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GALERIE 1 PŘEDSTAVUJE
ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

MĚSTSKÁ
ČÁST
KOMUNÁLNÍ VOLBY
PRAHA
1 PRAHA 1
DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI
5. A 6. ŘÍJNA 2018

Vážení přátelé, milí sousedé,
dovolte mi, abych Vás jménem MČ Praha 1
pozval ke komunálním volbám, které se
konají ve dnech
5. a 6. října 2018.
Věřím, že přijdete
volit v hojném
počtu – Praha 1
si opět zaslouží
kvalifikovanou
správu založenou
na silném voličském
mandátu. Podrobné
informace k volbám
naleznete na webu
www.praha1.cz, kde je i aktualizovaný
seznam volebních místností.
Přeji Vám správnou volbu!
Váš
Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1

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 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 podívat!,“ říká
starosta Prahy 1 Oldřich 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.
Galerie 1, Štěpánská 47, 110 00 Praha 1
Otevírací doba: ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
www.galerie1.cz
www.instagram.com/galerie_1 | www.facebook.com/galerie1cz
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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.

SENIORSKÉ VÝLETY 2018/2019

 LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018

 LEDNOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2019

Čtvrtek 15. listopadu 2018, 8:00 –
ZMĚNA (původně 1. listopadu)
 HORAŽĎOVICE – ZÁMEK A PÍSEK
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od
úterý 2. října 2018.

Pátek 18. ledna 2019, 8:00
 CHYŠE – ZÁMEK + PIVOVAR
A KARLOVY VARY
Na tento lednový výlet se přihlašuje od
úterý 4. prosince 2018.

Čtvrtek 22. listopadu 2018, 8:00
 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – ZÁMEK (D. JURKOVIČ, P. JANÁK) A HRONOV
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od
čtvrtka 4. října 2018.

Pátek 25. ledna 2019, 8:30
 ZBIROH – ZÁMEK (VČ. SÁLU ALFONSE MUCHY) A PLZEŇ
Na tento lednový výlet se přihlašuje od
úterý 11. prosince 2018.

 PROSINCOVÉ SENIORSKÉ
VÝLETY 2018
Sobota 15. prosince 2018, 9:00
 GERA (DURYNSKO, SRN) – VÁNOČNÍ TRHY
Na tento prosincový výlet se přihlašuje od
čtvrtku 15. listopadu 2018.
Čtvrtek 20. prosince 2018, 8:30
 VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK
MORITZBURG (TŘI OŘÍŠKY PRO
POPELKU)
Na tento prosincový výlet se přihlašuje od
čtvrtku 22. listopadu 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).
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
VYCHÁZKA: KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
Vycházka z cyklu Klikaté cesty Prahou, pod vedením 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.
SETKÁNÍ S KULTUROU: KLASIKA
NEVÁŽNĚ
Ve středu 17. 10. od 15 hodin
v Malostranské besedě vystoupí
uskupení Two Voices se svými česky
otextovanými klasickými skladbami.
Přijďte se pobavit skvělou hudbou
s báječnými texty. Vstupenky, určené
pro seniory z Prahy 1, jsou zdarma
k vyzvednutí v informačních centrech ÚMČ Praha 1 od čtvrtka 4. 10.
Z kapacitních důvodů není možný
vstup bez vstupenky.
BESEDY S VÁCLAVEM HYBŠEM
Slavný dirigent vám zodpoví
otázky kolem hudby i ze zákulisí
v pondělí 8. 10. od 14 hodin v DPS
Týnská a v úterý 9. 10. od 14 hodin
v DPS Pštrossova. Přijďte se zeptat
na cokoliv, co vás zajímá.

PŘEDNÁŠKA: TELEKOMUNIKACE
V KOSTCE
... aneb „Dobrý sluha, ale zlý pán“.
V úterý 16. 10. od 14.30 v klubu
seniorů Tomáš, Tomášská 6, se
dozvíte například základní pravidla
pro výběr vhodného operátora, seznámíme vás s nejčastějšími pojmy
užívanými v telekomunikacích, jak
a kde uzavřít smlouvu nebo s čím
vám může pomoci Český telekomunikační úřad. V závěru se můžete
těšit na společnou diskuzi.
NOVÉ UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNKY
Nástěnka Střediska sociálních
služeb na úřadu městské části
Praha 1 je nově umístěna přímo
v infocentru, vedle automatu na
kávu. Na nástěnce, stejně jako na
nástěnkách ve všech zařízeních
Střediska sociálních služeb, získáte
informace o chystaných akcích.
KLUB SENIORŮ TOMÁŠ
V září byl po kompletní rekonstrukci slavnostně otevřen klub
v Tomášské ulici. Od pondělí do
čtvrtka v dopoledních hodinách zde
probíhá individuální výuka práce na
PC, odpoledne a páteční dopoledne
jsou určena setkáním nad šálkem
dobré kávy či sklenkou vína, případ-

ně organizovaným akcím, jako je
trénování paměti, různé přednášky
a besedy a podobně. Srdečně zveme všechny seniory z Prahy 1, aby
se do nového klubu přišli podívat.
NOVÉ CVIČENÍ V POHYBOVÉM
CENTRU TĚLOCVIČNA
Ve čtvrtek 11. 10. začíná v Tělocvičně v Žitné ulici nové cvičení
s názvem Staré umění čínských mistrů, které povede zkušená lektorka
Petra Hončíková. Přijďte si zacvičit
a podívat se na svět jinýma očima.
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.

ČESKO-SLOVENSKÝ KONCERT Z CYKLU HUDBA BEZ
HRANIC K PŘIPOMENUTÍ 100 LET OBOU NAŠICH REPUBLIK
9. 10. 2018 - 19.30 - Barokní refektář dominikánů,
Jilská 5, Praha 1
MARTINŮ STRINGS PRAGUE POD VEDENÍM JAROSLAVA ŠONSKÉHO MARIÁN LUKÁČ (SR) – BARYTON
Program: Ján Valach, Franz Schubert, Antonín Dvořák
V česko-slovenském slavnostním programu vystoupí
smyčcový soubor Martinů Strings Prague spolu s předním slovenským barytonistou, sólistou operního souboru Státního divadla v Košicích, Mariánem Lukáčem pod
uměleckým vedením Jaroslava Šonského.
Na koncertě bude uvedena skladba slovensko-českého skladatele Jána Valacha, žijícího v Antverpách, nositele řady ocenění za propagaci slovenské i české hudby
v zahraničí. Zazní také romantická 1. věta ze skladby
Smrt a dívka Franze Schuberta, jehož předkové pocházejí
z česko-slovenského pomezí, z Moravy. Korunou programu pak bude klenot světové hudební literatury, Biblické
písně Antonína Dvořáka v podání Mariána Lukáče, jedné
z nejvýraznějších postav současné slovenské operní
scény. Dvořákův slavný písňový cyklus přednesl již na
mnoha slovenských i zahraničních pódiích.
Spolupořadatel: Dominikánská 8

Koncert se koná pod záštitou J. E. Petra Weisse, velvyslance SR v Praze
Vstupné dobrovolné (doporučené 100 Kč)
Nutná registrace na m.fialkova@centrum.cz
www.ceskekoreny.cz

SENIOŘI Z PRAHY 1 MAJÍ NOVÝ KLUB
Tomáš – tak se jmenuje nový
klub seniorů v Tomášské ulici, který
provozuje Středisko sociálních
služeb Praha 1 a který se po rekonstrukci dosavadních prostorů
může pochlubit větší a pohodlnější
podobou, novou kuchyňkou, novým
sociálním zařízením a zázemím.
„Téměř třicet let zde kromě
malých klubových prostorů bylo
středisko osobní hygieny pro seniory. Dnes otevřený klub Tomáš
je určen jak pro Malostraňáky, tak
samozřejmě i pro všechny ostatní
seniory z Prahy 1,“ popsala ředitelka
Střediska sociálních služeb Praha 1
Helena Čelišová.
Rekonstrukcí dosavadních
místností, která začala na začátku letošního roku, se celý prostor
otevřel a prosvětlil, rozšířila se jeho
kapacita, vynikla krása historické klenby a návštěvníci nyní mají
podstatně větší pohodlí. „Řekli jsme
si, že když jsme na pravém břehu
otevřeli Haštalku nebo pohybové
centrum Tělocvična, tak je nejvyšší
čas zmodernizovat prostory v Tomášské,“ vysvětlil starosta Prahy
1 Oldřich Lomecký, do jehož gesce
spadá i sociální problematika.
Patronem klubu Tomáš se stal
zpěvák Josef Laufer. „Dobrý den,“
pozdravil umělec při příchodu,
a když se rozhlédl, spokojeně konstatoval: „Samý hezký holky…“
I když je podle svých slov z pravé-

ho břehu, k tomu levému má velmi
vřelý vztah. „Navíc mě s přítomnými
seniory spojuje to, že jsem sám
senior,“ řekl Josef Laufer a slíbil, že
jako patron bude do Tomáše často
docházet.
Podle Heleny Čelišové se v klubu
Tomáš budou pro seniory konat
kurzy práce na PC, přednášky, besedy a kroužky. O skladbě kroužků pak
budou rozhodovat zájem i konkrétní
nápady seniorů. Velký důraz bude
rovněž kladen na mezigenerační
setkávání, kterých se spolu se seni-

ory budou účastnit jejich vnoučata
a pravnoučata.
Senioři z Prahy 1 získali nové
krásné prostory a není pochyb, že
program, který jim Středisko sociálních služeb připraví, jim určitě
nabídne hodně příležitostí pro
poučení i radost. Radost, jakou jim
už při slavnostním zahájení poskytly
talentované děti ze ZUŠ U půjčovny
pod vedením ředitelky této školy
Jitky Sochové.
Více informací:
www.socialnisluzby-praha1.cz.

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

VOSTRÝ KAFE A MAMA KLUB

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?

DAS FILMFEST
LETOS S ROMY SCHNEIDER, BRECHTEM, BERGMANEM ČI FORMANEM
Ikonická Romy Schneider, jež
už dávno není tou mladou a svěží
císařovnou Sissi z našich vzpomínek,
Bertolt Brecht snažící se zfilmovat
svou slavnou Žebráckou operu, Franz
Murer, přezdívaný kat Židů z Vilniusu,
obhajující se před soudem či mistryně světa ve sjezdu na lyžích Erika
Schinegger, svádějící boj proti předsudkům, když se zjistí, že je vlastně
Erik Schinegger… Různé osobnosti
i rozličné osudy, které spojuje to, že
jejich životní příběhy ožívají na filmovém plátně. Nadcházející DAS FILMFEST takových osobností a snímků
představí napříč programem celou
řadu a zaměří se na ně dokonce
i samostatná programová sekce
s příznačným názvem OSOBNOST /
DIE PERSÖNLICHKEIT. Hold dvěma
legendám světové kinematografie
vzdá oblíbená sekce DIE DOKU, která
představí mimo jiné dokumenty věnované Miloši Formanovi a Ingmaru
Bergmannovi.
Třináctý ročník přehlídky německých, rakouských a švýcarských filmů
proběhne od 17. do 23. října v Praze

a od 29. října do 2. listopadu v Brně.
Informace naleznete na www.
dasfilmfest.cz. Přesný program bude
na webu zveřejněn do konce září.

Přehlídku tradičně spolupořádají
Goethe-Institut, Rakouské kulturní
fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice.

KLAVÍRISTA TOMÁŠ KAČO

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁ V LISTOPADU V RÁMCI CYKLU HYBATELÉ REZONANCE DALŠÍ KONCERT
Tomáš Kačo, výjimečný klavírista a skladatel,
vystoupí v listopadu v Praze
po třech letech, a to hned
dvakrát. Kačův sólový
koncert v rámci koncertního
cyklu Hybatelé rezonance se
setkal s nadšeným přijetím
a necelé dva měsíce před
jeho konáním byl vyprodán.
Proto pořadatelé k původně oznámenému termínu
12. listopadu přidávají
další koncert 13. listopadu,
který se uskuteční taktéž
v Anežském klášteře. Zájem
o koncert Tomáše Kača
stvrzuje, že se bude jednat
o mimořádnou událost sezóny, kdy se mladý umělec
představí v Česku poprvé
po úspěšném koncertním
debutu v Carnegie Hall.
Tomáš Kačo zároveň v Praze
pokřtí své debutové album
My Home, na kterém hostuje několikanásobný držitel

ceny Grammy John Patitucci,
Ondřej Gregor Brzobohatý, Kühnův dětský sbor,
ale i Kačova mladší sestra
Veronika. První ochutnávka
z nového alba je k dispozici na www.youtube.com/
watch?v=Eavy1XOKZ2U.
Vznik alba podpořila Bakala
Foundation.
Prodej vstupenek na koncert Tomáše Kača i předprodej abonmá na celý cyklus
Hybatelé rezonance je na
webových stránkách projektu www.hybatelerezonance.
cz a v sítích colosseumticket.cz a Go Out.
Za koncertním cyklem Hybatelé rezonance stojí firma
C. Bechstein ve spolupráci
s Národní galerií v Praze.
Navazuje tak na úspěšný
dvouletý projekt, na kterém
zazněl komplet Beethovenových klavírních sonát
v podální Saalema Ashkara.

NA PODZIM OSLAVÍ KULATINY

TŘI INSCENACE MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH
Divadlo Rokoko, jedno z Městských divadel pražských, se chystá
na oslavy. Kulatých repríz se dočkají
hned tři z jeho isncenací: Oddací list,
Čapek a Hodina před svatbou.
Prvním jubilejním titulem je Oddací
list, 2. října 2018 se odehraje již
tří stá repríza. Hra o malicherném
partnerském sporu ústícím až v bilanci vztahu a znovuvyznání lásky je
z aktuálního repertoáru Městských
divadel pražských nejdéle inscenovaným kusem: premiéra se konala
18. října 1999 v divadle Rokoko za
účasti autora Efraima Kishona, který
se s uznáním vyjádřil jak o práci režiséra Ondřeje Zajíce, tak všech herců.
Představitele dvou hlavních rolí
Jana Vlasáka a Taťjanu Medveckou
těší, že i po devatenácti letech od
premiéry je hlediště stále vyprodané.
„Před těmi roky nikdo neočekával,
že se dostaneme až k třem stem
reprízám. Ano, je to skvěle napsaná
nadčasová komedie, ale přesto jsme
počítali tak se stovkou představení, víc ne, “ řekl Jan Vlasák a jeho

kolegyně s tím souhlasí: „Je neuvěřitelné, kolik se za tu dobu změnilo.
Při premiéře byly mé děti ještě malé,
a teď jsem už babičkou.“, uvedla

Taťjana Medvecká a pokračovala:
„Byla jsem velmi vděčná za tu šanci
zahrát si komedii. Z neutuchající
diváckého zájmu o Oddací list mám
proto opravdovou radost.“
O dva týdny později 16. října se 50.
reprízy dočká Čapek. Autorská inscenace dramaturgyně Věry Maškové
a režiséra Pavla Kheka o posledních
chvílích života velké osobnosti české
literatury Karla Čapka se na toto
číslo dostala za pouhých sedmnáct
měsíců od premiéry, která proběhla
v červnu minulého roku, což z ní dělá
jeden z nejžádanějších titulů Městských divadel pražských.
V prosinci se v Rokoku uskuteční
také padesátá repríza Hodiny před
svatbou. Hra mladého španělského dramatika Pera Riery s Petrem
Štepánkem v hlavní roli je postavena
na střetu obchodních zájmů s nejprivátnější sférou lidského bytí.
Vstupenky na jednotlivé reprízy jsou k dispozici na pokladnách
Městských divadel pražských a také
na webu.

GALERIE NOD SE V NOVÉ VÝSTAVĚ HYBRIDNÍ NESNÁZE
OBRACÍ K ČESKO-NĚMECKÉ HISTORII
Galerie NoD chystá výstavu
PRAG_KASSEL: Hybrid Inconvenience (Hybridní nesnáze). Výstava rozvíjí
existující spolupráci ateliéru Dušana
Zahoranského a Pavly Scerankové
z pražské AVU a ateliéru Floriana Slotawy na kasselské Kunsthochschule.
Skupinový projekt se dlouhodobě
zajímá o možnosti prostorových
forem ve vztahu k proměňujícím se
sociálním, kulturním a technologickým paradigmatům. S příklonem
k otázkám české a německé vzájemné historie a identity se projekt
věnuje tématu významné historické
události Mnichovské dohody (1938)
a rozpracovává možnosti jejího
symbolického potenciálu v jazyce
současného vizuálního umění.
Přizvaná šestice autorů se pokouší na základě podnětů česko-německých vztahů, repetitivnosti
dějinných událostí, reflexe geopolitického uspořádání a postavení
člověka v současné Evropě vystavět symbolický narativ reflektující
některé z volných interpretací dějů,

pohybů, energií či situačních celků formujících danou historickou
událost. Autoři usilují o nalezení
společného uměleckého jazyka,
díky kterému budou problematickou událost tematizovat nikoliv ze
zavedených pozic příslušníků dvou
národů, nýbrž z pozice jednotné
generace, která reflektuje stigma
historického momentu s odstupem
a ve snaze o aktualizaci odkazu
v dnešním politickém a společenském kontextu.
Projekt PRAG_KASSEL: Hybrid Inconveniece se proto nesnaží o konkrétní historický výklad významného
výročí události celoevropského
významu, ale pokouší se dekonstruovat „mnichovský mýtus“ a nahlédnout jeho imaginární stavební bloky
z různých perspektiv se zaměřením
na jejich symbolický potenciál.
Prag_Kassel: HYBRIDNÍ NESNÁZE
25. 9. - 17. 10. 2018
Vernisáž: 24. 9. 2018 od 19:00
Kurátor: Pavel Kubesa

Vystavující umělci: Elko Braas, Andrea Sobotková, Linus Clostermann,
Denisa Šváchová, Luise Hampel,
Artur Magrot
Architektura výstavy: Jakub Jansa

Taoistické Tai Chi™
vnitřní umění pro zdraví

Cvičení pro zdraví těla i mysli

Zveme Vás na nové skupiny
pro začátečníky

Centrum STTC, Haštalská 11, P-1
od října: pondělí
úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek

01.10.
02.10.
02.10.
03.10.
03.10.
04.10.

17:15 – 18:45
7:00 – 8:30
16:15 – 17:45
8:30 – 10:00
19:00 – 20:30
17:00 – 18:30

Každá Vaše první navštívená hodina je jako ukázková
a tedy zdarma. S sebou si přineste pohodlné oblečení
a obuv. Cvičení povede akreditovaný instruktor.
Sdružení taoistického Tai Chi v ČR z.s.
Haštalská 11/790, Praha 1, 110 00
tel. 224 819 619

info@taoist.cz www.taoist.cz
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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

P O Z V Á N K A

N A

V Ý S T A V U

Koncertní agentura Múza
za spolupořadatelství

Městské části Praha 1

Vás zvou na premiéru
oratoria pro sóla, varhany, vokální a smyčcový kvintet
ke 100. výročí vzniku ČSR:

Zdeněk Zahradník

Ó, matko Země
„ Ať každému na této Zemi ať dostane se míru,
zemi této zdaru, moci a důstojnosti! “

Účinkují:

Kristina Kubová – mezzosoprán, Marek Pavlíček – bas
Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
S vokálním kvintetem ve složení

Michaela Šírová a Karolína Grebeníčková – soprán, Tereza Hořejšová – alt,
Martin Vydra – tenor, Martin Kalivoda – bas
nastudovala Anna Novotná Pešková
Lucie Sedláková Hůlová a Pavel Hůla – housle, Jan Nykrýn – viola,
Martin Sedlák – violoncello, Tadeáš Mesany – kontrabas
Provedení řídí
Zdeněk Zahradník

BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST

čtvrtek 11. října 2018 v 19.30
Kostel sv. Klimenta
Klimentská ulice, Praha 1

Vstup volný – vstupné dobrovolné
Za všestrannou podporu děkujeme:

PRAHY 1
12. 9. – 6. 10. 2018

V GALERII 1 | ŠTĚPÁNSK Á 47

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!
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