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PRAHA – Venku mrzne, 
padá sníh a fi čí, už zítra 
přitom začíná jaro. Připo-
mínají ho jen velikonoční 
trhy, ty největší v Česku – 
na Staroměstském náměs-
tí – přilákaly stovky lidí.
Text: Jan Doležal
Foto: J. Poláček,                      

D. Černovský
Start jara v metropoli si v 
sobotu dopoledne nene-
chaly ujít davy zvědavců. 
Přijeli lidé z celé repub-
liky. Zahřívaly je pouze 
atrakce a lahůdky, bylo 
totiž o pět stupňů chlad-
něji než na začátku vá-
nočních trhů... Dominan-
tou Staromáku se na tři 

týdny stala bříza 
ozdobená veli-
konočními kras-
licemi a vyhlíd-
kový most, z něhož mají 
návštěvníci dění na tr-
zích jako na dlani. 

Zpívání i tanec
Na pódiu vedle pomní-
ku Mistra Jana Husa se 
střídají folklórní soubo-
ry, zpívá se, tančí a po-

zadu nezůstávají ani di-
váci. „Stánky s dár-
kovými předměty a 
velikonočními deko-

racemi jsou otevřené 
každý den od 10 do 22 
hodin, vybrané stánky 
s jídlem a pitím až do 
půlnoci,“ říká za organi-
zátory Hana Tietze. 

Jaro se přivolává nejen 
na Staroměstském ná-
městí, ale i na Václavá-
ku a náměstí Míru a Re-
publiky. 

PRAHA (kon) – Snažil se 
předjet autobus, ale narazil 
do něj a urazil u svého mer-
cedesu kolo. Řidič v praž-
ské Jandově ulici v noci na 
včerejšek ale sešlápl plyn a 
překvapivě z místa nehody 
»po třech« ujel. Jenže ne 
daleko. Dva kilometry od 
místa policisté dva lidi z tří-
členné posádky našli. „Bylo 
to v ulici Prosecká a šlo o 
ženu a muže. Toho jsme na 
místě zajistili a předvedli na 
služebnu. On však decho-
vou zkoušku odmítl,“ řekl 
policista Jan Rybanský. Pří-
pad je stále v šetření.

Ujel na 
třech kolechř

PRAHA (ČTK, jad) – Obraz 
Jindřicha Štyrského (†42) 
Déšť změnil majitele. Dílo z 
roku 1927 bylo v sobotu vy-
draženo za 15,5 milionu ko-
run. Vyvolávací cena byla 
přitom o čyři miliony niž-
ší. Olej na plátně pochází z 
tzv. artifi cielistického obdo-
bí, které Štyrský rozvíjel v 
Paříži ve dvacátých letech 
minulého století společně s 
malířkou Toyen. Dosavadní 
Štyrského aukční rekord je 
obraz Utonulá, který se loni 
na podzim prodal za 24,3 
milionu korun. 

Štyrského 
Déšť za 15 mil.éš

PRAHA        TIPY NA 
DNEŠNÍ DENN

DIVADLO
Už je tady zas
Divadlo Na Jezerce, 19:00

FILM
Tátova volha
Cinema City Letňany, 20:00

VÝSTAVA
Stromovka
Muzeum hl. m. Prahy, 9:00-18:00

Místo v jar-
ním oblečení 
si trhy užíváme 
nabalení do 

zimního.

PRAHA (kon) – Kolo-
na sem, kolona tam! Řidi-
če čeká další zkouška nervů, 
po problémech v Praze 3 i na 
»dvojce«. Dnes se částečně 
uzavře ulice Na Slupi, spoju-
jící Karlák s Nuslemi. Polo-
vina aut se zřejmě přelije do 
Bělehradské, takže se dá če-

kat další zdržení. Oprava sil-
nice potrvá do srpna a podle 
Technické správy komuni-
kací bude rozdělena do etap 
s tím, že bude možnost jed-
nosměrného provozu z cen-
tra. Zatímco tramvaje proje-
dou, auta se budou do cent-
ra sunout okloními ulicemi.

Čeká nás další kolaps?

Mí t j

18. 3. 2018, -4 °C

Špíz v bagetě 120 Kč
Grilovaná klobása 80 Kč

Langoš 60 Kč
Trdelník 60 – 120 Kč

Palačinka 70 a 90 Kč
Punč 60 Kč

Svařák 60 Kč
Medovina 45 Kč

Čaj 30 Kč
Horká čokoláda 50 Kč

Kolik utratíme 
za občerstvení?

V Praze začaly Velikonoce     Bylo o pět 
stupňů chladněji než před Vánocemi

Bílé jarní
trhy
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Živá 
zvířata 

jsou tahák
Všechna tři náměs-

tí propojují stejné mo-

tivy čerpající z přírod-

ních materiálů, jako je dře-

vo, proutí, květy nebo listy. 

Nejroztomilejší atrakcí jsou 

ale živá zvířátka v ohrád-

kách, u kterých se tísní 

dospělí i děti a hla-
dí je ostošest. 

Oteplí 
se až v 
dubnu

Předpověď meteoro-
logů uvádí, že má sně-
žit ještě dnes a zítra, 
kdy začíná astronomické 
jaro. Pravé jarní počasí, 
tedy i výrazné oteple-
ní, přijde do České re-

publiky až po Ve-
likonocích. 

Příjemné překvapeníNa Staroměstské náměstí se vypravil i Jiří Prchal s rodinou. „Jsme z Motola a do centra jsme přijeli pro-to, abychom si prohléd-li nové hodiny na Staro-městské radnici. Že jsou trhy, jsme ani nevěděli. Je to tady super, a že je zima, to nám vůbec neva-dí. Je na co se dívat a co obdivovat,“ pochvalo-vali si všichni.

Malovaná vajíčka nesmějí chybět.Malovaná vajíčka nesmějí chybět.

Lidé se mohli Lidé se mohli 
pod břízou pod břízou 

zahřát třeba zahřát třeba 
svařákem.svařákem.

Rodina pana Rodina pana 
Prchala se původně Prchala se původně 
přijela podívat na  přijela podívat na  
nové hodiny.nové hodiny.

Chcete si pohladit Chcete si pohladit 
zvířátka? Jak je libo...zvířátka? Jak je libo...

První den 
vánočn ích 
trhů bylo 

tepleji. 

První den
3. 12. 2017, 1 °C

VÝPRODEJ
NÁBYTEK – OUTLET 
SLEVY AŽ 70 %

Při nákupu nad 4000 Kč doprava 
po Praze ZDARMA

1) Milánská 311, P-10, tel.: 608 368 120
2) Koněvova 134, P-3, tel.: 608 979 513

3) Čakovice – u Globusu, tel.: 608 000 643
www.euronabytek.cz
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