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GALERIE 1 PŘEDSTAVUJE 
ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Výstava Přítom-
nost a budoucnost 
Prahy 1 představuje 
investiční projekty, 
které se uskutečni-
ly v první městské 
části v letech 2011 
až 2018. Návštěv-
níci výstavy si tak 
mohou zrekapitulo-
vat 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 kaž-
dý 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 Wericho-
vy 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

KOMUNÁLNÍ VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

 5. A 6. ŘÍJNA 2018

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

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



FESTIVAL SVĚTLA SIGNAL

Signal festival se letos koná již 
pošesté, tentokrát od čtvrtka 11. 
do neděle 14. října. Návštěvníkům 
představí instalace od předních 
českých umělců, tvorbu mladé ge-
nerace i díla světových jmen. Roč-
ník 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 tra-
dičně v Praze patřit umění, světlu 
a současným technologiím. Mezi 
celkem 25 díly návštěvníci najdou 
tvorbu významných českých uměl-
ců, 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, video-
mappingy 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 por-
tálu GoOut.cz.

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 význam-
ných událostí nám přišel příliš 
tradiční a také obsáhlý, navíc jsme 
nechtěli vystavenými fotografiemi 
suplovat učebnici dějepisu. Komor-
ní 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“, vychá-
zející 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 přípra-
vy výstavy jsme šli z pozice obrazo-
vých dokumentaristů, jejichž cílem 
je shromáždit nejlepší dostupné 
i doposud veřejnosti neznámé foto-
grafie o lidech, kteří svou státnickou 
prací ovlivňovali a doposud vlast-
ně 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. 

SLIBUJI VĚRNOST 
REPUBLICE 

PROMĚNÍ ŘÍJNOVOU PRAHU 
V UMĚLECKOU GALERII.



 LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2018

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.

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

 PROSINCOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2018

Sobota 15. prosince 2018, 9:00
 GERA (DURYNSKO, SRN) – VÁNOČ-
NÍ 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.

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

 LEDNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2019

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

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

Odjezd autobusu od hotelu Inter-
continental v Pařížské ulici čp. 30.   

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

 Způsob přihlašování.  Pouze osobně 
přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičko-
va 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 vyhra-
zujeme si možnost daného seniora 
z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za 
pochopení. 

Den před odjezdem výletu je mož-
né 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

SENIORSKÉ VÝLETY 2018/2019



AKCE PRO SENIORY
VYCHÁZKA: KOMUNITNÍ CENT-
RUM MATKY TEREZY

Vycházka z cyklu Klikaté ces-
ty Prahou, pod vedením Marcely 
Cimplové, se uskuteční v úterý 2. 10. 
od 14 hodin. Na vycházku se hlas-
te 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 cent-
rech 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, se-
známíme vás s nejčastějšími pojmy 
užívanými v telekomunikacích, jak 
a kde uzavřít smlouvu nebo s čím 
vám může pomoci Český telekomu-
nikační 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 rekon-

strukci 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 zve-
me všechny seniory z Prahy 1, aby 
se do nového klubu přišli podívat.

NOVÉ CVIČENÍ V POHYBOVÉM 
CENTRU TĚLOCVIČNA

Ve čtvrtek 11. 10. začíná v Tě-
locvičně v Žitné ulici nové cvičení 
s názvem Staré umění čínských mi-
strů, 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 Ka-
rolíně Schwarzové, 725 397 934, 
my váš požadavek zaznamenáme 
a v brzké době se vám ozve některý 
student Smíchovské střední průmy-
slové 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 JARO-
SLAVA 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 před-
ním slovenským barytonistou, sólistou operního soubo-
ru Státního divadla v Košicích, Mariánem Lukáčem pod 
uměleckým vedením Jaroslava Šonského.

Na koncertě bude uvedena skladba slovensko-české-
ho skladatele Jána Valacha, žijícího v Antverpách, nosi-
tele 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 progra-
mu 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, velvy-
slance 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 re-
konstrukci 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 se-
niory. 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 začát-
ku letošního roku, se celý prostor 
otevřel a prosvětlil, rozšířila se jeho 
kapacita, vynikla krása historic-
ké 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 To-
mášské,“ 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 kon-
statoval: „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, bese-
dy 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 so-
ciálních 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.



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?

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 vlast-

nostem a úkolům výtvar-
ného umění. Ptám se však, 
jak umění komunikuje 
a kdo určuje její zásady? 
Tahle otázka mě neustá-
le pronásleduje. Někdy 
zůstává v pozadí, nakonec 
ale vždy vypluje znovu 
na povrch. Tvrdí se, že 
výtvarné umění vyjadřuje 
zkušenosti, které nemů-
žeme vyjádřit slovy – zku-
šenosti beze slov. Možná, 
ale pouze v případě, že se 
nechceme podělit o naší 

zkušenost s nikým dalším. V případě, že se o zkuše-
nost 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  



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 mist-
ryně světa ve sjezdu na lyžích Erika 
Schinegger, svádějící boj proti před-
sudkům, když se zjistí, že je vlastně 
Erik Schinegger… Různé osobnosti 
i rozličné osudy, které spojuje to, že 
jejich životní příběhy ožívají na filmo-
vém plátně. Nadcházející DAS FILM-
FEST 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 vě-
nované Miloši Formanovi a Ingmaru 
Bergmannovi.

Třináctý ročník přehlídky němec-
kých, 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 velvysla-
nectví v České republice.

Tomáš Kačo, výjimeč-
ný 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 původ-
ně 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 se-
zóny, 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 hos-
tuje několikanásobný držitel 

ceny Grammy John Patitucci, 
Ondřej Gregor Brzoboha-
tý, Kühnův dětský sbor, 
ale i Kačova mladší sestra 
Veronika. První ochutnávka 
z nového alba je k dispozi-
ci na www.youtube.com/
watch?v=Eavy1XOKZ2U. 
Vznik alba podpořila Bakala 
Foundation.

Prodej vstupenek na kon-
cert Tomáše Kača i předpro-
dej abonmá na celý cyklus 
Hybatelé rezonance je na 
webových stránkách projek-
tu www.hybatelerezonance.
cz a v sítích colosseumtic-
ket.cz a Go Out.

Za koncertním cyklem Hy-
batelé rezonance stojí firma 
C. Bechstein ve spolupráci 
s Národní galerií v Praze. 
Navazuje tak na úspěšný 
dvouletý projekt, na kterém 
zazněl komplet Beetho-
venových klavírních sonát 
v podální Saalema Ashkara.

KLAVÍRISTA TOMÁŠ KAČO 
PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁ V LISTOPADU V RÁMCI CYKLU HYBATELÉ REZONANCE DALŠÍ KONCERT



NA PODZIM OSLAVÍ KULATINY 
TŘI INSCENACE MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH
Divadlo Rokoko, jedno z Měst-

ských 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 bi-
lanci vztahu a znovuvyznání lásky je 
z aktuálního repertoáru Městských 
divadel pražských nejdéle insceno-
vaným kusem: premiéra se konala 
18. října 1999 v divadle Rokoko za 
účasti autora Efraima Kishona, který 
se  s uznáním vyjádřil jak o práci reži-
séra 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 představe-
ní, víc ne, “ řekl Jan Vlasák a jeho 

kolegyně s tím souhlasí: „Je neuvě-
řitelné, 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 ins-
cenace 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 Měst-
ských divadel pražských.

V prosinci se v Rokoku uskuteční 
také padesátá repríza Hodiny před 
svatbou. Hra mladého španělské-
ho dramatika Pera Riery s Petrem 
Štepánkem v hlavní roli je postavena 
na střetu obchodních zájmů s nejpri-
vátnější sférou lidského bytí.

Vstupenky na jednotlivé reprí-
zy jsou k dispozici na pokladnách 
Městských divadel pražských a také 
na webu.

Galerie NoD chystá výstavu 
PRAG_KASSEL: Hybrid Inconvenien-
ce (Hybridní nesnáze). Výstava rozvíjí 
existující spolupráci ateliéru Dušana 
Zahoranského a Pavly Scerankové 
z pražské AVU a ateliéru Floriana Slo-
tawy na kasselské Kunsthochschule. 
Skupinový projekt se dlouhodobě 
zajímá o možnosti prostorových 
forem ve vztahu k proměňujícím se 
sociálním, kulturním a technologic-
kým paradigmatům. S příklonem 
k otázkám české a německé vzá-
jemné 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 po-
kouší na základě podnětů česko-
-německých vztahů, repetitivnosti 
dějinných událostí, reflexe geopo-
litického uspořádání a postavení 
člověka v současné Evropě vysta-
vět symbolický narativ reflektující 
některé z volných interpretací dějů, 

pohybů, energií či situačních cel-
ků formujících danou historickou 
událost. Autoři usilují o nalezení 
společného uměleckého jazyka, 
díky kterému budou problematic-
kou 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 společen-
ském kontextu.

Projekt PRAG_KASSEL: Hybrid In-
conveniece se proto nesnaží o kon-
krétní historický výklad významného 
výročí události celoevropského 
významu, ale pokouší se dekonstru-
ovat „mnichovský mýtus“ a nahléd-
nout 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, An-
drea Sobotková, Linus Clostermann, 
Denisa Šváchová, Luise Hampel, 
Artur Magrot
Architektura výstavy: Jakub Jansa

GALERIE NOD SE V NOVÉ VÝSTAVĚ HYBRIDNÍ NESNÁZE 
OBRACÍ K ČESKO-NĚMECKÉ HISTORII
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Taoistické Tai Chi™ 
vnitřní umění pro zdraví 

Zveme Vás na nové skupiny 
pro začátečníky 

 

Centrum STTC, Haštalská 11, P-1 
od října:   pondělí  01.10.  17:15 – 18:45 
                  úterý      02.10.    7:00 –   8:30 
                  úterý      02.10.  16:15 – 17:45 
                  středa    03.10.    8:30 – 10:00 
                  středa    03.10.  19:00 – 20:30 
                  čtvrtek   04.10.  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 

Zveme Vás na nové skupiny 
pro začátečníky od září 2009 

TAOISTICKÉ 

TAI CHI 



BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST 

 PRAHY 1

P O Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V U

12. 9. – 6. 10. 2018
V  G A L E R I I  1  |  Š T Ě P Á N S K Á  4 7

KULTURNÍ 
ČTRNÁCTIDENÍK 
PRAHA 1 

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

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

1. BÝVALÁ KAPLE SV. P.MARIE A SV. KAR-

LA BOROMEJSKÉHO – VLAŠSKÝ ŠPITÁL

Adresa: Malá Strana, Vlašská / Šporkova
Návštěvníkům EHD bude zpřístupněn prostor 

barokní kaple a nádvoří areálu.
Kaple postavená v letech 1611-17 se řadí 

k pražským raně barokním stavbám. Kapli 

vysvětil pražský arcibiskup Jan III. Lohelius 

v červenci 1617, od jejího vysvěcení v letoš-

ním roce uplyne 400 let.Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

2. UTAJENÁ VYHLÍDKA
Adresa:Hradčany, Strahovská 206 (na 

Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva 

z kopce)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka 

v místě bývalé hradební věže.
Klasicistní strážní domek z let 1849-50 no-

vodobě upravený na bydlení, vznikl stavební-

mi úpravami gotické hradební věže Hladové 

zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

3. KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY
Adresa: Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře nově opravený 

interiér kaple.Barokní kaple pochází z 1. pol. 18. stol. Stav-

ba se zachovala bez větších úprav ve své 

původní podobě. V roce 2017 byla odborně 

restaurátorsky opravena iluzivní malba v in-

teriéru kaple poničená povodní roku 2002.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

4. KAPLE SV. ELIÁŠE
Adresa: Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře interiér kaple.

Kaple z doby mezi lety 1660-70 je posta-

vena jako typická zahradní kaple v podobě 

grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdo-

rysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fa-

sáda je ozdobena napodobeninami krápníků, 

které mají budit dojem jeskyně (grotta).

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

5. VALENTINSKÁ BRÁNA – DŮM NA KOCA-

NDĚAdresa: Staré Město, Křížovnická 14
V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní uni-

kátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol.

Nájemní dům ve stylu manýristické 

novorenesance byl postaven v l. 1885-86 

podle projektu stavitele a současně majitele 

domu V. Sigmunda za pomoci stav. F. Tichny. 

V průběhu současné rekonstrukce byl ve sklepení domu odkryt 

unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol. vzácný 

pozůstatek staroměstského opevnění.
Otevřeno:9. 9.2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarmaFoto Petr Starec, Muzeum Prahy 

6. BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO 

MUSEA V PRAZEAdresa: Josefov, 17. listopadu 2 (vchod přes 

zahradu ze Široké ulice!!)Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut 

připraveny komentované prohlídky muzeem.

Z organizačních důvodů je nezbytné si včas 

prohlídku zarezervovat vyplněním formulá-

ře (na www.praha1.cz), který vám umožní 

vybrat si konkrétní dobu prohlídky. Dvoupodlažní stavba ve 

stylu italské renesance z let 1897-99 navržená architektem J. 

Schulzem, s členitými střechami, průčelím a zdobenou fasádou 

– B. Schnirch a A. Popp. V letech 2014-16 budova muzea prošla 

zevrubnou rekonstrukcí a modernizací.
Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 17.30 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 17.30 hod.

Vstupné: zdarmaFoto:Ondřej Kocourek, UPM
 

7. DŮM U KUTOVCŮ
Adresa: Staré Město, Havelská 5

Návštěvníkům EHD se otevře interiér bytu 

s historicky cenným stropem.
Středověký, raně gotický objekt přesta-

vovaný v renesanci a v baroku, klasicistně 

doplňovaný v r. 1804. V r. 2016 byl MČ 

Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný 

trámový strop v bytě ve 3.NP uličního křídla 

domu. Jedná se o historicky cenný strop s malovanými profi-

lovanými trámy. Za provedenou opravu si MČ Praha 1 odnesla 

vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón z roku 2016.
Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

8. PAMÁTNÝ TIS V RAJSKÉM DVOŘE – 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER NA NOVÉM 

MĚSTĚ V PRAZEAdresa: Nové Město, Jungmannovo nám. 

(vchod přes dětské hřiště z Františkánské 

zahrady)
V rámci EHD se návštěvníkům otevře rajský 

dvůr s památným tisem.
Veřejnosti nepřístupný tis červený se ukrý-

vá v rajském dvoře Františkánského kláštera. Tis, jehož stáří je 

odhadováno na 400 let, je tak nejstarším stromem centra města 

a jedním z nejstarších v celé Praze.
Otevřeno: POZOR ZMĚNA ČASU !!

9. 9. 2017 14.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 14.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

9. REVOLUČNÍ 26Adresa: Nové Město, Revoluční 26
V rámci EHD se návštěvníkům otevře 1. patro 

se štukovou výzdobou stropu.
Neorenesanční dům byl postaven v l. 

1875-76 podle plánů V. Kaury a A. Doubra-

vy. V r. 2016 byla MČ Praha 1 realizována 

restaurátorská oprava a obnova maleb 

a štukové výzdoby stropu v 1. patře domu.

Otevřeno:9. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod. | 10. 9. 2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objek-

tů za jejich zpřístupnění a spolupráci v rámci 

Dnů evropského dědictví!

č.67#září 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

9. - 10. 9. 2017

Magazín Městské části Praha 1 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 • Ročník XXV• Místo vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 15430 

• Šéfredaktorka: MgA. Veronika Blažková, MBA • Redakce: redakce@praha1.cz • Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz • Slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu •
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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/

 

 

                      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 

 

čtvrtek 11. října 2018 v 19.30 

Kostel sv. Klimenta 
Klimentská ulice, Praha 1  

 
Vstup volný – vstupné dobrovolné  

Za všestrannou podporu děkujeme: 

          


