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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.  



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?

ŽÁCI Z PRAHY 1 SE CHYSTAJÍ 
NA NOVÉ PROGRAMY 

U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
Děti z pražských základních škol se již těší na pro-

gramy v kostele Pražského Jezulátka. ZŠ Malostranská, 
Brána Jazyků a sv. Voršily z Prahy 1 je vyzkoušely už 
minulý školní rok a některé třídy se hned přihlásily na 
ten nadcházející. 

Školy mohou do kostela Pražského Jezulátka v sou-
časné době přijít na čtyři různé typy programů. Ty jsou 
koncipované tak, aby na sebe navazovaly, a jedna třída 
může přijít i vícekrát. „Po prvním programu v kostele 
jsme měli se třídou zájem pokračovat a přihlásili jsme 
se i na navazující program“, říká o projektu paní učitelka 
Věra Malinová ze ZŠ Ke Kateřinkám. „Programy jsou 
velmi přínosné a záživné, seznámí děti třeba s celosvě-
tovou problematikou chudoby a potřebou umět pomá-
hat, věnují se tématu zdravotního a sociálního znevý-
hodnění, vychází ze skutečného života. Lektoři jsou milí 
a vstřícní a mají výborně připravené materiály“.

Program „Lidé z celého světa“, kterého se Věra 
Malinová s páťáky zúčastnila, pracuje s mezinárodním 
rozměrem kostela Pražského Jezulátka. Skupinky dětí 
spolupracují na mnoha úkolech, při kterých postup-
ně zaplní mapu světa fotografiemi lidí z různých zemí 
a mnoha informacemi o nich. Mají při tom možnost ob-
jevovat, v čem se lidé z různých zemí světa liší a co mo-
hou mít společného, učí se respektu k druhým a rozvíjejí 
pocit zodpovědnosti za svět kolem sebe. Velká barevná 
mapa, kterou speciálně pro tento program vytvořila 
ilustrátorka Dita Vopřadová, jim pak zůstane ve třídě 
jako vzpomínka na program i materiál, který mohou dál 
využít při vyučování.

Programy pro školy v kostele Pražského Jezulátka 
probíhají již dva roky, během kterých se do nich zapojilo 
přes 2500 dětí. V současné době spolupracuje kostel 
s 16 školami z celé Prahy. Projekt Stopy je financován 
z  OP Praha – Pól růstu, díky čemuž jsou programy pro 
pražské školy zdarma. Do projektu je stále možné se 
zapojit, více informací najdete na www.pragjesu.cz/
stopy.  

GALERIE NOVÁ SÍŇ
STANO                                
„Príbehy a stretnutia“                                              
29. 8. – 9. 9. 2018

První výstava obrazů 
slovenského amatér-
ského malíře žijícího 
v Praze. Aktuálně se 
představí výběrem ob-
razů z období let 2012– 

2018, které zachycují svět protichůdných emocí 
současného člověka. Každodenní příběhy a potkávání 
se autora s lidmi z jeho blízkého okolí, realita mezilid-
ských vztahů, vztahů muže a ženy i rodinné příběhy – 
to vše vytváří mozaiku nadčasových postřehů autora, 
které vkládá do svých obrazů. 

Výstava může být i inspirací pro všechny, kteří hle-
dají odvahu začít s vlastní výtvarnou seberealizací.

Galerie Nová síň
Voršilská 3, Praha 1 
www. novasin.org
Otevřeno:  
denně mimo pondělí  11-18 hod  



PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND PRAŽSKÁ KAMPA
 OPĚT OŽIJE TRADIČNÍMI HRNČÍŘSKÝMI TRHY

Ve dnech 1. – 2. září od 10 do 19 
hodin zaplní Kampu stánky s kera-
mikou renomovaných řemeslníků, 
nebude chybět oblíbená kavárna 
s hudebním doprovodem, letos 
pod názvem Cyklo Handy kavárna.  
Catering tradičně zajišťuje sociální 
podnik Café Therapy s vyhlášenými 
domácími dobrotami. Doprovodný 
program pro děti i rodiče bude pes-
trý: pohádky (Toy Machine, Ústav 
Úžasu), kouzelník Eňo Ňuňo, klaun 
Petr Hombre Štěpánek, Geisslers 
Hofcomoedianten zahrají Malé 
příběhy velkého hraběte. Vše doplní 
unplugged hudební produkce. 

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 
vytvářejí prostor pro setkávání oby-
vatel s programem pro celou rodinu 
a pro všechny generace. 

Přáním i cílem organizátorů je 
oživit půvabnou lokalitu Kampy 
ryze českým řemeslem a nabídnout 
nejen turistům, ale především oby-
vatelům Prahy příjemnou rodinnou 
atmosféru. Tradiční hrnčířské trhy 
jako vždy pořádá neziskové organi-
zace SANANIM, která nejen v Praze 
zajišťuje komplexní péči o drogo-
vě závislé a jejich rodiny a blízké, 
s cílem pomoci nejen jim, ale i široké 
veřejnosti – tj. zajišťovat prevenci 
a snižovat škody napáchané droga-
mi i jejich dopady na společnost. 

To, co bylo před třinásti lety ze 
strany SANANIMu pouhým po-
kusem o oživení více než stoleté 
tradice keramických trhů na pražské 
Kampě, se stalo hojně navštěvo-
vanou společensko-kulturní akcí 
s charitativním a osvětovým pře-
sahem, která pomáhá vracet Prahu 
Pražanům. Akce se koná za podpory 
Městské části Praha 1. 

SANANIM z.ú. v rámci hrnčířských 
trhů nezapomíná ani na svou hlavní 
činnost, kterou je protidrogová pre-
vence – zde naplněná nenásilnou 

formou osvěty a rozšiřování nabídky 
volnočasových aktivit zejména pro 
děti. Více informací naleznete na 
www.sananim.cz. 

SANANIM A SOCIÁLNÍ FIRMA CAFÉ THERAPY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Dopravní spojení: METRO A – MALOSTRANSKÁ

Traditional Pottery Market Kampa 
1st and 2nd  

September 2018Tradiční

na Kampě

Malé i velké pobaví: 
KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO A KLAUN PETR HOMBRE ŠTĚPÁNEK  POHÁDKY ZAHRAJÍ: TOY 
MACHINE, KOČOVNÉ DIVADLO RÓZY BLECHOVÉ A ÚSTAV ÚŽASU  POSLECHNEME SI 
ORCHESTR NADAČNÍHO FONDU HARMONIE A ORCHESTR KLARINETŮ A SAXOFONŮ 
VOCAP  GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN ZAHRAJÍ „MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE“ 

  01.– 02. 

Září 2018
od 13 do 19 hod. 

PROGRAM
od 10 do 19 hod. 

TRHY 

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

SANANIMSKOU HANDY CYKLO KAVÁRNU 
„POTICHU“ DOPROVODÍ THE BROWNIES  

A HAWAII SWING SOCIETY
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VÝSTAVA NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 
PŘEDSTAVUJE HISTORII I BUDOUCNOST TOHOTO MÍSTA
Minulou, současnou i předpoklá-

danou budoucí tvář horní i dolní části 
Malostranského náměstí ukazuje 
aktuální venkovní výstava, kterou lze 
do 26. srpna zhlédnout na panelech 
naproti Malostranské besedě.

Výstava prostřednictvím dostupné 
obrazové dokumentace a starých 
fotografií přibližuje historii náměstí, 
které bylo centrem levobřežního 
osídlení Vltavy již od raného středo-
věku a které se také stalo centrem 
nového královského města pod 
Pražským hradem, budovaného 
z rozhodnutí Přemysla Otakara 
II. Dále expozice nabízí informa-

Výstava v malostranské gale-
rii Millennium představuje výběr 
z výtvarných děl českých kreslířů, 
karikaturistů a ilustrátorů, které 
představují bezprostřední reakci na 
události okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968. Padesát let od této zlomové 
události českých a slovenských dě-
jin tak výstava připomíná frustrace, 
bojovnost a naděje tehdejších dní, 
týdnů a měsíců, přičemž je namno-
ze i ukázkou specifického humoru, 

OKUPACE 68; REAKCE ČESKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ NA DĚNÍ ROKU 1968

skrze který se mnozí s danou situací 
vyrovnávali. Na výstavě jsou za-
stoupeny především kresby přední-
ho českého kreslíře Ivana Steigera, 
ale i díla Adolfa Hoffmeistera, Jiřího 
Kalouska a dalších. Vedle toho 
galerie Millennium vystavuje i řadu 
dobových dokumentů. Na expozici 
je vstup zdarma.   

21. 8. 2018 - 23. 9. 2018
Galerie Millennium
Tržiště 5, 118 00, Praha 1
www.gallerymillennium.cz

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.

ce o nejnovějších archeologických 
nálezech zejména pod horní částí 
náměstí. Podrobně pak na panelech 
srovnává současnou podobu náměs-
tí a jeho budoucí tvář po plánované 
revitalizaci náměstí.

Cílem plánované revitalizace je 
celé náměstí více zpřístupnit pě-
ším. Dojde proto mimo jiné k zúže-
ní jízdních pruhů a rozšíření chod-
níků, budou zachovány historicky 
doložené dlažby, obnovena ruční 
pumpa, instalována nová kašna, 
doplněny plynové lampy, vysazeny 
další stromy na horní části náměstí 
a doplněn bude i nový mobiliář – 
lavičky, odpadové koše či stojany 
na kola.

Revitalizace Malostranského 
náměstí by měla být hotova v roce 
2019 a odhadované náklady jsou 
zhruba 120 milionů korun.



 SRPNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 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.

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.

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

 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

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

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.

PŘIPOMNĚLI JSME SI 
STATEČNOST ČESKÝCH 

PILOTŮ A VOJÁKŮ
Čeští a britští letci na Klárově oslavo-
vali – 100. výročí vzniku Královského 
letectva RAF a založení českosloven-
ského letectva a 73. výročí návratu 
našich pilotů z Velké Británie. U pa-
mátníku s okřídlených lvem si tyto 
historické události připomněli čeští 
a britští vojáci, občané a politici.

Více na www.praha1.cz

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.

MUZEUM SMYSLŮ je interaktivní 
muzeum, kde se můžete stát součástí 
expozice! Najdete tu více než 50 expo-
nátů k prozkoumání, od nejrůznějších 
zkreslených místností přes úžasné 
instalace po obrázky s optickými ilu-
zemi. Každý z těchto exponátů nabízí 
příležitost ke kladení otázek a poučení 
o našich smyslech a vnímání.

Váš pohled na věc se po návštěvě 
změní. Nasednete na horskou drá-
hu plnou naprosto odlišných dojmů 
a pocitů. Jste připraveni? Zkoumání 
neznámého vždycky vyžaduje trochu 
odvahy. Připustit, že se naučíme něco 
nového, vždycky vyžaduje trochu od-
vahy. Více na www.muzeumsmyslu.cz

NENECHTE SE OŠÁLIT 
SVÝMI SMYSLY



Filmové projekce v šesti stanech roze-
stavěných na ostrově. Během dne i večera
bude divákům zdarma zpřístupněno 
12 ze 14 filmů Miloše Formana

Filmové projekce v Malém sále Paláce
Žofín

Hudební produkce v altánu
ZaTrestBAND Petra Píši 
a kapela MTO Universal

Tombola – vzpomínkové předměty 
související s osobností Miloše Formana

Tvořivá dílna Báry Hubené – vyrobte si
ze dřeva filmovou kameru, klapku, 
fotoaparát a staňte se na chvíli slavným
režisérem…

Občerstvení složené z pokrmů a nápojů,
které měl Miloš nejraději…

V 19:00 zahájí listonoš z Dobře placené
procházky přechodem nad Vltavou 
noční filmové promítání 

AŤ žije FormAn!
2. září 2018 od 14:00 
až do pozdního 

nočního ticha 

bude Slovanský ostrov,
na počest velkého muže 

a filmaře, který nás na jaře 

letošního roku opustil, 

„zaplaven“ obrazy, zvuky, 

  hudbou a chutěmi, 

které patřily k jeho životu 

a tvorbě…

Můžete se těšit na…

VÍCE O CELODENNÍM PROGRAMU NA WWW.ATZIJEFORMAN.CZ.

… napsali kdysi Voskovec a Werich š�tě�tkou namočenou v bí�lé�m vá�pně� na dř�evě�ný� plot. Plot už� je dá�vno pryč�, ale ta vě�ta platí� a bude platit navě�ky…
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wwww.ledbow.cz

 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

22. srpna 2018 v 16 hodin
Jungmannovo náměstí, Praha 1

www.ustrcr.cz

Výstava se koná pod záštitou  
starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.

srpen
1968

Dovolujeme si Vás pozvat
na zahájení výstavy fotografií

objektivem  
paula goldsmithe

Srpen 1968  
objektivem Paula Goldsmithe

Z akce bude pořízen audiovizuální záznam, který může být zveřejněn.

Filmové projekce v šesti stanech roze-
stavěných na ostrově. Během dne i večera
bude divákům zdarma zpřístupněno 
12 ze 14 filmů Miloše Formana

Filmové projekce v Malém sále Paláce
Žofín

Hudební produkce v altánu
ZaTrestBAND Petra Píši 
a kapela MTO Universal

Tombola – vzpomínkové předměty 
související s osobností Miloše Formana

Tvořivá dílna Báry Hubené – vyrobte si
ze dřeva filmovou kameru, klapku, 
fotoaparát a staňte se na chvíli slavným
režisérem…

Občerstvení složené z pokrmů a nápojů,
které měl Miloš nejraději…

V 19:00 zahájí listonoš z Dobře placené
procházky přechodem nad Vltavou 
noční filmové promítání 

AŤ žije FormAn!
2. září 2018 od 14:00 
až do pozdního 

nočního ticha 

bude Slovanský ostrov,
na počest velkého muže 

a filmaře, který nás na jaře 

letošního roku opustil, 

„zaplaven“ obrazy, zvuky, 

  hudbou a chutěmi, 

které patřily k jeho životu 

a tvorbě…

Můžete se těšit na…

VÍCE O CELODENNÍM PROGRAMU NA WWW.ATZIJEFORMAN.CZ.

… napsali kdysi Voskovec a Werich š�tě�tkou namočenou v bí�lé�m vá�pně� na dř�evě�ný� plot. Plot už� je dá�vno pryč�, ale ta vě�ta platí� a bude platit navě�ky…
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wwww.ledbow.cz

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.



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.



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

fo
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: P
av

el
 M

ár
a

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

pr
em
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dobrý konec 
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/



Vážení a milí,
 

přeji Vám příjemné

kulturní vyžití 
a úsměv 

na tváři i v du
ši.

Váš 
Filip Kračman
radní pro kultu

ru

-SETKÁNÍ-

Tentokrát na téma:
ŠANSONY

Vystoupí:
MARKÉTA WANKEOVÁ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

PRAHA 1

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

Středa 19. 9. 2018 
Malostranská beseda

Akce je 
určena pro 
seniory 
z Prahy 1
s platnou 
vstupenkou!

OD 15.00 HODIN

VSTUPENKYZdarma od čtvrtka6. 9. 2018 v infocentrech MČ (Vodičkova 18 + 
Malostranské náměstí 22). 
Do vyčerpání kapacity.
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/ 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:


