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PRAŽSKÝ HRAD
NA NÁVŠTĚVĚ V GALERII 1
LÉTO
PLNÉ HVĚZD

Pražský hrad od TGM k Václavu
Havlovi – tak se jmenuje výstava
Alana Pajera v Galerii 1 ve Štěpánské ulici č. 47, kterou lze navštívit
až do 28. července. Výstavu pořádají Městská část Praha 1 a Ars
Metropolis k výročí 100 let vzniku
samostatného československého
státu a 25 let České republiky.
„Pražský hrad je nejznámějším
symbolem naší státnosti a já vřele doporučuji zejména mladým lidem, aby si tuto skvělou výstavu
nenechali ujít,“ zve starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký, který výstavu

slavnostně zahájil spolu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem a samozřejmě také s autorem
fotografií Alanem Pajerem.

Až do 20. srpna lze navštívit na
Dražického náměstí 10/65 výstavu
textilních a dřevěných hraček, společenských her, kapsářů a textilních
dekorací výtvarnic Olgy Černohorské a Ivany Tiché. Akci tradičně
podporuje MČ Praha 1 a její starosta Oldřich Lomecký.

Štěpánská 47, 110 00 Praha 1 |
Otevírací doba:
ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
www.galerie1.cz
www.facebook.com/galerie1cz
@galerie_1
galerie1
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
TÁBORÁČEK

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.

Radní MČ Praha 1 pro kulturu a sport Filip Kračman
pořádá příměstský tábor TÁBORÁČEK!
PRO KOHO:
		
ZA KOLIK:
KDY:		
		
KDE: 		
CO: 		
		
		

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.

děti ve věku 6–12 let s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 1
zadarmo
27. až 31. srpna 2018
od 8:00 do 17:00
Tyršův dům a okolí, Praha 1
5 dní plné zábavy, soutěže, výletů,
pohybu v přírodě, táborové hry včetně
obědů, pití a vstupů.

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

Děti poznají lépe svou městskou část a navštíví výstavy,
tajemná zákoutí, podniknou výpravu za zvířátky a dozvědí
se více i o historii či pověstech Starého Města pražského.

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

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
PRAHA 1

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

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE
NA SETKÁNÍ V ZÁŘÍ

VÝLETNÍ PLAVBY PARNÍKEM PO VLTAVĚ PRO SENIORY Z PRAHY 1
Náplavka
Sraz účastníků u Čechova
mostu

Termín a čas
výdeje vstupenek

Termín plavby

Čas plavby

19. 7. 2018

10:00–12:00

v 09:30

č. 6

16. 7. 2018, od 08:00

16. 8. 2018

10:00–12:00

v 09:30

č. 6

13. 8. 2018, od 08:00

3. 9. 2018

18:00–21:00

v 17:30

č. 6

29. 8. 2018, od 08:00

1. 10. 2018

18:00–21:00

v 17:30

č. 6

26. 9. 2018, od 08:00

Bližší informace k jednotlivým plavbám naleznete na www.praha1.cz
v sekci Sociální péče a zdravotnictví, na facebookových stránkách
„Senioři Prahy 1“ a na www.socialnisluzby-praha1.cz v sekci Aktuality.

VŠESOKOLSKÝ SLET

PŘIPOMÍNÁ 100. LET REPUBLIKY
Největší letošní sportovní událost
v České republice – XVI. všesokolský slet – se koná v Praze od 1. do
6. července a je také připomenutím
100. výročí vzniku republiky.
„Všichni si skvěle užíváme setkání s ostatními sokoly z Čech i ze
zahraničí, s našimi partnerskými
organizacemi a hlavně s veřejností.
Jsem ráda, že umíme nabídnout tak
široký a pestrý program,“ říká starostka České obce sokolské Hana
Moučková.
Hlavní sletový týden v Praze zahájil
1. července tradiční sletový průvod
centrem města. Ten odstartoval
v 10 hodin na Václavském náměstí
a tisíce účastníků z řad sokolů a jejich
příznivců z ČR a zahraničí prošly přes
Národní třídu a Smetanovo nábřeží až
na Staroměstské náměstí.
Slet nabízí dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým scénickým pojetím
a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude
program slavnostně zahájen ve
21 hodin, následovat bude večerní
provedení 11 hromadných skladeb
za scénického osvětlení. O den později bude program zahájen již ve 14
hodin. Na řadě bude další série 10
skladeb včetně těch pro nejnižší věkové kategorie. Odpolední program
vyvrcholí slavnostním zakončením
všesokolského sletu, při kterém se
mimo jiné sejdou na ploše cvičenci
ze všech sletových skladeb.
Samostatným projektem v rámci
sletu byl program Sokol Gala – přehlídka toho nejlepšího sokolského
výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům 3. července předvedlo
v pražské O2 Aréně své dovednosti
na 500 vystupujících, zástupců více
než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce sokolské
a také zahraniční hosté z Kanady,
Dánska a Slovinska. Diváci si užili
pořad komponovaný ze sportovních
a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry
slavných sokolských sportovců
a mluveným slovem komentátorů.
„Mám radost, že si akce spojené
se sletem nenechávají ujít ani obča-

né naší městské části. Všesokolský
slet v roce oslav 100. výročí vzniku
republiky je událost, kterou lze zažít
pouze jednou v životě. Sokolové
jsou neodmyslitelnou součástí naší
historie i současnosti a já jsem
šťastný, že také Praha 1 hostila část
sletového programu,“ říká starosta
první městské části Oldřich Lomecký, který je zároveň místostarostou
České obce sokolské a jenž převzal
záštitu nad pódiovými vystoupeními
během sletu.
Slet má tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Na scéně
Národního divadla poprvé za dobu

jeho existence odehráli představení
ochotníci – sokolské amatérské
soubory Divadlo pod Petřínem,
Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek Lázně Toušeň
zahrály komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti.
Díla předních českých výtvarníků
inspirovaná sletem a Sokolem zase
posloužila jako předlohy pro sletové
pohlednice. Letošní slet tak navazuje na předválečnou tradici, kdy na
výtvarné stránce akce spolupracovali významní výtvarníci své doby,
například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha.

DNY EVROPSKÉHO LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
DĚDICTVÍ
VYPLUJÍ NA HUDEBNÍ POUŤ PO STŘEDOMOŘÍ
OPĚT ZPŘÍSTUPNÍ
ZAJÍMAVÉ PROSTORY

21. ročník Dnů evropského dědictví v letošním roce proběhne ve
dnech 8. a 9. září, kdy se otevřou
zajímavé soukromé i veřejné památky, včetně těch, které nebývají
běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně. MČ Praha 1
se s akcí Dnů evropského dědictví
aktivně zapojila do projektu 2018
– EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ. Rádi bychom si společně
připomněli výjimečný rok 2018, rok
100. výročí vzniku české republiky,
rok 150. výročí položení základních
kamenů Národního divadla, rok 200.
výročí založení Národního muzea
a v neposlední řadě rok uvědomění
si bohaté národní historie a kultury.

19. ročník Letních slavností staré
hudby se vydá na objevnou expedici
s podtitulem „Mediterraneo“. Od 10.
července do 8. srpna se sedmkrát
zastaví a rozhlédne po hudebním
světě v krajích, kde olivovníky lemují
mořské břehy a kde jsou uloženy
kořeny dávných kultur, které spoluvytvářely a ovlivňovaly 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 inspirací skladatelům
a básníkům. Od středomořských
břehů Španělska přes Itálii až po
Orient vznikala zejména v období renesance či baroka celá řada
hudebních forem a stylů, které pak
vstřebávala celá kulturní Evropa.
Více informací na www.letnislavnosti.cz

RODINNÝ DEN DVOŘÁKOVY PRAHY

ROZEHRAJE POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI ANEŽSKÝ KLÁŠTER A JEHO OKOLÍ
Zábavné nejen hudební rozloučení s prázdninami
nabídne letos Rodinný den festivalu Dvořákova 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 zahradách bude na malé i velké návštěvníky
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 zdarma,
účast na workshopech je za symbolický poplatek.
Více informací a program na www.dvorakovapraha.
cz/program/doprovodne-akce a na www.facebook.
com/events/196766570972978/.

 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.

SENIORSKÉ VÝLETY 2018

Úterý 21. srpna 2018, 8:00
 LOKET – HRAD A OSTROV NAD
OHŘÍ + OBERWIESENTHAL (NĚMECKO, 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 partnerského města Bratislava-Staré Mesto.
Zájezd zahrnuje dopravu, plnou penzi,
ubytování ve 2hvězdičkovém hotelu (2
a 3lůžkové 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 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 VELEHRAD
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od čtvrtka 6. září 2018.

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 InterContinental v Pařížské ulici čp. 30.
Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského
věku s trvalým bydlištěm na Praze 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 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, tel.: 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

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, svržených 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
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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.

jóga
na Kampě

Prostory Slovanského ostrova a paláce Žofín
budou tento den věnovány velkému muži, otci,
dědečkovi, manželovi, ﬁlmaři, cyklistovi, mariášníkovi, milovníkovi dobrého jídla, piva, doutníčků, 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…

MILOŠI

FORMANOVI

Srdečně Vás zvu na cvičení jógy,
které probíhá ZDARMA každou
neděli, vždy od 16.00 do 17.30
v parku Kampa.

Oldřich Lomecký

© Irena Vodáková
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starosta MČ Praha 1

CAJ

O SEDMÉ

„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.

ČAJ O SEDMÉ
27. 9. 2018 | 19:00 Galerie 1 (Štěpánská 47)

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.
Městská část Praha 1 si dovoluje pozvat všechny ženy
ve věku od 18 do 45 let na akci „Čaj os sedmé“.
Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na každý „Čaj o sedmé“ zvlášť předem přihlásit,
a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel. 221 097 224!
Předmět „Čaj o sedmé“ – uveďte své jméno a tel. kontakt.

POZVÁNKA

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.

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

olympijské

5. 9. 2018, 19:00

Galerie 1 (Štěpánská 47, Praha 1)

Výjimečný klub pro podnikavé muže z Prahy 1

jeDniČkové hry

t
BuDe se sportova
a DáreČa BuDou meDaile
Děti.
ky pro všechny
DiČní
tra
Čekají na vás
vní
i netraDiČní sporto
ových
Disciplíny ve 4 věk
kategoriích.

3. 9. 2018

park kampa – vchoD
oD říČní ulice, praha
1
oD 11 hoDin Do 18 hoD
in

Součástí doprovodného programu je
možnost zDarma využít odbornou
analýzu na jaký sport se Vaše dítě hodí.
Výstupem bude odborný posudek Vašeho
dítěte. Kapacita omezena!!!

šechny
akce pro v

olky
kluky a ahtegorie!
a věkové k

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.

TÉMA:
RALLYE DAKAR

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

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.
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Přihlaste se k odběru na: redakce@praha1.cz!
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V Ý S T A V U

letní
shakespearovské
slavnosti 2018
26. 6. – 7. 9.

vstupenky: www.shakespeare.cz

BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST

dobrý konec
všechno spraví

premiéra

PRAHY 1

Hrají: Anna Fialová, Martin Siničák, Ondřej Pavelka,
Martin Dejdar/Oldřich Vízner a další.

12. 9. – 6. 10. 2018

generální partner

hlavní partneři

hlavní mediální partneři

spolupořadatelé

foto: Pavel Mára

V GALERII 1 | ŠTĚPÁNSK Á 47
Specifikace loga příkazníka

partneři

mediální partneři

Glanc

pořadatel

předprodej

Městská část Praha 1 Vás zve do cíle

NEJDELŠÍHO CYKLO MARATONU V ČR
Projekt vznikl za podpory
Prahy 1 a pod záštitou
starosty Oldřicha Lomeckého

ŽIVĚ
KONCERT
SVĚTOVÁ
BUBENICKÁ
SHOW

více na:

www.cestazasnem.cz

PARK KAMPA 4. srpna 2018

generální partner

hlavní partneři

mediální partneři

partneři

Bez názvu-1.indd 6

14.06.2018 8:42:11

SOUTĚŽ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
VÁS ZVE NA LETNÍ OSVĚŽENÍ

SDÍLEJTE

své letní fotografie s motivem Prahy 1 na Instagramu!
KAŽDÝ TÝDEN VYBEREME JEDNOHO VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ
DVĚ VSTUPENKY DO GRÉVINU– MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN

letosprahou1
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.
Soutěž potrvá od 21. 6. do 23. 9. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1

AKCE SE KONÁ
POD ZÁŠTITOU
STAROST Y PRAHY 1
OLDŘICHA LOMECKÉHO

9. 8. 2018
CAJ

O SEDMÉ

V GALERII 1
ŠTĚPÁNSKÁ 47, PRAHA 1

+

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.

