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Václavské Velikonoce 2016 
Velikonoční trhy nejen pro Pražany 

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

V Praze, 10. března 2016 
 

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. 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 definitivně tady a velikonoční čas se blíží! Přijďte navštívit společně se svou rodinou, 
kamarády či kolegy z práce již tradičních velikonoční trhy, které se konají pátým rokem v horní 
části Václavského náměstí pod názvem Václavské Velikonoce 2016, v termínu 12. 3. 2016 – 3. 4. 
2016. a nechte se unést kouzlem jarní atmosféry v samém srdci centra Prahy.  
 
Slavnostní zahájení velikonočních trhů proběhne v pondělí 14. března od 16,30 za účasti starosty 
Oldřicha Lomeckého a místostarosty Daniela Hodka z MČ Praha 1, předsedy našeho spolku Jana 
Adámka. K jarní náladě zahraje skvělá kapela The Brownies známá z náplavek a trhů. 
 
Tato akce nabízí Pražanům velikonoční atmosféru v samém srdci centra Prahy s nabídkou 
občerstvení, drobných řemeslných dárků, kulturního programu a možností zastavit se a 
zapomenout na starosti běžného dne. Akci Václavské Velikonoce 2016 organizuje Městská část 
Praha 1 společně se Sdružením Nového Města pražského.  
 
Pro tento rok je pro Vás připraven zajímavý kulturní program. Hned v pondělí 14. 3. zahájíme 
koncertem skvělé kapely The Brownies známé z náplavek a trhů, kapela v rámci akce vystoupí 
ještě dvakrát, 23.3. a 31.3. od 18,00. 
 
V dalších dnech si můžete přijít také poslechnout pražský rock & popový band SO FINE, který 
zahraje 17.3. a 25.3. od 18,00. V jeho čele stojí charismatický zpěvák z Liverpoolu Ged Maloney, 
který několik let působil v nejslavnějším klubu světa, beatlesovském Cavern Clubu. Kapela mapuje 
všechny éry legendární irské kapely U2 a nejen jí. 
 
Pro příznivce latinsko –americké hudby chystáme 21.3. od 18:00 vystoupení kapely Atarés.  
 
Prostor bude také věnován vystoupením dětských sborů a skupin z pražských škol (škola sv. 
Augustina, ŽŠ Vodičkova i se svou skvělou rock-punkovou kapelou Masakrozní Hustec, Dětský 
sbor ZŠ a Gymnázia Gutha Jarkovského, sbor Wings při ZUŠ Praha 9) které proběhne 30. 3. od 
15:00, celým odpolednem vás bude provázet herečka Evellyn Pacoláková. 
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Podrobnosti o programu naleznete v příloze tiskové zprávy a na www.sdruzeni-nmp.cz, www. 
CentrumPrahy.cz a na facebookové stránce Václavské náměstí. 
 
Další informace Vám poskytne: 
Jan Adámek 
Předseda spolku a tiskový mluvčí 
Tel. 724 070 539 
e-mail: jan.adamek@jan-reality.com 
 
 
Představení SNMP 
 
Členská základna, kdo se může stát členem? 
Jaké jsou naše jiné projekty? 
Náš spolek Sdružení Nového Města pražského, které bylo založeno před 11 lety, primárně vyvíjí aktivity 
směřující ke kultivaci a rozvoji Václavského náměstí jako nejspíš nejdůležitějšího veřejného prostoru naší 
země, snažíme se o tento prostor pečovat a zároveň vyvíjíme tlak na orgány státní správy a samosprávy, 
aby o něj pečovaly též. 
 
Našimi členy jsou převážně právnické osoby podnikající buď přímo na Václavském náměstí či v jeho blízkosti 
v centru města např. významné firmy, banky, hotely, restaurace, obchody či majitelé paláců, a fyzické 
osoby, převážně residenti bydlící na Václavském náměstí a v jeho okolí. 
Členem se mohou stát fyzické a právnické osoby, které mají sídlo či provozovnu na Praze 1 nebo zde 
podnikají nebo mají zájem se aktivně podílet na rozvoji centra města v rámci občanské společnosti. 
 
Naše další projekty jsou dvakrát ročně pořádané výstavy na Václavském náměstí, jedna, která probíhá vždy 
na jaře, se přímo vztahuje k historii a vývoji Václavského náměstí a druhá, která je vyvrcholením 
fotosoutěže Dvě tváře Prahy. Spolu s MČ Praha 1 spolupořádáme Velikonoční a Vánoční trhy v horní části 
Václavského náměstí. 
V současné době připravujeme na květen výjimečnou výstavu s názvem Šifra Otce vlasti k sedmistému 
výroční narození Karla IV.  
 
Běžný chod sdružení zahrnuje péči a aktivity směřující k Václavskému náměstí jako živému veřejnému 
prostoru pro všechny obyvatele a návštěvníky Prahy.  Místo, kde je lidem příjemně a rádi zde tráví svůj čas. 
Místo inspirující a důstojné. Místo, na které můžeme být hrdi.  
 
Monika Vlková 
projektová manažerka 
Sdružení Nového Města pražského, z.s. 
Václavské náměstí 43, 110 00 Praha 1 
+420 725 293 933   
monika.vlkova@sdruzeni-nmp.cz 
 www.sdruzeni-nmp.cz 
www.centrumprahy.cz 
facebook Václavské náměstí  
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