nimi vydat…

„Ať žije Forman!“ napsali kdysi Voskovec a Werich štětkou
namočenou v bílém vápně na dřevěný plot. Plot už je dávno
pryč… ale ta věta platí a bude platit navěky.

Bližší informace budou od srpna 2018 na www.atzijeforman.cz.
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MILOŠI
FORMANOVI
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PIETNÍ AKT 
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 100. VÝROČÍ 

OD ZALOŽENÍ RAF (ROYAL AIR FORCE ) 
14. 8. 2018 od 14.00 

u památníku čs. letců RAF – Okřídleného lva na Klárově.

POZVÁNKA

Dovolujeme si vás pozvat na akci konanou poD záštitou 
ing. olDřicha lomeckého, starosty mČ praha 1 na 3.roČník 
Dětského hraní tentokrát ku příležitosti oslav vzniku 
Československa na

Součástí doprovodného programu je 
možnost zDarma využít odbornou 
analýzu na jaký sport se Vaše dítě hodí. 
Výstupem bude odborný posudek Vašeho 
dítěte. Kapacita omezena!!!
Mapka areálu, kartičky pro disciplíny  
a další informace u registrace při vchodu 
do parku z Říční ulice.
Další doprovodné akce – malování na 
obličej, skákací hrady, rode býk, loutkové 
divadlo, hudební vystoupení pro děti  
a další atrakce pro malé i velké.

olympijské  
jeDniČkové hry
olympijské  
jeDniČkové hry

3. 9. 2018 
park kampa – vchoD oD říČní ulice, praha 1 

oD 11 hoDin Do 18 hoDin

akce pro všechny 

kluky a holky  
a věkové kategorie!

BuDe se sportovat  
a BuDou meDaile a DáreČ-

ky pro všechny Děti. 

Čekají na vás traDiČní 

i netraDiČní sportovní 

Disciplíny ve 4 věkových 

kategoriích.

5. 9. 2018, 19:00
Galerie 1 (Štěpánská 47, Praha 1)

Výjimečný klub pro podnikavé muže z Prahy 1

Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na každé „Vostrý kafe“ zvlášť předem přihlásit,
 a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel. 221 097 224! 

Předmět „Vostrý kafe“  – uveďte své jméno a tel. kontakt.

Olga Roučková
První česká závodnice, která v lednu 2018 dokončila Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek.

RALLYE DAKAR

TÉMA:



letní 
shakespearovské 
slavnosti 2018
26. 6. – 7. 9.
vstupenky: www.shakespeare.cz

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneři

předprodejpořadatel

Specifikace loga příkazníka

partneři mediální partneři

Glanc

generální partner
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Hrají: Anna Fialová, Martin Siničák, Ondřej Pavelka, 
Martin Dejdar/Oldřich Vízner a další.
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dobrý konec 
všechno spraví

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 VÁS ZVE NA PREMIÉRU 
DOKUMENTÁRNÍHO FILMU REŽISÉRA OLIVERA MALINY MORGENSTERNA

Za Werichem

na Kampu

22. 6. 2018 | OD 18.00 | PARK KAMPA

JEŽKOVY UŠI
ROZHOVORY | MODERACE | PROMÍTÁNÍ 
FILMU | OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PRÁZDNÉ HORY 

POŘÁDAJÍ: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, MLÝNSKÁ KAVÁRNA

VYSTOUPÍ SPECIÁLNÍ HOST: JIŘÍ SUCHÝ 
A ORCHESTR JIŘÍHO SVOBODY

DÁLE ZAHRAJÍ:

VE FILMU

HRAJÍ:
PAVEL
KŘÍŽ

JAKUB
SAIC

DOPROVODNÝ 
PROGRAM: 

VSTUP VOLNÝ

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 
OLDŘICHA LOMECKÉHO

OSLAVA 113. LET OD NAROZENÍ

EVA 
TŮMOVÁ

HOST VEČERA:

BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST 

 PRAHY 1

P O Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V U

12. 9. – 6. 10. 2018
V  G A L E R I I  1  |  Š T Ě P Á N S K Á  4 7



9. 8. 2018
CAJ

O SEDMÉ

 +
POZOR, VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ MÍST JE NUTNÉ SE NA AKCI „MOJITO KOKTEJL PARTY“ ZVLÁŠŤ PŘEDEM 

PŘIHLÁSIT, A TO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU MARIE.HRABOVSKA@PRAHA1.CZ NEBO NA TEL. 221 097 224! 
PŘEDMĚT „MOJITO“  – UVEĎTE SVÉ JMÉNO A TEL. KONTAKT. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
VÁS ZVE NA LETNÍ OSVĚŽENÍ

AKCE SE KONÁ 
POD ZÁŠTITOU 
STAROST Y PRAHY 1 
OLDŘICHA LOMECKÉHO

V GALERII 1
ŠTĚPÁNSKÁ 47, PRAHA 1

NEJDELŠÍHO CYKLO MARATONU V ČR

SVĚTOVÁ 
BUBENICKÁ  
SHOW

ŽIVĚ 
KONCERT

PARK KAMPA 4. srpna 2018

partneři

mediální partneři

generální partner

hlavní partneři

více na:  
www.cestazasnem.cz           

Projekt vznikl za podpory  
Prahy 1 a pod záštitou  
starosty Oldřicha Lomeckého

Městská část Praha 1 Vás zve do cíle

Bez názvu-1.indd   6 14.06.2018   8:42:11

  letosprahou1

Instagram MČ Praha 1:
 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své letní fotografie s motivem Prahy 1 na Instagramu! 

KAŽDÝ TÝDEN VYBEREME JEDNOHO VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ
DVĚ VSTUPENKY DO GRÉVINU– MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN

Soutěž potrvá od 21. 6. do 23. 9. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
   1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
   2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
   3. Opatři fotografii hashtagem: #letosprahou1
   Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.


