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Václavské Vánoce aneb
vánoční trhy nejen pro Pražany
________________________________________________________________________________
Tradiční místo v horní části náměstí se převlékne do tradiční vánoční atmosféry s širokou
nabídkou řemeslných dárků, podporou neziskových organizací, občerstvením a zajímavým
kulturním programem. Zejména pak nabídne možnost zastavit se ve shonu běžných dní a
vychutnat předvánoční atmosféru v samém centru Prahy. V áno čn í t r h y v h or ní čá st i
V ác lav s kéh o n ám ěst í přiv ít a jí sv é p rv n í n áv št ěv ní k y 29. listopadu. Ukončeny budou
pak 6. ledna roku nového. 2. prosince od 16,30 proběhne slavnostní zahájení vánočních trhů za
účasti představitelů městské části Praha 1, vedení neziskových organizací, to vše samozřejmě
s hudbou a krájením vánočního koláče. Václavské Vánoce podpoří i letos „dobro“, prostor zde
již tradičně dostanou neziskové organizace hlavně z Prahy 1 a jejich stánky, jen jejich počet se
rozšířil na celkem 5 neziskovek. O letošních adventních trzích si budete moci koupit výrobky a
dárky od nevidomých ze Světlušky, od děvčat z chráněné dílny Inspirace pro život, od žen bez
domova z komunitního centra Farní charita Praha 1, od seniorů ze Života 90 nebo z chráněné
keramické dílny Řásnovka. Pořadatelem Václavských Vánoc je již podeváté Sdružení Nového
Města pražského. Vyvíjí aktivity směřující ke kultivaci a rozvoji centra Prahy a zejména
Václavského náměstí a jeho okolí jako klíčového veřejného prostoru naší země.
„V době rozjímání, zastavení se a obdarovávání, považujeme podporu těch, kteří nemohou zcela
běžně vykonávat veškeré činnosti, jako jiní lidé, za více než důležité,“ uvádí Monika Vlková, projektová
manažerka Sdružení Nového Města pražského. „Ve stánku Světlušky si může každý, kdo chce
podpořit dobro, zakoupit originální designové ozdoby a šperky od Marie Poláčkové z ko-ra-le,
vyrobené z českého skla a ozdobného drátu, které jsou ručně kompletované nevidomými
v Pobytovém a rehabilitačním středisku Dědina. Větší ozdoby rozzáří Váš vánoční stromeček, menší
poslouží jako krásný šperk pro Vás či Vaše blízké. Nákupem přispějete do sbírky Světluška na pomoc
nevidomým dětem a dospělým. Nebo ve stánku chráněné dílny Inspirace pro život pro mladé ženy
se středně těžkým, často kombinovaným postižením, kterou zřizuje Dívčí katolická střední škola
v Praze, si budete moci zakoupit si výrobky klientek dílny a školy, a podpořit tak chod chráněné dílny v
příštím roce. Ve stánku Farní charity Praha 1 pak můžete nakoupit vánoční dárky pro své blízké a
podpořit tak finančně ženy bez domova, které výrobky zhotovily. Pomůžete jim ve znovu začlenění do
společnosti. Klientky na trzích samy prodávají. Je to pro ně nedocenitelná zkušenost pracovní terapie.
Život 90 - komunitní, sociální a poradenské centrum pro seniory nabídne k prodeji výrobky, které
vzešly z práce a činností seniorů z jejich centra. Bude se jednat například o prodej adventních věnců,
které budou vyrábět ve spolupráci s květinovou designérkou, dále o pletené čelenky od jejich babiček,
malované plecháčky či malované plátěné tašky. Chráněná keramická dílna Řásnovka, kterou
provozuje Zuzana Nešporová, vystudovaná keramička, sama v invalidním důchodu, nabídne
keramické výrobky, krásné vánoční dekorace, ozdoby a drobné dárky,“ dodává Monika Vlková.
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Kulturní doprovodný program v rámci vánočních trhů je velice bohatý. Téměř obden je plánováno
hudební vystoupení. Na podiu ve spodní části trhů se kromě dětských sborů a skupin od mateřských
přes základní školy nejen z Prahy 1 a vystoupení nevidomých umělců, představí také oblíbené
profesionální kapely jako The Brownies, latino band Atarés, buskerky TbeeGirls nebo pražský rock
& popový band SO FINE v čele s liverpoolským zpěvákem Gedem Maloneym nebo vánočně ladění
trubači z Podřipského žesťového kvintetu.
Na 5. prosince je připravena MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, tradiční trio Mikuláš s Andělem a čerty budou
děti obdarovávat sladkými balíčky, od neděle 15. prosince až do Štědrého dne si na trhy můžete přijít
pro plamínek BÉTLÉMSKÉHO SVĚTLA a na Štědrý večer proběhne jako obvykle ŠTEDROVEČERNÍ
BOHOSLUŽBA POD ŠIRÝM NEBEM se zpíváním koled, kterou bude provázet farář Filip Jan
Rathouský z Řádu menších bratří Františkánů.
Program
2.12. – pondělí 16,30-18,00 slavnostní zahájení vánočních trhů za účasti představitelů radnice MČ
Praha 1, Podřipský žesťový kvintet / kapela The Brownies
3.12. – úterý

15-18,00 Vystoupení dětských sborů a skupin – ZŠ Vodičkova 1. stupeň,
Masakrozní hustec, dívčí duo TBee Girls, The Talent Company, moderuje Lucie
Pernetová

5.12. – čtvrtek 15,45-16,30 Podřipský žesťový kvintet
17-19,30 Mikuláš, čerti a Anděl nadělují dětem – tradiční mikulášská nadílka, v roli
Anděla Henrieta Hornáčková
9.12. – pondělí 17,15-18,00 Podřipský žesťový kvintet
18-19,00 Pražský rock&popový band SO FINE
11.12. – středa 15,00-18,00 Vystoupení dětských sborů a skupin – Chlapecký sbor Bruncvík, Sbor
školy sv. Augustina, Sbor ZŠ a gymnázia Gutha Jarkovského, sbor Wings, moderuje
Lucie Pernetová
12.12. – čtvrtek 17,15-18,00 Podřipský žesťový kvintet
13.12. – pátek 16-17,00 The Brownies
15.12. – neděle 17,00 Betlémské světlo – přijďte si pro plamínek, svíčky a lucerničky
k zakoupení na místě
16.12. – pondělí17,15-18,00 Podřipský žesťový kvintet
17.12. – úterý 15-18,00 Vystoupení dětských sborů a skupin – Sbor Rolnička, The Talent
Company, Dětská studia Čmelda, moderuje Lucie Pernetová
18.12. – středa 18-19,00 latino kapela Atarés
19.12. – čtvrtek 18-19,00 The Brownies
20.12. – pátek 15,15-16,00 Podřipský žesťový kvintet
22.12. – neděle 17-18,00 Pražský rock&popový band SO FINE
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24.12. - úterý

22-23,00 Štědrovečerní bohoslužba pod širým
nebem, kterou bude provázet farář Filip Jan Rathouský z Řádu menších bratří
Františkánů se zpívanými koledami s doprovodem dudy a kontrabas

PODPOŘ DOBRO – prodejní stánky neziskových organizací
Vánoce pro Světlušku (29.11.–22.12.)
Chráněná dílna Inspirace pro život (29.11.–22.12.)
Chráněná dílna – Farní charita Praha 1, Nové Město (11.12.-22.12.)
Život 90 - komunitní, sociální a poradenské centrum pro seniory (29.11.-10.12)
Chráněná keramická dílna Řásnovka (29.11.-10.12)

Otevírací doba :
stánky s řemesly – denně 10,00 – 20,00,
stánky s občerstvením – denně 10,00 – 22,00.
Více informací k akci Václavské Vánoce 2019 naleznete na www.CentrumPrahy.cz a facebooku
Václavské náměstí.
Sdružení Nového Města pražského, z.s., založeno v roce 2005, zastupuje občany a dále významné firmy,
obchody, banky, hotely, restaurace, paláce a rezidenty sídlící na Václavském náměstí a v jeho okolí. Hlavním
posláním spolku je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj. Jeho členové si uvědomují, že nedílným prvkem
funkční společnosti je její občanský sektor. Ten vytváří aktivní občanskou společnost, která se má v případech
nesprávného směřování věcí veřejných stát tlumočníkem postojů široké veřejnosti, upozornit na problémy a
přispět k nápravě v těch případech, kdy se zásahy státu ukazují nedostatečné či škodlivé. Funkční občanská
společnost pak zejména motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, na
rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti za věci veřejné jako „své
věci“. Spolek je aktuálně pověřen koordinací správy veřejného prostoru v lokalitě Václavského náměstí a ulic 28.
října a Na Příkopě. Pečuje o něj a zároveň vyvíjí tlak na orgány státní správy a samosprávy, aby o něj pečovaly
též. Členové spolku chtějí, aby jak centrum Prahy, tak i Václavské náměstí bylo místem, kde obyvatelé i
návštěvníci Prahy rádi tráví svůj čas a na které můžeme být všichni hrdi. Místo inspirující a důstojné.
kontakt@CentrumPrahy.cz, www. CentrumPrahy.cz
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