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GALERIE 1 PŘEDSTAVUJE ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Výstava Přítomnost a budoucnost Prahy 1 představuje
investiční projekty, které se uskutečnily v první městské
části v letech 2011 až 2018. Návštěvníci výstavy si tak
mohou zrekapitulovat proměny Prahy 1 v posledních letech. Výstava se koná od 12. září do 6. října ve výstavním
prostoru Prahy 1 – v Galerii 1 ve Štěpánské ulici č. 47.
„Co se týká jednotlivých projektů, věřím, že si každý najde to, co mu udělá radost – ať už jde například
o celkovou revitalizaci Střeleckého ostrova, úpravy
Národní třídy včetně výsadby nových stromů či citlivou
rekonstrukci klenotu naší městské části, tedy Werichovy vily, za níž jsme obdrželi zvláštní uznání od Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Zvu všechny
zájemce a zejména patrioty,
aby se přišli
Galerie 1, Štěpánská 47, 110 00 Praha 1
podívat!,“ říká
Otevírací doba: ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
starosta Prawww.galerie1.cz
hy 1 Oldřich
www.instagram.com/galerie_1
www.facebook.com/galerie1cz
Lomecký.

Návštěvníci si mohou ZDARMA odnést katalog hlavních
investičních akcí v naší městské části za uplynulých osm
let a také katalog, který představuje projekty uskutečněné
díky grantu na opravu domovního fondu.

Magazín Městské části Praha 1 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 • Ročník XXVI• 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

CHCETE SI NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM? PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!

ČAJ O SEDMÉ, VOSTRÝ
KAFE A MAMA KLUB
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

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

MAMA KLUB

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

GALERIE NOVÁ SÍŇ
PETR ŘEHOŘ
Fragmenty“
10.10. – 28.10.
Pokus o komunikaci bez slov a společného jazyka.
Komunikace, pokus o ní, patří k základním vlastnostem a úkolům výtvarného umění. Ptám se však,
jak umění komunikuje a
kdo určuje její zásady?
Tahle otázka mě neustále pronásleduje. Někdy
zůstává v pozadí, nakonec
ale vždy vypluje znovu
na povrch. Tvrdí se, že
výtvarné umění vyjadřuje
zkušenosti, které nemůžeme vyjádřit slovy – zkušenosti beze slov. Možná,
ale pouze v případě, že se
nechceme podělit o naší
zkušenost s nikým dalším. V případě, že se o zkušenost podělit chceme, musíme potom vyjádřit slovně
i bezeslovné zkušenosti. Výtvarné umění má svůj
vlastní jazyk, jehož významy, symboly a kódování
bývá pro diváka často těžko srozumitelné.
Proto považuji slova za prostředek, který spojuje
teoretické a vizuální aspekty různých definicí umění.
Obsah umění je proto pro mne důležitý nejenom po
stránce emocionální ale také po stránce intelektuální.
Petr Řehoř
Galerie Nová síň
Voršilská 3, Praha 1
www. novasin.org
Otevřeno:
denně mimo pondělí 11-18 hod

SVÁTEK DRAKŮ POD PETŘÍNEM
Už 29. září si budou moci všechny malé i velké děti
poměřit své výtvarné i sportovní výkony na velkých dračích závodech. Ten den se totiž koná už 13. ročník oblíbené Drakiády pod Petřínem, kterou tradičně organizují
sestry boromejky a Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského. V krásných zahradách nemocnice
mezi Petřínem a Pražským Hradem si budete moci užít
sobotní odpoledne s loutkovým divadlem, malováním
na obličej, bublinovou show a soví přehlídkou. Ale hlavně, budete si moci namalovat vlastního draka a s ním
se potom účastnit soutěží o nejvýše či nejdéle létajícího
draka, nejrychlejšího draka a samozřejmě nejkrásnějšího draka. Na výherce soutěží čekají ceny a diplomy.
Přineste dobrou náladu a hezké počasí.
Těšíme se na vás!
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 1
Oldřicha Lomeckého.
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15.00
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zahájení
Loutková pohádka Zlatá husa
Bublinář a bublinová show
Soutěže draků
Vyhlášení tomboly

s podporou:

PO CELÉ ODPOLEDNE SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
Ukázku sov Dílničku a malování draků
Malování na obličej Soutěže pro děti s odměnami

Těšíme se na Vás!
sponzoři:

pořadatel:

DEN ARCHITEKTURY V PRAZE
PŘEDSTAVÍ ČESKOSLOVENSKOU ARCHITEKTURU V BĚHU STOLETÍ
Od Krušných hor po Karvinou, od
Náchoda po Vimeperk, od Prahy,
přes Brno, Ostravu až do Bratislavy mezi 28. zářím a 4. říjnem zamíří Den
Architektury do více než osmdesáti
měst po celé České republice a také
na Slovensko. V průběhu týdne představí široké veřejnosti nový pohled
na architekturu, která nás obklopuje
– od moderních, odbornými cenami
ověnčených budov přes historické
skvosty až po mnohdy opomíjené,
ale o to zajímavější, stavby. V programu nebude chybět například běh
za architekturou, horské túry, plavba
parníkem, cyklovyjížďky, filmové
projekce, workshopy, přednášky a
především pečlivě připravené procházky vedené architekty, urbanisty
či historiky a příležitost dostat se do
jindy nepřístupných staveb.
V hlavním městě je připraven
opravdu pestrý program, který
zahrnuje přes sedm desítek akcí.
Kubismu a jeho derivátům se bude
věnovat procházka po Praze, která
nás provede po tom nejlepším a
nejzásadnějším, co se v architektuře
tohoto stylu událo. Dům U Černé
Matky Boží od Josefa Gočára, který
byl první pražskou kubistickou stavbu, budou moci návštěvníci prozkoumat podrobně s výkladem v rámci
populární akce Hurá dovnitř!.
Otevřen veřejnosti bude i Obecní dům, ve kterém před 100 lety
vznikalo Československo a na jehož
výzdobě se podíleli například Alfons Mucha nebo Max Švabinský.
Mimořádně zpřístupněna bude i

Smetanova síň, Cukrárna, Slovácký a Orientální salonek či Salonek
Boženy Němcové. Své dveře otevře
Hotel International, který je jedním
z nejlepších příkladů tzv. sorely
v české architektuře. Vinohrady
nabídnou prohlídku budovy Sokola,
která je příkladem jedné z nejčistších pražských funkcionalistických
staveb přelomu 30. a 40. let minulého století, Domu zemědělské osvěty
od Josefa Gočára, Laichterova domu
od Jana Kotěra či bývalou Šretrovu
restauraci v Riegrových sadech s
vyhlídkovými terasami.
Název programu Praha nepostavená pod sebou skrývá procházku po
pražských nábřežích, představující
prvorepublikové architektonické
vize, které měly za cíl obohatit Prahu
o nové reprezentativní dominanty.

Po stopách street artu se vydáme
s kurátorkou a novinářkou Sashou
Krolíkovou, kde se dozvíte i o tom co
vlastně umění ve veřejném prostoru
je.
Prahu čeká i několik netradičních
akcí. Jednou z nich je běh za architekturou, v rámci něhož zavedou zkušené architektky a běžkyně účastníky
do do prvorepublikové funkcionalistické vilové kolonie Baba nebo do
známých zahradních a vilových čtvrtí
Hanspaulka a Ořechovka. Další z akcí
je plavba parníkem po Vltavě, která
se v letošním roce zaměří na pražské
veslaře.
Podrobný program mezinárodního festivalu Den architektury 2018
včetně otevřených budov v rámci
Hurá dovnitř! k dispozici na www.
denarchitektury.cz.

PRAŽSKÉ DĚTI POMOHOU VYZDOBIT LETOŠNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Již 14. 9. začínají v centru Prahy
Svatováclavské oslavy. Spodní část
Václavského náměstí i prostor náměstí Republiky se ponoří do podzimní atmosféry, která tradičně připomene patrona českých zemí, knížete
a světce svatého Václava. Na výzdobě
Svatováclavských oslav se budou
letos výrazně podílet také pražské
děti. Ztvární svým pohledem podobu
svatého Václava a nejlepší díla vyvěsí
zástupci organizátora přímo na ploše

Václavského náměstí. Tato originální
výtvarná soutěž je veřejná, zapojit se
do ní mohou všichni malí zájemci.
Aktuality a podrobnosti o soutěži
najdete na webu www.trhypraha.cz
nebo facebookovém profilu https://
www.facebook.com/praguemarkets/
Svatováclavské oslavy začínají
na Václavském náměstí i náměstí
Republiky 14. září a vyvrcholí historickým průvodem 28. září 2018.

FESTIVAL SVĚTLA SIGNAL
PROMĚNÍ ŘÍJNOVOU PRAHU
V UMĚLECKOU GALERII.

SLIBUJI VĚRNOST
REPUBLICE
V přemíře výstav, konferencí,
sympozií a dalších akcí věnovaných
v letošním jubilejním roce 100.
výročí vzniku republiky jsme hledali
jinou a svou vlastní cestu, která by
diváka provedla novodobou historií
naší země od jejích prvních dnů po
současnost.
Chronologický přehled významných událostí nám přišel příliš
tradiční a také obsáhlý, navíc jsme
nechtěli vystavenými fotografiemi
suplovat učebnici dějepisu. Komorní prostředí Leica Gallery si žádalo
užší výběr, najít zkratku, ovšem
samozřejmě dostatečně výmluvnou
a zároveň postihující naši moderní
státnost v její celistvosti.
Jak napovídá název výstavy „Slibuji věrnost republice“, vycházející z
úvodních slov prezidentské přísahy,
vydali jsme se po stopách dosavadních jedenácti mužů, kteří stanuli v
čele státu.
Naší ctižádostí není vstoupit
výstavou do odborného diskursu
historiků a kriticky hodnotit význam
jednotlivých prezidentů. Do přípravy výstavy jsme šli z pozice obrazových dokumentaristů, jejichž cílem
je shromáždit nejlepší dostupné i
doposud veřejnosti neznámé fotografie o lidech, kteří svou státnickou
prací ovlivňovali a doposud vlastně ovlivňují životy naše i generací
předchozích.
Kurátoři:
Dana Kyndrová a Dušan Veselý
Termín konání: do 28. 10. 2018
Pořadatel:
LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Signal festival se letos koná již
pošesté, tentokrát od čtvrtka 11.
do neděle 14. října. Návštěvníkům
představí instalace od předních
českých umělců, tvorbu mladé generace i díla světových jmen. Ročník s podtitulem NEXT:100, který
prostřednictvím vybraných děl
nabídne pohled do budoucích sta
let České republiky, se rozprostře
po třech trasách. K trase Centrum a
Vinohrady přibude nově i Karlín.
Druhý týden v říjnu bude již tradičně v Praze patřit umění, světlu
a současným technologiím. Mezi
celkem 25 díly návštěvníci najdou
tvorbu významných českých umělců jako jsou Lukáš Rittstein, Ivan
Kafka nebo Pavel Karous, ale také
instalace, která mají na svědomí
světová jména oboru světelného
a digitálního umění. Prezentovat
se zde bude francouzský umělec
Romain Tardy, výrazná osobnost
švýcarské umělecké scény Zimoun
či newyorské studio SOFTlab.
Umělecká díla, mezi kterými
nebudou chybět projekce, videomappingy i oblíbené interaktivní
instalace, budou rozmístěna nově
na třech trasách: na trase Centrum,
která povede po Praze 1, na trase
Vinohrady rozkládající se po Praze
2 a Praze 3 a nově i na trase Karlín.
Signal festival i letos zařadil do
programu mnoho novinek. Občané

městské části Prahy 1 tak uvidí
známá i neznámá místa z jiného
úhlu a v jiném světle.
Většina instalací festivalu bude
umístěna jako každý rok přímo
v ulicích města a bude přístupná
zdarma. Zpoplatněna je Galerijní
zóna Signal festivalu, kterou letos
tvoří pět instalací nacházejících se
v uzavřených prostorách, a také 3D
videomapping. Vstupenky budou k
dostání během festivalu na místě
zpoplatněných instalací, vstupné
do Galerijní zóny je možné koupit
již nyní online prostřednictvím portálu GoOut.cz.

 ZÁŘIJOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

Pondělí – středa 17. – 19. září 2018,
7:30
 BRATISLAVA – DRUŽEBNÍ ZÁJEZD
Tradiční družební zájezd do partnerského města Bratislava-Staré Mesto.
Zájezd zahrnuje dopravu, plnou penzi,
ubytování ve 2hvězdičkovém hotelu
(2 a 3lůžkové pokoje), prohlídky
turistických destinací, služby průvodce. Senior se podílí částkou 1.000 Kč.
Vzhledem k obvykle velkému počtu
přihlášených budou všichni zařazeni do
slosování a preferováni ti, kteří se výletu v minulosti nezúčastnili. Vylosovaní
zájemci budou zveřejněni na Seniorské
nástěnce v Infocentru MČ Praha 1, Vodičkova 18 dne 3. září 2018 a bude jim
sdělen následující program s podrobnými informacemi k zájezdu.
Na tento zářijový zájezd se přihlašuje
od úterý 14. srpna 2018.

SENIORSKÉ VÝLETY 2018

Úterý 25. září 2018, 8:00
 KLADRUBY – KLÁŠTER A STŘÍBRO
A FLOSSENBÜRG (BAVORSKO, SRN)
Na tento zářijový výlet se přihlašuje
od úterý 21. srpna 2018.

 ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018
Úterý, 2. října 2018, 8:00
 BUCHLOVICE – ZÁMEK A VELEHRAD
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od čtvrtka 6. září 2018.
Čtvrtek 4. října 2018, 8:00
 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, CHEB – HRAD
A AŠ + SELB (1. OBEC NĚMECKO)
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od úterý 25. září 2018.

 LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018
Čtvrtek 1. listopadu 2018, 8:00
 HORAŽĎOVICE – ZÁMEK A PÍSEK
Na tento listopadový výlet se přihlašuje
od úterý 2. října 2018.

Odjezd autobusu od hotelu InterContinental v Pařížské ulici čp. 30.
Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského
věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 (doprava, návštěva objektů,
oběd, služby průvodce, koordinátor

výletu). Nový způsob přihlašování.
Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování
stejným způsobem, popř. telefonicky:
221 097 280, 221 097 300. Pro velký
zájem o seniorské výlety sdělujeme,
že se senior může přihlásit pouze na 1
výlet v daném měsíci a upřednostněni
budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů. V první
možný den přihlášení na daný výlet
bude přihláška umožněna jen těm,
kteří neabsolvovali minimálně dva
poslední výlety. Všem ostatním bude
přihláška otevřena týden od prvního
možného data přihlášení na daný
výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme
si možnost daného seniora z výletu
odhlásit, pakliže by nesplňoval výše

zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení. Den před odjezdem výletu
je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
a zeptat se, zda-li se neuvolnilo
místo.
V případě naplnění kapacity výletu
bude sdělen stav. V případě změny
bude každý zúčastněný řádně a včas
informován telefonicky. Tímto také
žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní
telefon.

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

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky:
 221 097 280  221 097 300. Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30

AKCE PRO SENIORY
SETKÁNÍ S KULTUROU: ŠANSONY
Ve středu 19. 9. od 15 hodin v
Malostranské besedě vystoupí
Markéta Wankeová s programem
francouzských šansonů. Vstupenky,
určené pro seniory z Prahy 1, jsou
zdarma k vyzvednutí v informačních
centrech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 6.
9. Z kapacitních důvodů není možný
vstup bez vstupenky.
HVĚZDY ZÁŘÍ V ZÁŘÍ
V neděli 30. 9. od 15 hodin se v
paláci Žofín uskuteční akce ke Dni
seniorů. Odpoledne plné hudby,
tance a dobré zábavy je určeno všem
seniorům z Prahy 1, vstupenky jsou
zdarma k vyzvednutí v infocentru
MČ Praha 1 od 10. 9.
TURNAJ V PÉTANQUE O POHÁR
STAROSTY MČ PRAHA 1
Letošní sezona hry pétanque
pomalu končí, a tak je tu opět seniorský turnaj O pohár starosty MČ
Praha 1. Jako vždy se sejdeme v parku v Lannově ulici, a to ve čtvrtek 13.
9. Turnaj začíná v 10 hodin, od 9.30
bude probíhat registrace jednotlivých týmů. Přijďte mezi nás.
PÉTANQUE PRO PRAHU
Turnaj v pétanque pro všechny příchozí bez rozdílu věku Sbohem, léto,
a finále Ligy pétanque pro seniory
se koná v neděli 16. 9. od 10 do 15
hodin na Střeleckém ostrově.
VYCHÁZKA: KOMUNITNÍ CENTRUM
MATKY TEREZY
Vycházka z cyklu Klikaté cesty
Prahou, pod vedením Jaroslavy

Náprstkové a Marcely Cimplové, se
uskuteční v úterý 2. 10. od 14 hodin.
Na vycházku se hlaste u Karolíny
Schwarzové, tel. 725 397 934, a
Terezy Noskové, tel. 607 048 183,
nikoli formou SMS, od 24. 9. Podrobnosti o srazu získáte při registraci.
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Hlavním cílem programu je seznámení se základy kybernetické
bezpečnosti. Zjednodušeně se jedná
o bezpečnost ve světě počítačů. Jaké
jsou hrozby a jak se proti nim bezpečně chránit?
V tomto kurzu se účastníci seznámí s bezpečným chováním na
internetu i s režimem anonymity
prohlížečů. Vyzkouší si rozpoznání podvodných e-mailů, vytváření
silných hesel a jejich zapamatování.
Dozvědí se, jak efektivně blokovat
nežádoucí reklamy, jak se chránit
proti virům, zda se dá 100% chránit a
proč se vlastně bránit kybernetickým
útokům.
Program z cyklu zážitkových
programů Smíchovská průmyslovka
třetího věku aneb to jsme se za nás
neučili z okruhu Informační technologie v praxi se uskuteční ve středu
10. 10. od 14 hodin. Přihlášky u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 934,
a Terezy Noskové, tel. 607 048 183,
od 26. 9. Podrobnosti o srazu získáte
při registraci.
NOVÉ UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNKY
Nástěnka Střediska sociálních služeb na úřadu městské části Praha 1
je nově umístěna přímo v infocentru,
vedle automatu na kávu. Na nástěn-

ce, stejně jako na nástěnkách ve
všech zařízeních Střediska sociálních
služeb, získáte informace o chystaných akcích.
KLUB SENIORŮ TOMÁŠ
V září se pro seniory opět otevírá
klub v Tomášské ulici, který prošel
kompletní rekonstrukcí. Hned od
prvního zářijového týdne se zde
rozbíhají počítačové kurzy a od 10. 9.
je možné přijít i na kávu či za milým
setkáním s přáteli.
Pohybové centrum Tělocvična
Od 3. 9. se po prázdninové pauze
opět rozjíždí cvičení v Pohybovém
centru Tělocvična, Žitná 13. Zavolejte
Marii Němcové, vedoucí Tělocvičny,
tel. 601 188 315, na některou lekci
se objednejte a přijďte si protáhnout
tělo!
HODINOVÝ AJŤÁK
Máte problém s nastavením počítače nebo mobilního 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 zaznamenáme 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.

ZLATÉ MOMENTY ČESKÉHO HOKEJE PREMIÉROVĚ V DIVADLE NOD
Divadlo NoD zahájí divadelní sezonu premiérou autorské inscenace SE LVEM NA PRSOU, která připomene
sto let česko-slovenské hokejové republiky. Kapitánkou
reprezentace bude režisérka Tereza Volánková a národní
barvy budou hájit studenti VOŠH v Praze. Premiéra se
uskuteční v úterý 25. 9. a první repríza v pondělí 2. 10.
vždy od 19:30 ve studiu Divadla NoD.
„Samotný nápad udělat inscenaci věnující se hokeji
vznikl proto, že jsem sama fascinovaná tímto sportem
a také skutečností, že vyvolává v lidech tolik emocí a
národního cítění, kterého se jindy příliš nedostává.“ říká
režisérka Tereza Volánková a dále dodává: „Vybrali jsme
společně několik z mnoha okamžiků, které pro nás ční z
dlouhé hokejové historie, a máme pocit, že by se o nich
nadále mělo vědět, mluvit a přemýšlet. Celá inscenace je
koncipovaná jako stoletý zápas naší reprezentace proti
zbytku světa.“
Projekt vznikl jako absolventská inscenace součas-

ného třetího ročníku
Vyšší odborné školy herecké v Praze,
který společně vedou
Tereza Volánková a Ivo
Sedláček. Studenti si
tak mohou vyzkoušet
jiný divadelní provoz,
než ten, který znají
ze školního prostředí.
Inscenace byla vybrána
na základě rezidenční
výzvy a zapadá do dramaturgického konceptu Divadla
NoD, které se zaměřuje na autorské a dokumentární
divadlo se společenským přesahem.
www.nod.roxy.cz
www.facebook.com/nodprague

Suverénní řád Maltézských rytířů
Společnost pro duchovní hudbu

Vážení senioři,
srdečně Vás zvu na další
Setkání s osobností
v Redutě!

si Vás dovolují pozvat na

Oldřich Lomecký

starosta Městské části Praha 1

SETKÁNÍ
S OSOBNOSTÍ V REDUTĚ

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
probíhá za podpory Městské části Praha 1

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

v pondělí 17. září 2018 v 17.00 hod.
Účinkuje:
Pavla Tesařová – housle
Lukáš Dvořák – varhany

Vzhledem k velké oblibě Setkání s osobností v Jazzovém klubu Reduta
si Vám dovoluji oznámit, že další odpoledne se uskuteční:

ve čtvrtek 27. 9. 2018

AKCE JE URČENA
Z PRAHY
Od 14.00PRO
doSENIORY
16.00
hod.1
S PLATNOU
VSTUPENKOU!

PROGRAM:
Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Petr Eben, Jules Massenet, Alexandre Guilmant

(vstup volný)

Vstupenky ZDARMA budou k dispozici od 18. 9. 2018 v Informačním centru městské části Praha 1 (Vodičkova 18).

18

Týden vědy
a Techniky
AkAdemie věd
České republiky
5–11/11/2018
www.tydenvedy.cz
POŘÁdÁ

A5 sirka s logy 1

HLAvnÍ PARtneR

PARtneŘI

HLAvnÍ MedIÁLnÍ PARtneR

MedIÁLnÍ PARtneŘI

zA POdPORy

06/09/2018 14:42
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CAJ

O SEDMÉ

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

Nikol a Jakub Ponerovi
Téma: Pro koho navrhují, jaké vybírají materiály na šaty a co nejraději
tvoří, to se dozvíte, pokud si tento Čaj o sedmé nenecháte ujít.
Městská část Praha 1 si dovoluje pozvat všechny ženy
ve věku od 18 do 45 let na akci „Čaj os sedmé“.
Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na každý „Čaj o sedmé“ zvlášť předem přihlásit,
a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel. 221 097 224!
Předmět „Čaj o sedmé“ – uveďte své jméno a tel. kontakt.

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

Í 2017
ÉHO DĚDICTV
DNY EVROPS-K10. 9. 2017
9.

CHCETE SI NECHAT
ZASÍLAT KULTURNÍ
ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1
E-MAILEM?
Přihlaste se k odběru na: redakce@praha1.cz!
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V Ý S T A V U

MČ Praha 1, radní pro kulturu a sport Filip Kračman pořádá

Rodinný
festival
16. září 2018 14:00–18:00
Park Kampa a Tyršův dům

zdarma

BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST

PRAHY 1
12. 9. – 6. 10. 2018

Odpoledne plné zábavy pro všechny generace
živý juKebox dílniČKy worKshoPy soutěže hry
sPort obČerstvení sKáKací hrad Malování na obliČej
hry a soutěže besiP uKázKy Práce dobrovolných hasiČů
Prahy 1 a další volnoČasové aKtivity Pro děti i seniory

V GALERII 1 | ŠTĚPÁNSK Á 47

www.facebook.com/praha1cz

3. 10. 2018, 19:00
Galerie 1 (Štěpánská 47, Praha 1)

Výjimečný klub pro podnikavé muže z Prahy 1

TÉMA:
UNIKÁTNÍ VEČER S ČESKÝM „MICHELINEM”

Pavel Maurer
Znalec gastronomie, zakladatel a vydavatel jediného nezávislého průvodce po tuzemských restauracích

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.

SOUTĚŽ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

-SETKÁNÍKAŽDÝ TÝDEN VYBEREME JEDNOHO VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ
DVĚ VSTUPENKY DO GRÉVINU– MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN

letosprahou1
PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #letosprahou1
Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

VS T U P

ŠANSONY

mné
přeji Vám příjetí a úsměv
kulturní vyži duši.
na tváři i v

Vystoupí:

Filip Kračmanu

radní pro kult

MARKÉTA WANKEOVÁ

ur

Středa 19. 9. 2018
OD 15.00 HODIN

Malostranská beseda

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

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1

Tentokrát na téma:

Vážení a milí,

Váš

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
PRAHA 1

ENK

E N KY

SDÍLEJTE

své letní fotografie s motivem Prahy 1 na Instagramu!

VS T U P

Y
Zdar
6. 9. 20ma od čtvrtk
a
18
MČ (Vod v infocentrech
ič
ko
Malostr
va 18
Do vyč anské náměstí +
erpání
22
kapacit ).
y.

VS T U P

E N KY

PRAHA 1

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

