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Václavské Vánoce 2015
Vánoční trhy nejen pro Pražany

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze, 25.listopadu 2015
Zveme Vás společně s Vaší rodinou, známými, kamarády či kolegy z práce k návštěvě již tradičních
vánočních trhů, které se konají pátým rokem v horní části Václavského náměstí pod názvem Václavské
Vánoce 2015, v termínu 27. 11. 2015 – 8. 1. 2016.
Slavnostní zahájení vánočních trhů proběhne se začátkem Adventu tento pátek 27. 11. od 16,00 za účasti
starosty Oldřicha Lomeckého a místostarosty Daniela Hodka z MČ Praha 1, předsedy našeho spolku Jana
Adámka a ředitele Nadačního fondu Světluška Přemysla Filipa. K adventní náladě zahrají Podřipský žesťový
kvintet a kapela The Brownies.
Tato akce nabízí nejen Pražanům tradiční vánoční atmosféru na tradičním místě s betlémem z topolového
dřeva, nabídkou tradičních řemeslných dárků pouze z české provenience, občerstvením, kulturním
programem a zejména možností zastavit se ve shonu a zapomenout na chvilku na starosti běžného dne.
Pro velký úspěch pokračujeme i pro letošní rok s projektem Křišťál pro Světlušku, kterým můžete podpořit
nevidomé. Ve stánku Světlušky si můžete zakoupit unikátní vánoční křišťálové ozdoby z dílny nevidomých
na Váš vánoční stromeček a k tomu pak dostanete další zdarma, kterou zavěsíte na speciální vánoční
strom vedle stánku. Patronkou projektu je Dana Morávková, která trhy 9.12. ve 14,00 spolu s autory
Křišťálů pro Světlušku osobně navštíví. Za projektem Křišťál pro Světlušku stojí Nadační fond Českého
rozhlasu, Preciosa a Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
,,Zakoupením jediné vánoční ozdoby od Světlušky tak ozdobíte svůj stromek doma, rozsvítíte náměstí pro
kolemjdoucí a navíc nadělíte dárek nevidomým,“ vysvětluje Linda Vaňková, vedoucí sbírky Světluška. Vloni
se nám podařilo pro Světlušku vybrat 232.148Kč!
Zakoupením Frolíkovy kávy do speciálně malovaného hrnečku pak můžete přispět nadaci Artevide a
podpořit uměleckou činnost nevidomých dětí.
I pro letošek je připraven rozmanitý kulturní program. V úterý 1. 12. a 8. 12. a ve čtvrtek 17. 12. jsou
připraveny bloky vystoupení dětských sborů a skupin z pražských mateřských, základních a uměleckých
škol, které bude moderovat Lucie Pernetová z divadla ABC.
Pro loňský úspěch jsme do programu také zařadili Mikuláše s Andělem a čerty na Václavském náměstí,
kteří budou děti obdarovávat sladkými balíčky v sobotu 5. 12. od 15,30 do 18,00.
Pakliže nám rodiče dodají do knihy dobra a hříchů soupis jejich ratolesti (v čem pochválit a v čem je nutné
zlepšení) a třeba vlastní označený balíček dostatečně předem (nejpozději do pátku 4/12 do 12,00 na naši
adresu Václavské náměstí 43), budeme schopni se dané ratolesti v rozmezí určitého času věnovat a
obdarovat, to vše přímo na Václavském náměstí.
V rámci hudebního programu vystoupí 12. 12. a 17. 12. nevidomí umělci Barbora Janová, Mirek Orság a
Katka Urbanová, kteří zahrají a zazpívají nejen pro Světlušku dále pak trubači z Podřipského žesťového
kvintetu, rock&popová kapela SO FINE, latino band Atarés.
19. 12. zazpívají pro Václavské Vánoce herci divadla ABC a od tohoto data je také možné si přijít pro
plamínek betlémského světlo.
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Na Štědrý den proběhne tradičně od 22:00 Štědrovečerní bohoslužba pod širým nebem se zpíváním koled,
kterou bude provázet Antonín Klaret Dąbrowski z Řádu menších bratří Františkánů.
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 10 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, jejíž 8. ročník připravujeme na letošní říjen. Spolu s MČ Praha 1
spolupořádáme Velikonoční a Vánoční trhy v horní části Václavského náměstí.
Na příští rok připravujeme velkou výstavu k jednomu pro Čechy velmi významnému výročí, podrobnosti
včas sdělíme.
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.
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