
 

Velikonoce v Praze budou barevné, rozkvetou živými květinami 
a pobaví programem na obou centrálních náměstích 

(Praha, 3. dubna 2019) 

Centrum české metropole se o Velikonocích oblékne do svěžích jarních barev. Poprvé se výrazně odliší 
Staroměstské a Václavské náměstí. Největší trhy v České republice začnou v sobotu 6. dubna a potrvají 
do neděle 28. dubna 2019. Do Prahy přinesou barvy, veselé motivy v originálních dekoracích a záplavu 

živých květin. 

Velikonoční trhy na Staroměstském i Václavském náměstí a náměstí Republiky naváží v projektu 
100%BIO na Vánoce a budou tak mít opět výrazný ekologický akcent. Návštěvníci a hosté budou 
konzumovat veškeré občerstvení ze zcela kompostovatelných prvků a nádobí. Plochy všech tří 

náměstí budou opět osazeny speciálními ekologickými koši BigBelly. „Naše cesta v ekologickém 
přístupu pokračuje. Vánoční trhy nás přesvědčily o správnosti této cesty a v projektu 100% BIO jsme 
se zase posunuli o kus dále. Věříme, že se myšlenka na snížení odpadu na trzích líbí i návštěvníkům. 
Touto cestou chceme pokračovat bez ohledu na vysokou náročnost zajištění celého procesu a s tím 

spojené náklady,“ říká Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora 
Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí i na náměstí Republiky. 

 
Staroměstské náměstí ctí tradiční velikonoční motivy, Václavské náměstí se představí v novém 

vzhledu a pojetí stánků i dekorací 
 

Centrem dění trhů bude tradičně velikonoční zdobená bříza a velké pódium na Staroměstském 
náměstí. To bude vyzdobeno tradičními velikonočními prvky a doplněno veselými barvami. Prodejní 
stánky zkrášlí dekorace s jarními motivy a tématikou zvířecích mláďat. Vyhlídkový most se promění v 
květinový zámek, náměstí oživí rozkvetlé jabloně, truhlíky s živými květinami i proutěná dvoumetrová 
vejce. Viditelnou změnou prošel koncept na Václavském náměstí, kde organizátoři provedli kompletní 

redesign všech prodejních stánků, prostor doplnili designovanými průchozími branami a pergolami. 
„Václavské náměstí je letos svěží, modernější v designu i charakteru všech prvků výzdoby. Tradiční 

velikonoční prvky jsme nově doplnili bohatou květinovou výzdobou, tentokrát s maximálním podílem 
živých kvetoucích květin a stromů,“ upřesňuje Jakub Olbert ze společnosti SOS Dekorace. V truhlících 
si tak návštěvníci přivoní k surfiniím, muškátům či milion bells. Chybět nebude samozřejmě zdobená 

bříza ani živé vavříny. 
 
 
 
 



 

Velikonoční program v duchu animací s národopisnými a folklórními prvky 
 

Na pódiu Staroměstského náměstí připravují organizátoři program na každý den od 16 do 19 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na více než stovku profesionálních i amatérských pěveckých či tanečních 

souborů a národopisných či folklórních seskupení z různých koutů České republiky i zahraničí. V 
tematických pásmech seznámí návštěvníky s lidovými zvyky. „Pestrost je opravdu veliká, každý soubor 
totiž ukáže tradice a obyčeje charakteristické pro danou oblast a období, jako je masopust, popeleční 
středa, velikonoční svátky, vynášení Morany, Letnice, ukázky z Jízdy králů a podobně. Tím je program 
na trzích velmi originální,“ upřesňuje Libuše Klinková, manažerka programu trhů. Chybět nebudou 

oblíbené víkendové kreativní dílny pro děti. 
 

O víkendech a Velikonočních svátcích doplní animační programy. Ty zpestří trhy ve stejných 
termínech také na Václavském náměstí, kde se budou moci návštěvníci zapojit do tanců a vystoupení 

vždy od 16 do 18 hodin. 
 

Milovníky tradic potěší nabídka českých velikonočních specialit, ze kterých můžeme jmenovat 
například velikonoční mazance, beránky a zajíčky. 

 
Velikonoční trhy podporují řadu charitativních projektů. V jejich průběhu bude možné po celou dobu 

zakoupit výrobky z dílen projektů Salet (podpora klientů dílen v sociální nouzi), Semitam (podpora 
provozu dílen, zaměstnávajících lidi s handicapem a po výkonu trestu), Shaman-ka (prodej 

rukodělných výrobků pro sociálně znevýhodněné děti) a klubu ŽAP (ženy s nádorovým 
onemocněním). Přímo na ploše Staroměstského náměstí bude umístěna kasička na podporu projektu 

Pražské děti, který přispívá dětem na onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Praze - Motole. 
 

Velikonoční trhy také představí své nové logo, které navazuje na nový design trhů vánočních. Využívá 
tradičních jarních barev a motivu typických kraslic. Autorem je opět tvůrce loga Občanského fóra, 

renomovaný grafik a výtvarník Pavel Šťastný. 
 

Prodejní stánky s dárkovými předměty a dekoracemi budou otevřené každý den v době od 10 do 22 
hodin, vybrané stánky s občerstvením až do půlnoci. Více informací o trzích najdete na www.trhypraha.cz. 

 
Kontakt pro bližší informace: 

 
Hana Tietze 

tisková mluvčí Velikonočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze 2019  
Mobil: 602 168 014 

E-mail: press@taiko.cz 


