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SENIORSKÝ PLES SE BLÍŽÍ!
Letošní seniorský ples se 

uskuteční v neděli 11. března 2018 
od 17.00 na tradičním místě – 
v Paláci Žofín – a tentokrát, v roce 
100. výročí vzniku republiky, bude na 
téma Tomáš Garrigue Masaryk. 

Vstupenky zdarma jsou 
k dispozici od 23. února 
v informačním centru radnice Prahy 1 
ve Vodičkově ulici č. 18.

Ples
Na téma:

ProgramProgram:
• Moderuje Roman Vojtek
• Josef Laufer
• Jitka Zelenková
• Orchestr Karla Vlacha
• Diskotéka Miloše Skalky
• Dixie Band Městské policie Praha
• Král a královna plesu
• Dobová módní přehlídka

 neděle
11. 3. 2018 

od 17.00 
v  Paláci Žofín

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

Ples 
Seniorů 
Prahy 1

Na téma:
Tomáš 
Garrigue 
Masaryk

VSTUPENKY pro seniory 
z MČ Praha 1 ZDARMA 
k vyzvednutí v Informačním centru 
MČ Praha 1(Vodičkova 18) 
od pátku 23. 2. 2018.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
vás zve na tradiční



MINT: PRAGUE FASHION MARKET 
ZAKOTVÍ V OD KOTVA

Trh nezávislé módy, šperků a 
designu MINT: Prague Fashion 
Market proběhne o víkendu 21. 
- 22. dubna již po jednadvacáté. 
Premiérové ovšem bude místo 
konání. MINT market obsadí 5. 
a 6. patro OD Kotva na náměstí 
Republiky a stane se tak alternativou 
k běžné nabídce nákupních center, 
umístěnou přímo v obchodním domě. 
Do těchto pater se člověk běžně 
nedostane a jejich návštěva stojí za to 
už kvůli nádherné vyhlídce. Zakotví zde 
150 návrhářů a designérů, kteří budou 
prezentovat své unikátní výrobky. 
Vstupné bude jako vždy zdarma.

Každý MINT: Prague Fashion 
Market naštíví přibližně 10 tisíc 
návštěvníků, které zajímá originální 
móda a design. Přihlášky pro 
designéry jsou otevřené do 11. 
března. Organizátoři z přihlášených 
vyberou ty nejlepší tak, aby na 
marketu byla zastoupena pestrý 
a kvalitní výběr z české módy a 
designu. Tím, co dělá MINT markety 
jedinečnými, je přátelská a pohodová 
atmosféra. Nejsou pouhým místem 
prodeje, ale také prostorem pro 
přátelské setkávání a navazování 
kontaktů. Kromě nákupů bude 
na návštěvníky čekat i hudební 
doprovodný program, divadelní 
představení s dílnami pro děti, 
workshopy a skvělá nabídka jídla, 
zákusů a kávy. Rodiny s dětmi jsou 
vítány, pro bezbariérový přístup 
budou k dispozici dva výtahy. Prostor 
bude vytápěný a akce se bude konat 
za každého počasí. Pejsci tentokrát 
musí zůstat doma.

První MINT: Prague Fashion 
Market se konal ještě pod názvem 
Holešovice Fashion Market v 
Pražské tržnici. Tehdy tržnici zcela 
dominovaly vietnamské stánky a 
nápad udělat z haly bývalých jatek 
místo pro designovou akci byl 
opravdu průkopnický. Nicméně akce 
tam s úspěchem zůstala po několik 
dalších let a otevřela cestu dalším 
zajímavým projektům jako Jatka 78 
a Cirku La Putyka, které zde nalezly 
svou základnu. Touha představovat 
Pražanům i turistům zajímavá 

zákoutí Prahy, kam se běžně 
nedostanou, vedla k přejmenování 
události na MINT: Prague Fashion 
Market a následnému střídání míst 
konání. Návštěvníci se tak podívali do 
Pragovky, Nákladového nádraží Žižkov, 
DUP39, Kampusu Hybernská a letos 
je čekají běžně nepřístupná patra OD 
Kotva a Karlovo náměstí.

OD Kotva navrhli architekti 
Věra a Vladimír Machoninovi, kteří 
vyhráli veřejnou soutěž. Stavbu 
postavila v letech 1970-1975 
švédská společnost. Obojí bylo za 
socialismu značně neobvyklé. OD 
Kotva se stala největším obchodním 
domem v Československu. Budova 
je poskládána z šestiúhelníkových 
modulů, které evokují včelí úl.

Po celou dobu se MINT: Prague 
Fashion Market drží své původní 
filozofie – být platformou pro 
české návrháře a designéry, která 
jim pomáhá s propagací, kontakty 
i prodejem jedinečných výrobků, 

které je v českých podmínkách velmi 
obtížné dostat do běžné obchodní 
sítě. MINT markety jsou alternativou 
k nešvarům současného konzumního 
života. Nabízí možnost odpovědného 
nakupování, kdy návštěvníci nakupují 
lokálně vyráběné produkty, které 
nemusely cestovat přes půlku světa, 
nepotřebují plastový obal a peníze 
za ně utržené zůstávají místnímu 
prodejci, nikoliv nadnárodním 
řetězcům. Naprostá většina výrobků 
vzniká v malých sériích, v Česku a s 
jedinečným designem.

MINT: Prague Fashion Market 21
21. - 22. 4. 2018
5. a 6. patro OD Kotva, náměstí 
Republiky 656
So: 11:00-19:00
Ne: 10:00-17:00

www.mintmarket.cz



VYCHÁZKA: PASÁŽE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
Další vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou pod 

vedením Jaroslavy Náprstkové se uskuteční ve čtvrtek 
8. 3. od 14 hodin. Na vycházku se hlaste u Karolíny 
Schwarzové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 
607 048 183. Podrobnosti o srazu získáte při registra-
ci. 

EXOPLANETY
Pátrání po planetách, jež obíhají okolo jiných hvězd 

než Slunce, tedy planetách mimo sluneční soustavu, je 
nejrychleji se rozvíjejícím oborem astronomie posled-
ních let. Dnes evidujeme několik tisíc hvězd podezřelých 
z toho, že mají planety; existenci více než tří tisícovek 
takových planet dnes považujeme za jistou. Díky inter-
netu a sdělovacím prostředkům se můžeme pokochat 
spoustou nádherných barvitých představ o tom, jak 
to na exoplanetách vypadá. I když se v poslední době 
některé podařilo přímo vyfotografovat, drtivou většinu 
z těch cizích planet nikdo nikdy neviděl. Přesto o nich 
spoustu věcí víme – známe jejich hmotnost, velikost, 
vzdálenost od mateřských hvězd, povrchovou teplotu. V 
této přednášce se nejprve seznámíme s historií hledání 
exoplanet a poté si ukážeme, jakými metodami je ast-
ronomové objevují a jak zjišťují ony intimní parametry 
neviditelných planet. 

Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská 
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili 
z okruhu Fyzika v praxi se uskuteční ve středu 14. 3. od 

15 hodin. Přihlášky u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 
934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 183. Podrobnosti o 
srazu získáte při registraci. 

SETKÁNÍ S KULTUROU: ÚKLONA KLASIKŮM II.
Komponované pásmo navazující na úspěšný pořad 

Úklona klasikům, který jsme vám představili v minulém 
roce, v podání Evy Šašinkové, Františka Novotného a 
Miloše Černého. Koná se ve středu 21. 3. od 15 hodin v 
Malostranské besedě. Vstupenky, určené pro seniory z 
Prahy 1, jsou zdarma k vyzvednutí v informačních cent-
rech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 8. 3.

PLES SENIORŮ
Tradiční ples seniorů Prahy 1, tentokrát na téma T. G. 

Masaryk, se koná v Paláci Žofín v neděli 11. 3. od 17 ho-
din. Vstupenky jsou zdarma k vyzvednutí v informačním 
centru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18.

CO DĚLAT, KDYŽ... ŘEŠÍM SVŮJ MAJETEK
V úterý 20. 3. ve 14 hodin v klubu seniorů Haštalka 

vám zástupci občanské poradny vysvětlí, jak postupo-
vat při řešení různých problémů spojených s majetkem: 
koupě, darování, dědění (zejména nemovitostí); dědění 
ze závěti či jiného právního důvodu, ze zákona; jak je to 
s děděním dluhů; dluhy a manželství; jak ochránit svůj 
majetek v souvislosti s dluhy rodinných příslušníků... 
Následovat bude beseda, při níž se budete moci zeptat 
na cokoliv, co vás v této oblasti trápí.

AKCE PRO SENIORY

Výstavu můžete navštívit od 7. do 31. března 2018 v Galerii 1 Praha 1
Štěpánská 47, Otevřeno út - pá 10 - 12 , 13 - 18, so 10 -14 hod. 

Vernisáž proběhne 6. 3. 2018 v 18:00 hodin. 

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na dětskou fotografickou výstavu 
FOTOKROUŽKU Michaely Antůškové. Výstava má název Portrét a věnuje se všem 
nadšeným dětem ze základních škol, které baví fotografovat a být kreativní.

Za podpoření výstavy děkujeme:

Výstavu slavnostně 
zahájí starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký. 
Tento projekt podpořila 
MČ Praha 1 prostřednictvím 
Grantu.

PROGRAM VE WERICHOVĚ VILE 
ČARODĚJŮV UČEŇ – PROJEKCE FILMU
3/3/18 15:00 Sugestivní animovaná pohádka režiséra 
Karla Zemana o chudém chlapci Krabatovi

KOZEL VE FRAKU – PERPETUUM MOBILE
6/3/18 19:00    Havel napsal do libreta režijní poznám-
ku „Fantazii se meze nekladou!

GOLEM
10/3/18 15:00 Loutková pohádka ze starých židov-
ských pověstí – z legendy o Golemovi.

STAND-UP COMEDY: MILOŠ ČERMÁK A LUDĚK 
STANĚK
17/3/18 20:00  Bůh přišel do kavárny v Karlíně / Je 
blbý, když je vám  39      

ROŠTĚNKY U TIFFANYHO
22/3/18 19:00 Další  zářivá freakshow  inspirovaná 
hlubinami  života. Kdo netouží, nežije.

ČTENÍ MALÉHO PRINCE S JANEM MAGHREBEM, 
ČÁST 2.
24/3/18 17:00  Pokračování čtení z knihy Antoine  de 
Saint-Exupéry pro celou vaší rodinu.



JANA BERNARTOVÁ
MOŽNOST ZOBRAZENÍ 

Kdy: Výstava potrvá 
do do 23. 3. 2018 
Kde: v galerii Video NoD, 
Dlouhá 33, Praha 1

Jana Bernartová ve své práci 
zkoumá vztah mezi virtuálností di-
gitálního prostoru a jeho materiální-
mi přechody do světa věcí. Dodržuje 
zásady a možnosti přednastavení 
a standardizace a jejich případné 
selhání. Ve svých minimalistických 
instalacích sleduje problematiku 
uchopení barevnosti ve skupen-
stvích a kombinacích, jako tradiční 
pigment a digitální barva, barva a 
její pojmenování, barva ve veřej-
ném prostoru, škála různosti jedné 
barvy, virtuální vs. reálné, možnosti 
vnímání (oka), možnosti jazyka bar-
vy definovat.

Projekt pro galerii Video NoD 
je součástí cyklu Tekuté krystaly 
RGB, který autorka rozvíjí od roku 
2016 a jeho podstatou je uvažo-
vání o zobrazení digitálních ba-
rev – kdy neexistuje jejich přesné 
zobrazení.

Kurátorka: Veronika Zajačiková

V sobotu 31. března po-
řádá Nadační fond Mathilda 
ve Stavovském divadle již 8. 
slavnostní Koncert pro Mathil-
du. V letošním roce na něm 
vystoupí Bára Basiková a dva 
nevidomí sólisté Martin Jozífek 
a Christian J. Campet. Všechny 
účinkující bude doprovázet 
smyčcový orchestr Prague 
Lecian Strings.  

Cílem tohoto unikátního pro-
jektu je ukázat veřejnosti, že i 
přes velký handicap jsou nevi-
domí hudebníci schopni podat 
výborný umělecký výkon.

Všichni sólisté vystoupí bez 
nároku na honorář. Výtěžek z 
této akce poputuje na výcho-
vu a výcvik vodicích psů pro 
nevidomé.

Nadační fond Mathilda pod-
poruje smysluplné projekty, 
které pomáhají nevidomým a 
těžce zrakově postiženým lépe 
se zapojit do běžného života. Jed-
ním z hlavních projektů je výchova 
a výcvik vodicích psů pro nevido-
mé. Každoročně pořádáme několik 
benefičních akcí, díky nimž získá-
váme finanční prostředky na naše 
projekty. Jednou z takových akcí je 
i „Koncert pro Mathildu“. Letos se 
bude konat již po osmé ve Stavov-
ském divadle, které nechal postavit 
před více než 230 lety předek paní 
hraběnky Mathildy Nostitzové – 
patronky nadačního fondu. 

Hlavním hostem bude Bára Ba-
siková, která zazpívá známé hity za 

BÁRA BASIKOVÁ 
VE STAVOVSKÉM DIVADLE!

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
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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/

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!

doprovodu smyčcového orchestru 
Prague Lecian Strings tak, jak je 
neznáte.  Své umění předvedou také 
dva nevidomí sólisté. Francouzský 
saxofonista Christian J. Campet a 
mladý nadaný klavírista Martin Jo-
zífek.  Na pódiu se objeví i vodicí psi.

Přijďte podpořit dobrou věc! 
Zažijete příjemný večer a pomůžete 
tak i lidem, kteří navzdory svému 
handicapu nerezignovali a snaží se 
žít plnohodnotným životem.

Vstupenky jsou v prodeji v po-
kladnách Národního divadla a Colo-
sseum ticket.



MAMA KLUB – MÍSTO, KDE SE POBAVÍTE A ODPOČINETE SI
Písničky, stolečky s omalovánkami, 

koutek s hračkami, nezbytný 
přebalovací stůl, „parkoviště“ pro 
kočárky a občerstvení pro malé i velké 
– tak to vypadalo při prvním setkání 
Mama klubu v Galerii 1, kam maminky 
z Prahy 1 a jejich malé potomky 
pozvala Městská část Praha 1.

„Mama klub je naším novým 
projektem určeným především 
maminkám s malými dětmi, které se 
chtějí potkat s ostatními maminkami, 
vyměnit si své zkušenosti a zároveň 
se dozvědět něco zajímavého, 
pobavit se a odpočinout si,“ vysvětlila 
tisková mluvčí radnice Veronika 
Blažková, která tak po projektech 
Vostrý kafe a Čaj o sedmé iniciovala 
a odstartovala další aktivitu 
podporující prohlubování sousedských 
vztahů a společenský život v Praze 1.

Inspiraci podle svých slov získala 
při slavnostních vítáních občánků 
na Staroměstské radnici, kde si 
při povídání s rodiči uvědomila, že 
zejména matky nemohou využívat 
bohatou nabídku akcí a aktivit 
pořádaných večer a v podvečer 
a že by se jim hodila doba, kdy se 
jejich ratolesti třeba probudí po 
poobědovém spánku.

„Snažíme se, aby se u nás v Praze 1 
měli dobře občané i občánci,“ uvedl 
výstižně starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, podle kterého je i Mama 
klub důležitou součástí mozaiky 
projektů, jejichž cílem je nárůst počtu 
stálých obyvatel Prahy 1. „Jestliže 

chceme, aby nás bylo víc, musíme 
se starat o nastupující generace 
i jejich rodiny, o dostatečnou nabídku 
volnočasových a vzdělávacích aktivit 
i o vzájemnou sousedskou podporu 
a mezigenerační kontakty. Je toho 
dost, co radnice dělá a co přináší 
velmi pozitivní výsledky,“ doplnil 
Oldřich Lomecký.

Patronkou projektu Mama klubu 
je moderátorka a modelka Hana 
Mašlíková. „Moc se na to těším 
a ráda se od ostatních maminek 
dozvím, co by je zajímalo a co by 
chtěly, aby bylo součástí setkání 
Mama klubu,“ prohlásila maminka 
půlročního syna Andrease Hana 
Mašlíková.

Mama klub v Galerii 1 ve 
Štěpánské 47 je vstřícným místem, 

kde si maminky nově mohou 
popovídat s ostatními, zacvičit 
si, zatancovat, zahrát zajímavé 
hry, popovídat si s inspirativními 
osobnostmi a odpočinout si. Pro děti 
jsou připraveny hry a hlídání.

„Plánujeme také výměnné bazárky, 
poradny o výživě, cvičení, o údržbě 
vlasů a pleti, módní poradenství 
a osobní koučink. Maminky z Mama 
klubu budou také moci využívat cvičení 
v centru Tělocvična v Žitné ulici,“ 
popsala Veronika Blažková.

Další setkání Mama klubu se 
uskuteční 28. února od 11 hodin 
v Galerii 1 ve Štěpánské 47 a jeho 
součástí bude výměnný bazar. 
Přihlásit se a získat více informací je 
možné na e-mailu: marie.hrabovska@
praha1.cz.



Mama
klub Praha 1

Vás zve na

PRAVIDELNÉ 
CVIČENÍ

pro maminky s dětmi

V pohybovém centru

Žitná 13, Praha 1

 KAŽDÝ ČTVRTEK 
OD 10:00 HODIN

Čaj o sedmé Vostrý kafe
 

CAJ
O SEDMÉ

7. 3. 2018
MATĚJ KREJČÍ
poradce osobního rozvoje 
GrowJOB Institute

Převádí vědecké výzkumy 
do praxe z odvětví psycho-
logie, behaviorální ekono-
mie a neurověd. Pomáhá 
v oblastech spokojenosti, 
vnitřní motivace a rozvoji 
sebedisciplíny. 

29. 3. 2018
MARCELA VUONG
lektorka kurzů asijské 
kuchyně

Zamilovali jste si 
exotickou chuť 
vietnamských 
jídel? Chtěli byste 
se dozvědět, jak si 
sami doma můžete 
uvařit pho bo či jiné 
speciality?  Marcela 
Vuong pořádá 
kurzy vaření Vuong 
cooking class a na 
Čaji o sedmé bude 
povídat nejen 
o vietnamském jídle, 
ale i o vietnamské 
kultuře.

Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na 
každé  „Vostrý kafe“ a  „Čaj o sedmé“ zvlášť předem přihlá-
sit, a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.
cz nebo na tel. 221 097 224! Předmět „Vostrý kafe“ nebo 
„Čaj o sedmé“ – uveďte své jméno a tel. kontakt.

Pro všechny ženy ve věku od 18 do 45 let. Pro všechny muže ve věku od 18 do 45 let.

VSTUP 

ZDARM
A



SENIORSKÉ VÝLETY 2017
 DUBNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Úterý, 24. dubna 2018, 7:30
 KSIĄŻ - ZÁMEK A JAWOR – UNESCO 
Kostel míru Sv. Ducha (Polsko) -
VÝROČNÍ – 10 LET SENIORSKÝCH 
VÝLETŮ S PRAHOU 1 (Středisko
sociálních služeb PRAHA 1)
Na tento dubnový výlet se přihlašuje od 
čtvrtka 15. března 2018.
Vzhledem k vysokému vstupnému do 
objektů se senior podílí částkou 200
Kč, která se vybere v autobuse.

 KVĚTNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Středa, 2. května 2018, 8:00 
 KRATOCHVÍLE 
– ZÁMEK A VODŇANY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 3. dubna 2018.

Čtvrtek, 24. května 2018, 8:00  
 KLENOVÁ – HRAD A KLATOVY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018. 

Úterý – čtvrtek, 29. – 31. května 
2018, 7:30
 JESENICKO

Tradiční družební zájezd do Jeseníků. 
Zájezd je připraven kulturně historicky 
a není koncipován pro pěší horskou 
turistiku. V ceně 1.000 Kč je cesta, plná 
penze, ubytování v hotelu Zlatý Chlum 
v Jeseníkách (2 a 3lůžkové pokoje), vý-
lety po okolí, návštěva objektů, služby 
průvodce. 

Pro každoročně velký zájem 
účastníků budou zájemci vylosováni 
a jména vyvěšena v Infocentru ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18 od pondělí 14. 
května (včetně informace o bližším 
programu a dalším postupu úhrady). 
Upřednostněni budou ti, kteří se da-
ného výletu v minulosti nezúčastnili. 

Během zájezdu navštívíme např. Bí-
lou Vodu, Lázně Jeseník (vč. Priessnitz), 
Javorník, krátké nenáročné procházky 
přírodou apod.
Na tento květnový výlet se přihlašuje od 
úterý 24. dubna 2018.

 ČERVNOVÉ SENIORSKÉ 
      VÝLETY 2018
Úterý, 19. června 2018, 8:00
 DOUDLEBY NAD ORLICÍ – ZÁMEK A 

Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhla-
šování stejným způsobem, popř. telefonicky:  221 097 280  221 097 300.

VAMBERK – MUZEUM KRAJKY
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
středy 2. května 2018. 

Středa, 27. června 2018, 8:00
VRANOV NAD DYJÍ – ZÁMEK A MO-
RAVSKÉ BUDĚJOVICE
Na tento červnový výlet se přihlašuje od 
čtvrtku 24. května 2018. 

 ČERVENCOVÉ SENIORSKÉ       
VÝLETY 2018
Úterý, 17. července 2018, 8:00
 PERNŠTEJN – HRAD A VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od  
úterý 19. června 2018.

Úterý 24. července 2018, 8:00
 PORCELÁNKA THUN (NOVÁ ROLE) 
A OSTROV NAD OHŘÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od 
středy 27. června 2018.

Výlety jsou organizovány zdarma a 
pouze pro občany seniorského věku s 
trvalým bydlištěm na Praze 1 /do-
prava, návštěva objektů, oběd, služby 
průvodce, koordinátor výletu/.
 

Nový způsob přihlašování.  Pouze 
osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 
1, Vodičkova 18, odhlašování stej-
ným způsobem, popř. telefonicky: 

221097280, 221 097300. 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 minimál-
ně 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 mož-
nost 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 tele-
fonicky. Tímto také 
žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní 
telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, 777 161 539



GALERIE ČERNÁ LABUŤ ZVE NA VÝSTAVU 
11 VÝRAZNÝCH BRITSKÝCH UMĚLCŮ

Výstava s výstižným názvem Sou-
časné britské umění / Contemporary 
British Art představuje jedenáct 
současných výrazných britských 
umělců.  Pořádající společnost Art 
Lines uvádí  do 1. dubna v galerii 
Černá labuť tvorbu pozoruhodných 
solitérů i vážených a ceněných 
umělců, kteří povětšinou nestojí v 
hlavních a protěžovaných moderních 
proudech a nerezignovali na ele-
mentární sdělnost. Vedle zdejšímu 
publiku již dobře známých Charlese 
Thompsona, Paula Harveyho nebo 
Joea Machinea se návštěvníci galerie 
seznámí s dalšími umělci, zejména 
s řadou autorů těžících originálním 
způsobem z reflexe fotografie i z 
předválečného surrealismu. Zaujmou 
kontemplativní krajiny francouzsko-
-britské Anny Keen, díla Jonathona X. 
Coudrilla, či ceněná portrétní tvor-
ba Raoofa Haghighiho. Na tradiční 
proud britské figurální malby nava-
zuje William Balthazar Rose, ironické 
komentáře předválečné avantgardy 
najdeme v díle Eamona Everalla. 
Mimo kategorie stojí technicky fasci-
nující abstrakce Chrise Parkse, které 
odrážejí mikroskopické momenty 
dění v kapalinách.

Výstavu Současné britské umění 
/ Contemporary British Art pořádá 
společnost Art Lines. K vidění bude 
v Art & Event Gallery Černá labuť od 
28. února do 1. dubna 2018. Otevře-
no je o víkendech od 14 do 19 hod. či 
po předchozí domluvě. Více infor-
mací na www.artlines.cz a www.
cernalabut.cz. 

Současné britské umění / Contem-
porary British Art 

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI:
Anna Keen http://annakeen.com/
Eamon Everall http://www.stuckism.
com/everall/
Edward Lucie-Smith http://www.
edwardlucie-smith.info/
Ella Guru http://ellaguruart.com/
Charles Thomson http://www.stuc-
kism.com/thomson/
Chris Parks http://www.chrispark-
sart.com/
Joe Machine http://www.stuckism.
com/machine/
Jonathon X. Coudrille http://coudrille.
com/
Paul Harvey http://www.paulharvey-
paintings.com/
Raoof Haghighi https://www.ra-
oofhaghighi.com/
William Balthazar Rose http://www.
william-balthazar-rose.co.uk/

WORLD ON FIRE | THE BURNING MAN COLLECTION BY MAREK MUSIL
Přední český módní a re-

klamní fotograf Marek Musil se 
ve své volné tvorbě zaměřil na 
fenomén amerického umělec-
kého festivalu Burning Man, 
který se koná od druhé polovi-
ny osmdesátých let uprostřed 
nevadské pouště, přesněji 
v lokalitě Black Rock Desert. 
S foťákem navštívil i nejzná-
mější odnože festivalu, a to 
Midburn v Izraeli a AfrikaBurn 
v Jihoafrické republice. Nyní 
máme možnost nasát svobo-
domyslnou atmosféru festivalů 
ve fotografickém triptychu 
World on Fire.

Na výstavě najdeme foto-
grafie ze všech tří kontinentů, 

deset základních principů, 
z nichž filozofie Burning Man 
vychází nebo osobní glosy 
účastníků festivalu. Dostává 
se nám ucelený pohled na 
festival vycházející z princi-
pů svobody, individuálního 
sebevyjádření, osobní zodpo-
vědnosti a základních ekolo-
gických principů.

Leica Gallery Prague
Školská 28, 
110 00 Nové Město
Kurátor: JAN KUNZE
Termín konání: do  8. 4. 2018
Otvírací doba:
po–pá: 10 – 21 hod
(sobota + neděle / státní 
svátky: 14 - 20h)
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pořadatel:       
Sbor 
Církve bratrské
v Praze 1

podporováno
granty:

mediální
partneři:

Bůh v krizi?
Nečekané psychologické aspekty 
Boží osobnosti v prvních kapitolách 
knihy Genesis s teologem a 
překladatelem Alexandrem Flekem.

únor
březen
2018

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, 
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin

1.3.

Kdo spraví mravy, 
když ne my?
O vztahu etiky a morálky 
s evangelickým farářem 
Milošem Rejchrtem.

15.2.

ve spolu-
práci s
domácím
hospicen:       

Taiwan z koruny stromu
Tomáš Soja Voves se s námi podělí 
o své zážitky, dojmy a fotografie 
z půlročního pobytu v Asii. 

15.3.

  zimasprahou1

Instagram MČ Praha 1:
 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své zimní 

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Každá
desátá 
fotografie 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

Soutěž potrvá do 18. 3. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

3. Opatři fotografii hastagem: #zimasprahou1
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knihy Genesis s teologem a 
překladatelem Alexandrem Flekem.

únor
březen
2018

v Dobročinné kavárně Cesta domů, Soukenická 15, 
Praha 1, vždy ve čtvrtek od 18 hodin

1.3.

Kdo spraví mravy, 
když ne my?
O vztahu etiky a morálky 
s evangelickým farářem 
Milošem Rejchrtem.

15.2.

ve spolu-
práci s
domácím
hospicen:       

Taiwan z koruny stromu
Tomáš Soja Voves se s námi podělí 
o své zážitky, dojmy a fotografie 
z půlročního pobytu v Asii. 

15.3.



Ahoy Jaro!
VELIKONOČNÍ 

RODINNÉ ODPOLEDNE

MiniDisco show 
s Dádou Patrasovou,

folklórní soubory a velikonoční zvyky,
pomlázky, řehtačky,

vajíčka a kraslice,
výtvarné dílny, malování na obličej,

soutěže, ochutnávky,
tombola a ještě mnohem víc

Michnův palác, Tyršův dům, 
park Kampa, Újezd 450/40, Praha 1

radní pro kulturu mč praha 1 

filip kračman vás zve na
vstup zdarma

25. 3. 2018
14:30 - 17:30

 

        Vás zve na 

 Jarní                                  
zpívání  

  (nejen) pro seniory 
v úterý 20. 3. 2018 

od 10.00 hodin ve Studiu Rolnička, 
Senovážné náměstí 23, Praha 1 

(ve dvoře, průchod budovou C) 
 

Společně si budeme zpívat masopustní   
a velikonoční lidové písničky a připomeneme si 

některé lidové jarní zvyky. 

 

 

 

  
Vstupné dobrovolné. 

VYBĚHNI S RADNÍM 
– ZNOVU NA JAŘE 2018!

SLEDUJTE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY PRAHY 1 
(www.facebook.com/praha1cz) A DOZVÍTE SE VÍCE.

Vstupenky PRO OBČANY PRAHY 1 ZDARMA od 7. 3. 2018
 v informačním centru Úřadu městské části Praha 1.


