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VÁCLAVSKÉ VELIKONOCE 2015 
 
 
V Praze, 26. dubna 2015 

 

Zajíci opět na Václavském náměstí. Přihopkali velikonoční zajíčci a dělají na náměstí příjemnou 

společnost. Ostatně není to tak dávno: ještě na konci 19. století pobíhali zajíci z Vinohrad (představte 

si, že Vinohrady tehdy byly jenom pouhá pole!) po Václaváku. Tedy nejen zajíci, ale to není tak 

důležité. Zajíci okusovali aleje stromů na Václavském náměstí, až je muselo město nechat proti 

hlodavcům omotat pletivem. Tehdy byli zajíci nevítaným hostem. 

 

Dnes však velikonoční zajíčky vítáme s náručí otevřenou. 

 

Jaro už je tady a velikonoční čas se blíží! Přijďte navštívit společně se svou rodinou, kamarády či 

kolegy z práce akci Václavské Velikonoce 2015, která se koná od  

28.3. – 12.4.2015 v horní části Václavského náměstí a nechte se unést kouzlem jarní atmosféry 

v samém srdci centra Prahy.  

 

Tato akce nabízí Pražanům velikonoční atmosféru v samém srdci centra Prahy s nabídkou 

občerstvení, drobných dárků, kulturního programu a možností pozastavit se a zapomenout na 

starosti běžného dne. Akci Václavské Velikonoce 2015 organizuje Městská část Praha 1 společně se 

Sdružením Nového Města pražského.  

Stejně jako na akci vánoční jsme pro návštěvníky připravili charitativní projekt Frolíkova káva do 

speciálně malovaného hrnečku.  Zakoupením této kávy do hrnečku tak podpoříte nadaci Artevide  

a podpoříte uměleckou činnost nevidomých dětí. Hrneček stojí 50,- Kč , a celá padesátikoruna 

z každého prodaného hrnku jde za blahodárnými účely v Artevide. 

Pro tento rok je pro Vás připraven zajímavý kulturní program. Hned v pondělí 30.3.2015 je pro vás 

připraveno slavnostní zahájení akce od 15:00, program vyvrcholí vystoupením školní kapely 

Masakrózní hustec ze základní školy Vodičkova.  

 

Prostor bude také věnován vystoupením dětských sborů a skupin, které proběhne 31.3.2015 od 

14:30, celým odpolednem vás bude provázet herečka a zakladatelka léčivého divadla Gabriela Filippi. 

 

Akce nezapomíná také na české pěvecké legendy. 1.4.2015 od 19:30 vystoupí na akci Václavské 

Velikonoce 2015 Milan Černohouz, který od roku 1966 působil jako hlavní zpěvák v Orchestru 

Gustava Broma.  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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V dalších dnech si můžete přijít také vyslechnout pražský rock & popový band SO FINE, který zahraje 

2.4.2015 od 17:00. V jeho čele stojí charismatický zpěvák z Liverpoolu Ged Maloney, který několik 

let působil v nejslavnější  klubu světa, beatlesovském Cavern Clubu. Kapela mapuje všechny éry 

legendární irské kapely U2. 

Pro příznivce latinsko –americké hudby chystáme 7.4.2015 od 17:00 vystoupení kapely Atarés.  

Na konec Václavských velikonoc 12.4.2015 v 15.00 hod vystoupí rodinný dudácký soubor s názvem 

Prachanda. Můžete se těšit na pořádné dudáky – hrát bude máma a její tři nadané děti! 

 

 

 

Hlavním cílem Sdružení Nového Města pražského, z. s., je rozvoj lokality Václavského náměstí, včetně 

vymýcení všech nešvarů a negativních jevů, s cílem navrátit na Václavské náměstí život a přirozený 

ruch.  

Sdružení Nového Města pražského chce docílit toho, aby se sem lidé nebáli chodit v nočních, natož 

denních hodinách. Tohoto cíle chce sdružení dosáhnout zejména spojením sil podnikatelských 

subjektů z Václavského náměstí a okolí a jejich kooperaci s úřady a ostatními organizacemi.  

Členy sdružení jsou převážně firmy, které provozují domy; obchody; restaurace; hotely a další 

podniky na Václavském náměstí a v jeho přilehlém okolí. Mezi členy patří i několik rezidentů. 

Sdružení funguje jako nezisková organizace, bylo založeno v roce 2004. 

 
 

 

 

MOTO SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO:   

Václavské náměstí je nejvýznamnější veřejný prostor v České republice. Vizí Sdružení Nového Města 
pražského je o tento prostor pečovat a rozvíjet jej. 

 

Podrobnosti o programu naleznete na www.sdruzeni-nmp.cz, www. CentrumPrahy.cz 

a na facebookovské stránce Václavské náměstí. 

 

Další informace: 

Jan Adámek 

Předseda sdružení a tiskový mluvčí 

Tel. 724 070 539 

e-mail: jan.adamek@century 21.cz 
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