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GALERIE 1 PŘEDSTAVUJE 
DÍLO KAMILA LHOTÁKA
Až do 25. srpna mů-

žete navštívit výstavu 
obrazů Kamila Lhotáka 
s názvem Léto Kamila 
Lhotáka, která je k vidění 
v Galerii 1 ve Štěpánské 
ulici č. 47.

Při vernisáži, která se 
konala 1. srpna, převzal 
za svého otce Čestné 
občanství Prahy 1 in me-
moriam výtvarníkův syn 
Kamil Lhoták.

„Pan Lhoták bydlel 
dlouhá léta v Rybné 
ulici. S Prahou 1 byl tedy 
těsně spjat a věřím, 
že kulisy historického 

centra přispívaly k jeho 
umělecké invenci a tvorbě 
nádherných obrazů,“ řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký.

A aby nebylo dob-
rých zpráv dosti, ještě 
dvě: výstava je prodejní, 
takže obraz, na němž 
spočine se zalíbením 
oko návštěvníka, si lze 
přestěhovat domů, a pak 
jistě stojí za zmínku také 
to, že Galerie 1 obdržela 
za propagaci díla Kamila 
Lhotáka čestné uznání 
od Spolku přátel Kamila 
Lhotáka.  

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
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CYKLO HANDY MARATON 
DOJEDE NA KAMPU!

Celodenním zábavním 
programem na Kampě 
vyvrcholí v sobotu 
4. srpna Handy Cyk-
lo Maraton – unikátní 
sportovně-benefiční 
jízda týmů handicapo-
vaných a nehandicapo-
vaných účastníků, která 

odstartovala 31. červen-
ce z Prahy 1. Na Kampě 
zahraje kapela Těžkej 
Pokondr, bude zde 
k vidění světová bube-
nická show Royal Squad 
a mnoho dalšího. Záštitu 
nad akcí převzal starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký.



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?

19. 7. 2018 
KVĚTO A KARLE, 
GRATULUJEME!

V roce 1958 si poprvé u oltáře 
řekli „Ano“, a to na Staroměstské 
radnici. O půlstoletí později tam 
oslavili zlatou svatbu, za dalších 
pět let smaragdovou a nyní, opět 
na tom samém místě, diaman-
tovou. Manželé Květuše a Karel 
Srbečtí, sympatický pár velmi 
aktivních, společenských a vždy 
usměvavých seniorů z Prahy 1.

17. 7. 2018 
ČESTNÉ OBČANSTVÍ PRAHY 1 
OBDRŽEL AKADEMICKÝ MA-
LÍŘ KRISTIAN KODET

Komunis-
tická totalita 
ho dvakrát 
přiměla 
k odchodu 
z vlasti, a on 
se přesto do 
ní dvakrát 
vrátil. Jeho 
díla jsou zastoupena ve sbírkách 
a galeriích v Bruselu, Paříži, Že-
nevě, Vídni, Curychu, New Yorku, 
Torontu, Ottawě, Vancouveru, Wi-
nnipegu a díky Ronaldu Reagano-
vi také v Bílém domě ve Washin-
gtonu. Nyní se Kristian Kodet stal 
čestným občanem Prahy 1.

13. 7. 2018 
SVÁŤA KARÁSEK JE ČESTNÝM 
OBČANEM PRAHY 1

Zastupitel Prahy 1, evangelický 
farář, písničkář, spisovatel a básník 
Svatopluk Karásek obdržel Čestné 
občanství Prahy 1.

„Svatopluk Karásek na svém 
vlastním životním příkladu do-
kázal, že platí, stejně jako v jeho 
legendární písničce, že lze ďáblovi 
říct NE. A to za jakéhokoliv reži-
mu,“ ocenil ve svém slavnostním 
proslovu starosta Městské části 
Praha 1 Oldřich Lomecký.



UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
PŘEDVÁDÍ ŠATNÍK DAGMAR PECKOVÉ

Až do 12. srpna můžete v Umě-
leckoprůmyslovém museu navštívit 
výstavu „Follová pro Pecku“, která 
představuje koncertní róby, luxusní 
svatební šaty i oblečení pro všední 
den, vytvořené návrhářkou Ivanou 
Follovou pro operní pěvkyni Dagmar 
Peckovou.

 Už pětadvacet let vytváří před-
ní česká návrhářka Ivana Follová 
koncertní róby a další šaty pro 
světoznámou mezzosopranistku 
Dagmar Peckovou. A ty nyní nabízí 
výstava v Uměleckoprůmyslovém 
museu. A jak vůbec vznikl nápad na 
výstavu? „Jednou jsem před Iva-
nou neprozřetelně prozradila, že si 
všechny její modely schovávám na 
dobu, až se do nich zase budu moci 
vejít, a Ivaně v tu chvíli bleskl nápad, 
že z nich uděláme výstavu,“ vysvět-
lila Dagmar Pecková.

A výstavu podpořila Městská 
část Praha 1. „Bylo nám velkou ctí 
prostřednictvím spolupořadatelství 
přispět a zároveň našim občanům 
umožnit zhlédnutí těchto úžasných 
operních rób a dalších šatů paní 
Dagmar Peckové,“ uvedl radní Prahy 1 
pro kulturu a sport Filip Kračman.

Krásnou expozici by si neměl 
nechat ujít žádný milovník opery 
a krásných šatů, jak žena, tak muž. 
„Je tady jedna místnost plná kon-
certních modelů. To je to, co jsem 
dělala pro Dášu na různá vystoupe-
ní. Ve druhé místnosti jsou pak mo-
dely, které jsou většinou její civilní,“ 
popsala Ivana Follová.

Na vzniku jednotlivých modelů se 
Dagmar Pecková sama podílí, když 
Ivaně Follové přináší své drobné 
kreativní nápady. Občas se tak u své 
návrhářky objeví třeba s malým 
kouskem látky a zasněně vypráví 
o tom, jak by mohly šaty vypadat. 
Přijďte se podívat, jak se to daří.

Další informace: www.upm.cz.



RODINNÝ DEN DVOŘÁKOVY PRAHY

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 An-
glie, 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 hu-
debních 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/.

ROZEHRAJE POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI ANEŽSKÝ KLÁŠTER A JEHO OKOLÍ

Jestli znáte jeho dílo, asi víte, 
jak jedinečný umělec to je. Česko-
-argentinský tvůrce proslul svým 
umem s kovem. Od téměř ikonické 
zlaté kapky LacrimAu, která byla 
představena na EXPO v Šanghaji, až 
po nejnovější sochu, která byla in-
stalována v zahradách Slovanského 
domu. Federico Díaz patří k součas-
né generaci našich umělců, na které 
můžeme být hrdí.

Dílo umístěné v zahradě Slovan-
ského domu je nazvané „Subtile“ 
a příhodně evokuje ptačí hnízdo. 
Během dne a s každým závanem 
větru odráží jiný odstín okolních 
stromů a keřů. Ocelová konstruk-
ce vytvořená z rámů a leštěných 
zrcadlových plátků kovu s okolím 
na jednu stranu splývá, ale přitom 
sebevědomě vyčnívá a v každém 
probudí jinou emoci.

I to možná bylo cílem Federica 
Díaze, který je často označován za 
vizuálního aktivistu. I výše zmíněná 
zlatá kapka na EXPO 2010 měla 
za cíl probudit v člověku emoce 
a na jejich základě byly přetvořeny 
v parfém. Slovanský dům je jedním 
z mála míst, kam se návštěvníci 
mohou přijít na Díazovo dílo podí-
vat, neboť ač v Čechách vystavoval 
a vystavuje, jeho dílo je známé 
především v zahraničí.

FEDERICO DÍAZ SE PŘEDSTAVUJE 
VE SLOVANSKÉM DOMĚ

V dohledné době bude na jeden 
ze stromů v zahradě instalová-
no další dílo od Federica Díaze 
v podobné estetice, avšak s jinou 
výslednou emocí.

DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 

OPĚT ZPŘÍSTUPNÍ 
ZAJÍMAVÉ PROSTORY

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



 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



VÝLETNÍ PLAVBY PARNÍKEM 
PO VLTAVĚ PRO SENIORY Z PRAHY 1

Termín plavby Čas plavby Sraz účastníků
Náplavka 
u Čechova 

mostu
Termín a čas

 výdeje vstupenek

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 jednotli-
vým plavbám naleznete na 
www.praha1.cz v sekci Soci-
ální péče a zdravotnictví, na 
facebookových stránkách 
„Senioři Prahy 1“ a na www.
socialnisluzby-praha1.cz 
v sekci Aktuality.

LÉTO PLNÉ HVĚZD
Až do 20. srpna lze navštívit na 

Dražického náměstí 10/65 výstavu 
textilních a dřevěných hraček, spo-
lečenských her, kapsářů a textilních 

dekorací výtvarnic Olgy Černohor-
ské a Ivany Tiché. Akci tradičně 
podporuje MČ Praha 1 a její staros-
ta Oldřich Lomecký.



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.

©
Ire

na
 V

od
ák

ov
á

MILOŠI
FORMANOVI

losos.qxp_Sestava 1  11.06.18  9:15  Stránka 1

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.

CAJ
O SEDMÉ

 

VSTUP ZDARMA

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.

 jóga 
na Kampě

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

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1



POZVÁNKA

Galerie1 a spkl z.s.               
 

představují známého malíře 
          a čestného občana Prahy 1 

 

 
Kamil Lhoták: Dílna, 1972, olej na plátně, 63 x 94 cm, obraz je na prodej za 3,3 mil. Kč (6. místo v TOP 10) 

 

léto Kamila Lhotáka 
s obrazy v podobě AROP (autorizované reprodukce obrazů na plátně) 

 
od úterý 31. 7. 2018 do soboty 25. 8. 2018  

 

 Galerie1, Štěpánská 47, Praha 1 
 

ZÁKLADNÍ KATALOG VÝSTAVY JE ZDARMA 
(výstava je prodejní a připraveny jsou i nejnovější publikace, reprodukce a pohledy Kamila Lhotáka) 

 
Součástí výstavy jsou i výtvarná díla 2. kola umělecké soutěže Pocta Kamilu Lhotákovi. 

Vyhlášení soutěže podporuje Městská část Praha 1.  
Do 2. kola se přihlásili mj. Tomáš Bím, Petr Ptáček a Emma Srncová.  

 
Výstavu podpořila Městská část Praha 1 

PIETNÍ AKT 
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 100. VÝROČÍ 

OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA 
14. 8. 2018 od 14.00 

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

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

KULTURNÍ 
ČTRNÁCTIDENÍK 
PRAHA 1 

Magazín naleznete na webu www.praha1.cz; 
přečíst si jej můžete i v informačním centru
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18). 

CHCETE SI 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/
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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

 
/ aneb / Jak udělat dojem

Národní knihovna ČR, 
Galerie Klementinum, 
Mariánské nám. 5, Praha 1

Otevírací doba:
Denně od 10.00 - 17.00 hod.

Móda a společenské zvyky 
    na přelomu 17. a 18. století

3. 7. - 8. 9. 2018

Alamode

VSTUPENKY
ZDARMA
PRO SENIORY Z PRAHY 1
K VYZVEDNUTÍ
V INFORMAČNÍM 
CENTRU ÚMČ PRAHA 1 
(VODIČKOVA 18). 

Srdečně Vás zvu na výstavu 
ALAMODE / ANEB / JAK 
UDĚLAT DOJEM v Galerii 
Klementinum.

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1

  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.

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:


