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MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE PŘILÉTAJÍ
Malostranské čarodějnice jsou 

po roce opět tady! Skvělou zába-
vu, sousedskou pospolitost, dobré 
jídlo a pití – to vše a mnoho dal-
šího nabídne tradiční akce, která 
se uskuteční v pondělí 30. dubna 
2018 od 19 hodin. Právě v tuto 
dobu budou mít účastníci sraz na 
Malostranském náměstí 27. Odtud 
posléze všichni vyrazí Mosteckou 
ulicí a přes Karlův most na Kam-
pu, kde ve 20 hodin začne hlavní 
program.

„Letošní čarodějnice sice vychá-
zejí na pondělí, nikoli na víkend, 
ale jsem přesvědčen, že tuto 
skvělou akci si nenechá ujít žádný 
patriot z naší městské části. Lze 
si užít pěkný podvečer a večer, 
to vše bude zakončeno stylově, 
s milými lidmi, v sousedské po-
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spolitosti,“ říká starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký (TOP 09). Měst-
ská část Praha 1 je tradičním spo-
lupořadatelem Malostranských 
čarodějnic, a to se Sdružením 
výtvarníků Karlova mostu, strážní-
ky z Prahy 1, dobrovolnými hasiči 
a především s obětavými nadšenci 
ze Spolku občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan.

Pokud se někdo rozhodne po-
čkat na průvod čarodějnic přímo na 
Kampě, může se tam s dětmi vypra-
vit již v 15 hodin. Bude tam připra-
veno žonglování, maorský tanec, 
kolotoč, střelnice a další atrakce. 
Zábava potrvá až do půlnoci. 



PROGRAM 
VE WERICHOVĚ VILE 

„Hovory W“ s Jiřím Werichem Petráškem 
+ křest knihy
15. 4. | 18:00 – Povídání s písněmi  Osvoboze-
ného divadla a křest knihy  Kapka do žil.  

Standupové speciály Miloše Čermáka 
a Luďka Staňka ve Werichovce
18. 4. | 20:00 – Staněk samozřejmě o ženách. 
Čermák o lidech a hlavně o sobě, protože…

Protentokrát – Praha ve 40. letech
19. 4. | 10:00 – Dokumentární inscenace 
o Praze 40. let s  Ilse Dolanskou a  Evou Wa-
rausovou.

Werichovské notování_2
21. 4. | 15:30 Další z pravidelných setkání se 
spolkem Werichovci v podkroví Werichovy vily

Architekt Marek Tichý – přednáška a komen-
tovaná prohlídka
24. 4. | 17:30 – Večer s architektem Markem 
Tichým nejen o Werichově vile,  klenotu Kampy.



PLES SENIORŮ
V neděli 15. 4. od 17 hodin v Paláci Žofín se koná 

tradiční ples seniorů Prahy 1, který byl na tento termín 
přesunut z technických důvodů. Vydané vstupenky 
zůstávají v platnosti.

PÉČE O PLEŤ VE ZRALÉM VĚKU
V úterý 17. 4. od 14.30 hodin se v klubu seniorů 

Haštalka uskuteční přednáška a beseda s Jaroslavou 
Hudečkovou, která vám poradí, jak pečovat o pleť ve 
zralém věku. Přijďte se dozvědět, jak vypadat stále 
mladistvě.

SETKÁNÍ S KULTUROU: FOLK A COUNTRY
Koncert Tonyho Linharta a Heleny Maršálkové se sku-

pinou Pacifik se uskuteční ve středu 18. 4. od 15 hodin 
v Malostranské besedě. Vstupenky, určené pro seniory 
z Prahy 1, jsou zdarma k vyzvednutí v informačních 
centrech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 5. 4. Z kapacitních 
důvodů není možný vstup bez vstupenky.

VYCHÁZKA: MÁLO ZNÁMÁ VINOŘ
Další vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou pod vede-

ním Jaroslavy Náprstkové se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 
od 14 hodin. Na vycházku se hlaste u Karolíny Schwar-
zové, tel. 725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 
183. Podrobnosti o srazu získáte při registraci. 

PÉTANQUE – ZAHAJOVÁK

Třetí ročník tradičního turnaje jednotlivců v pétanque 
se koná ve středu 25. 4. od 10 hodin v parku v Lanno-
vě ulici. Registrace od 9.30. Přijďte si zahrát, ať už jste 
někdy pétanquové koule drželi, nebo ne. Jste-li úplní 
začátečníci, rádi vás do hry zasvětíme a třeba se pak 
stanete členy Senior týmu Praha 1.

OCHRANA ČLOVĚKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ

Ve čtvrtek 26. 4. v 10 hodin v DPS U Zlaté studně 1 se 
koná zajímavá přednáška zástupců Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy. Senioři tvoří podle statis-
tických údajů druhou nejpočetnější skupinu usmrcených 
osob při požárech, proto právě tato věková skupina 
musí dbát na prevenci. Přednášku tvoří tato základní té-
mata: linky tísňového volání, varovný signál „všeobecná 
výstraha“, jak se chovat po zaznění varovného signálu, 
evakuace a evakuační zavazadlo, prostředky impro-
vizované ochrany, požár v bytě nebo domě, pravidlo 
při zasažení ohněm, odpovědi na otázky. Přednáška je 
doprovázena názornou audiovizuální prezentací. Před-
náška se bude v květnu a červnu opakovat i v dalších 
domech s pečovatelskou službou.

FINANČNÍ MATEMATIKA
Vyznat se dnes ve všech finančních produktech není 

vůbec snadné. Banky a finanční domy na nás útočí „vý-
hodnými“ nabídkami, po kterých prostě musíme sáh-
nout, abychom se měli dobře a naše děti byly šťastné. 
Ale kde je pravda? Přijďte si na konkrétních případech 
vyzkoušet, jak jednotlivé produkty fungují, jak si vypočí-
tat, zda nabídka je opravdu výhodná nebo se jedná jen 
o reklamní tah.

Program z cyklu zážitkových programů Smíchovská 
průmyslovka třetího věku aneb to jsme se za nás neučili 
z okruhu Matematika v praxi se uskuteční ve středu 9. 
5. od 15 hodin. Přihlášky u Karolíny Schwarzové, tel. 
725 397 934, a Terezy Noskové, tel. 607 048 183, od 
26. 4. Podrobnosti o srazu získáte při registraci. 

HODINOVÝ AJŤÁK
Máte problém s nastavením počítače nebo mobilní-

ho zařízení? Něco vám přestalo fungovat? Máte nový 
program a potřebujete ho nainstalovat? Potřebujete 
zprovoznit novou tiskárnu, tablet, chytrý telefon nebo 
jiné zařízení?

Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou 
školou vám nabízíme novou službu HODINOVÝ AJŤÁK. 
Zavolejte Tereze Noskové, 607 048 183, nebo Karolíně 
Schwarzové, 725 397 934, my váš požadavek zazna-
menáme a v brzké době se vám ozve některý student 
Smíchovské střední průmyslové školy a domluví se 
s vámi na termínu návštěvy přímo u vás v bytě. 

AKCE PRO SENIORY



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.

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

  

 

 

 



rátorka a modelka Hana Mašlíková, 
která si občas chodí s maminkami 
do Žitné 13 zacvičit. „Jsem moc 
ráda, že mě Praha 1 oslovila. Mám 
malé dítě a ráda předám své zkuše-
nosti,“ uvedla maminka malého 

V MAMA KLUBU SE POBAVÍTE, ODPOČINETE SI – A ZACVIČÍTE
Maminky z Prahy 1 mají od ledna 

letošního roku možnost navštěvo-
vat místo, které je určeno jen jim 
a jejich malým dětem – Mama klub, 
kde se mohou potkávat s ostatními 
maminkami, vyměňovat si zkuše-
nosti, dozvědět se něco zajíma-
vého, pobavit se, odpočinout si – 
a také si zacvičit, a v to v tělocvičně 
v Žitné 13.

 „Mama klub je naším novým pro-
jektem určeným maminkám s ma-
lými dětmi. Jednou měsíčně pro ně 
pořádáme setkání se zajímavou 
osobností v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 a každý čtvrtek od 10 do 11 ho-
din pak cvičení v tělocvičně v Žitné 
13. Vše je samozřejmě bezplatné. 
Kromě tolik potřebného a přínos-
ného cvičení nabízíme setkává-
ní, relaxaci, výměnu zkušeností, 
poradenství a zajímavé informace, 
jež maminky vyhledávají,“ vysvětli-
la tisková mluvčí radnice Veronika 
Blažková, která tak po projektech 
„Vostrý kafe“ a „Čaj o sedmé“ 
iniciovala další aktivitu podporující 
prohlubování sousedských vztahů 
a společenský život v Praze 1.

Patronkou Mama klubu je mode-

Andrease. Při setkání v Galerii 1 
i při cvičení v tělocvičně jsou pro děti 
připraveny hry a hlídání. 

Více informací o Mama klubu zís-
káte 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

VSTUP 

ZDARM
A



2. 5. 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“  a „Čaj o sedmé“ zvlášť předem 
přihlásit, 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.

HANA REINDERS MAŠLÍKOVÁ 
A ANDRÉ REINDERS

Moderátorka, modelka a zápasník vědí, jak na to!

 ZACVIČTE SI S PARTNERKOU, 
AŤ NECVIČÍ JEN DOMA ONA S VÁMI

TÉMA:

6. 6. 2018, 19:00
Galerie 1 (Štěpánská 47, Praha 1)

OLIVER MALINA-MORGENSTERN
Filmový dokumentarista, který se nebojí ani závažných témat.

NATÁČENÍ DOKUMENTU 
O KAMPĚ A WERICHOVĚ VILE

TÉMA:

26. 4. 2018, 19:00     Galerie 1, Štěpánská 47

Alena Klenot 
PŘES PĚT LET BYLA DVORNÍ VIZÁŽISTKOU 
A STYLISTKOU ZPĚVAČKY CÉLINE DION.

Téma: 
Umění jak pomalu stárnout 

Dárek – kniha:
Jsem příliš mladá, abych zestárla

31. 5. 2018, 19:00     Galerie 1, Štěpánská 47

Marcela Košanová  
ČARODĚJKA A KARTÁŘKA, KTERÁ UMÍ 
NAHLÉDNOUT NA DNO LIDSKÉ DUŠE.

Téma: 
Jarní čarování

21. 6. 2018, 19:00     Galerie 1, Štěpánská 47

Jiří Hašek 
OCHUTNÁVKU VÍN DOKÁŽE 
„UŠÍT“ KAŽDÉMU NA MÍRU.

Téma: 
Degustace vín. Jak poznat kvalitní víno. 
Akce spojená s degustací.

AlenA Klenot

CAJ
O SEDMÉ

 

Městská část 
Praha 1 

si dovoluje pozvat 
všechny ženy ve věku
od 18 do 45 let na akci 

Čaj o sedmé.

CLV_KAFE.indd   1 06.04.18   18:35



SENIORSKÉ VÝLETY 2018
 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 

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.

A 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 
stejným způsobem, popř. telefonicky: 

221097280, 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 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



VÝTVARNÁ ASKEZE MICHAELY ŽEMLIČKOVÉ 
V jednoduchosti je krása – i to by 

se dalo říct o obrazech Michaely Že-
mličkové, které do 3. května předsta-
vuje výstava v Galerii 1 ve Štěpánské 
47 a jež zdánlivě jednoduše dokáží 
vystihnout eleganci hudebnic i jejich 
erotickou přitažlivost či plynulost 
pohybu tanečnic i krásu jejich těl. 
Ladně, elegantně a půvabně ale za-
chycují i automobil. O našem prvním 
prezidentovi nemluvě…

 „V Galerii 1 naleznou návštěvníci 
díky Michaele Žemličkové křehkou 
poetiku černobílých i bíločerných 
kreseb. Kresby naprosto souznící 
s koncepcí Galerie 1, vyvolávající 
romantiku i silné emoce,“ popsal sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž 
expozici ve Štěpánské 47 slavnostně 
zahájil.

Jak odborníci upozorňují, jednodu-
ché kresby Michaely Žemličkové by 
mohly svádět k představě o jedno-
duché tvorbě, což by byl velký omyl, 
neboť autorka je velmi pracovitá 
a ta linka, kterou vytvoří, musí být 
opravdu dokonalá. A ona ve výsledku 
dokonalá opravdu je! Však také často 
vznikne až na stý pokus.

A jak se Michaela Žemličková 
odhodlala ke své ladné tvorbě? „Do 
svého prvního bytu jsem si chtěla 
pořídit nějaký obraz, ale žádný se 
mi v galeriích nelíbil, tak jsem si ho 
namalovala sama,“ prozradila svůj 
recept umělkyně, jež vždy obdivovala 
Picassovy jednoduché obrázky ze 
sklonku jeho života a jež bude vy-

stavovat i na první světové výstavě 
v České republice – od 3. do 8. srpna 
letošního roku v Mánesu.

Chcete hezký obraz do svého 
bytu? Zkuste Michaelin recept anebo 
přijďte do Galerie 1, kde si jistě 
vyberete.

Další informace: www.galerie1.cz

PRAHA FOTOGRAFICKÁ 2018

základním tématem v nejrůznějších 
projektech. Je příležitostí k zamyšlení 
nad smyslem života ve městě, akti-
vitou jeho obyvatel a účelností jejich 
snah o drobné i velké změny, protože 
fotograficky zachycené situace oží-
vají silou prožitku a zaujetí pro věc. 
Kronika města je otevřená, každý se 
může zapojit.

Soutěž Cena Praha fotografická 
nazvaná v duchu velkého fotografa 
Prahy Josefa Sudka již od roku 1996 
každoročně soustřeďuje nejlepší 
snímky hlavního města, které vznikly 
v uplynulém roce. Do 22. ročníku 
soutěže bylo přihlášeno 1034 foto-
grafií od 106 autorů. Soutěží se tra-
dičně ve čtyřech stálých kategoriích 
– Krása Prahy a její proměny, Lidé 
v Praze, Problémy Prahy a Kronika 
hlavního města. Letošní proměnlivé 
kategorie jsou Hlubočepy a Fotogra-
fováno mobilem. 

Zaslané fotografie hodnotila sed-
mičlenná porota v čele s  fotografem 
Andrejem Reiserem. V kategoriích 
udělila 1., 2. a 3. cenu a 12 čestných 
uznání. Hlavní cenou napříč katego-
riemi je Cena primátorky hlavního 
města Prahy, kterou letos získala 

22. ročník ročník soutěže a výstavy vítězných a vybraných fotografií
Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál, do 28. 4. 2018
Marcela Kybalová za snímek Cesta 
na Měsíc. Dále byla udělena Cena 
Foma Bohemia za nejlepší čer-
nobílou fotografii (Lukáš Janičina: 
Kavárna Slávie), Cena Olympus za 
experimentální fotografii (Jaroslav 
Klouda: Rozloučení s Prahou), Cena 
Svazu českých fotografů (Vojtěch 
Drs: Nehleď na umělce), Cena Zväzu 
slovenských fotografov (Jaroslav Ka-
lous: S úsměvem). Starosta Městské 
části Praha 1 ocenil jako každoročně 
fotografii vybranou návštěvníky pře-
dešlé výstavy (Petr Kalousek: Mlha 
nad Vltavou). 

Výstava představující vítězné 
a porotou vybrané snímky 22. roční-
ku soutěže od 62 autorů je příspěv-
kem k vizuálním dějinám otevřeného 
města. Je výzvou pro další směřování 
fotografů, jimž se hlavní město stane 



 

 

Kostel Panny Marie pod řetězem konec mosta býval středem opevněného útvaru 
komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě 
u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 
1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky 
včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů 
spadajících pod jurisdikci řádu.  
Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj 
zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. 
Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel 
rozšířen o raně gotické kněžiště.  
Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla 
zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní 
části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 
1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo 
nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn 
z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. 
a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu 
C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony.  
Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od 
J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy 
světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz 
(Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta 
r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory 
na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa 
Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha 
je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře 
Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. 
Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.  V roce 1909 nahradil Jindřich 
Schiffner staré varhany z 30. let 18. století, z nichž zůstala zachována jen baroková 
varhanní skříň a 45 původních cínových píšťal v prospektu. Další přestavba varhan 
byla provedena v roce 1987 za použití části píšťal ze Schiffnerových varhan (pražské 
družstvo Igra). V roce 2006 provedla generální opravu varhan Organa Kutná Hora. 

 
 

Květiny na koncert daruje KVĚTINÁŘSTVÍ u ČERVENÉHO LVA 
 

Příští koncert VARHANNÍCH NEŠPOR MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  
se uskuteční v pondělí 21. května 2018  

 
www.sdh.cz 

Suverénní řád maltézských rytířů 
Společnost pro duchovní hudbu 

 

si Vás dovolují pozvat na 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

 
 

V KOSTELE  PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 
Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. 

v pondělí 16. dubna 2018 v 17.00 hod. 
 

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 
 
 
 

Účinkuje: 
 

Kateřina Jansová – flétna 
Irena Chřibková – varhany  

 

www.klubsamari.cz vstupné dobrovolné                                                                  

pořadatel:   
Sbor 
Církve bratrské
v Praze 1

mediální
partneři:

Ještěři v Samaří
Koncert skupiny ve složení Kryštof 
Verner, Ladislav Knotek a Lukáš 
Gregora prokládaný autorským 
čtením Daniela Wagnera.

3.5.

Karmelitánské
Knihkupectví
U sv. Vojtěcha

duben
květen

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

Neposlušná kůzlátka
Představení loutkového divadla 
Buchty a loutky pro děti i dospělé.
Režie: Vít Brukner

5.4.

ve spolupráci 
s domácím
hospicen:       

podpořeno granty:

Duše přírody
Esejista a religionista Lukáš Senft 
přiblíží nové pohledy a nezvyklé 
výklady přírodního světa, které 
mohou obohatit vnímání nás 
samých a naší spirituality.

19.4.



 

 

  zve všechny zájemce na druhé 

                  Jarní 
              zpívání  

  a jarní lidové hry 
ve středu 2. 5. 2018 

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

(ve dvoře, průchod budovou C) 
 

 

    
 
 
   
 

Čekají nás další lidové písničky, lidové zvyky  
a dětské jarní hry. 

Přineste si nůž – budeme vyrábět píšťalky  
z vrbových proutků. 



  jarosprahou1

Instagram MČ Praha 1:
 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své jarní

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Soutěž potrvá od 20. 3. do 20. 6. 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: #jarosprahou1
   Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Každá
desátá 
fotografie 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

12.–17. června
Michnův palác v Praze 

Šachový zápas velmistrů,  blicák a simultánka
pro veřejnost,  přednášky a výstava.

www.praguechess.cz

POD ZÁŠTITOU 
STAROSTY PRAHY 1 

ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO

CEZ Chess 
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

CCT2018-plakat-A3.indd   1 01.02.2018   7:44:23

MEDIÁLNÍ PARTNER: (www.prahatv.eu) 

www.republique-de-montmartre.com

www.republique-de-montmartre.com

UVÁDĚJÍ

AstonRent
autopůjčovna a operativní leasing

22. a 23. DUBNA 2018 v 19 HOD.
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU . STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 13 . PRAHA 1

PŘEPRODEJ OD 7. BŘEZNA 2018 - INFORMACE: (+420) 736 792 752 
BiBoViNo . NÁRODNÍ 37 - PASÁŽ PLATÝZ ( ÚT-SO 11:00-19:00 hod.)

ELEKTRONICKY - WWW.SMSTICKET.CZ
OD 18:00 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÝCH VÍN

POČET MÍST OMEZEN

22. a 23. DUBNA 2018 v 19 HOD

CASSITA 

GÉRARD CAILLIEUX

JIŘÍ NEUŽIL
PIANO

s vatojá nské sl av nosti

pod karlovým mostem
n a  h l a d i n ě  V l t a V y

20 15/5 18

Pondělí 14. května
14.00–18.00 / Benátské odpoledne (hergetova cihelna)

18.00 / Mše svatá ke scti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České – 
zazní oratoria pro sbor a varhany (kostel sv. františka z assisi, křižovnické nám.)

Úterý 15. května
18.00 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19.15 / Svatojánské procesí na Karlův most
20.30 / Regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (karlův most)

20.45 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.) 
21.10 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

22.00 / Velkolepý barokní ohňostroj

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy

w w w . n a v a l i s . c z



ČLOVĚK V DIALOGU
Etika v době vykloubené

www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu 
Kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

2018

Josef Kordík:  
svoboda Jít s bohem

Zkušenost disentu a vězeňského kaplana
v úterý 24. 4. od 19 hodin

P. Josef Kordík – římskokatolický kněz. V 70. letech působil v Sudetech ve farnosti Libčeves. Podepsal Chartu 77 a aktivně se zapojoval 
do činnosti disentu. Byl zbaven státního souhlasu a podmínečně odsouzen, pak pracoval jako dělník. V roce 1989 se vrátil do duchovní 
služby jako farář v Železnici, kde dodnes působí. Přes dvacet let byl vězeňským kaplanem ve Valdicích. O svých zkušenostech vypráví v 
Knize, která by nemusela být (http://www.cibulka.com/poci/1.htm) a v knize Svoboda jít s Bohem (2016), která může být.

národní galerie v praze a galerie rudolfinum 
vás srdečně zvou na slavnostní zahájení výstavy 

the national gallery in prague and galerie rudolfinum 
have the pleasure of inviting you to the opening 

ceremony of the exhibition

šternberský palác — sternberg palace
hradčanské náměstí 15, praha 1

ISLAND
cesta na

hynek martinec

26. dubna 2018 
v 18 hodin

26 April 2018 
at 6 pm

{voyage to iceland}

Za Podpory
Supported by

Spolupořadatel 
Co-organizer

Partneři
Partners

Partner vernisáže 
Partner of the opening ceremony

Partner výstavy
Partner of the Exhibition

Generální Mediální Partner
Media Partner

Mediální Partneři
Media Partners


