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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Svatováclavské oslavy budou letos ve znamení dětské tvořivosti 
 

Stovky pražských dětí malují knížete Václava 
 

(Praha, 12. září 2018) 

Václavské náměstí i náměstí Republiky v Praze se už v pátek promění v tradiční dějiště 
Svatováclavských oslav. Od 14. do 28. září tam návštěvníci najdou drobné suvenýry  

a dárky, ochutnají tradiční podzimní pochutiny a víno. Atmosféru vytvoří dobový program 
a kresby dětí, které se zapojily do veřejné soutěže o ztvárnění knížete Václava. 

 
Svatováclavské oslavy již tradičně připomenou jeden z nejvýznamnějších českých svátků. 

Hlavním výtvarným prvkem, který vytvoří výzdobu, budou dětské kresby, které v tuto chvíli 
vznikají v celé Praze. Společnost Taiko, organizátor Svatováclavských oslav, oslovila pražské 
školy, školky a výtvarné kroužky, aby přihlásily svoje výtvory. Úkolem je ztvárnit na formát 
A4 libovolnou výtvarnou technikou patrona českých zemí svatého Václava. „Dětské kresby 

budou letos hlavním dekorativním prvkem. Objeví se jako součást výzdoby i na velké výstavní 
stěně, která bude sloužit jako galerie pod širým nebem. Na všechna díla se moc těšíme,“  

říká Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora 
Svatováclavských oslav. 

 
Dětské výtvory doplní ve výzdobě charakteristické atributy historické éry vlády svatého 

Václava, jako jsou mince, erby, pečeti apod. Součástí prostoru trhů budou také edukativní 
dřevěné stěny, kde návštěvníci uvidí ve stylizovaných historických rámech oken vybrané 

dětské výkresy svatého Václava.  
 

Chybět nebude ani program čerpající z historické doby knížete Václava, v podobě dětských 
výtvarných dílniček. Hlavní Svatováclavské oslavy vypuknou v pátek 28. září v pravé poledne, 

kdy na trhu začne hrát historická hudba. Svatováclavský průvod s dobovým programem si 
mohou přijít prohlédnout zájemci hned dvakrát – od 14 nebo od 16 hodin. Čekají je také 

rytířské turnaje, tance a soutěže.  
 

Během dvou víkendů se budou konat také pravidelná hudební vystoupení v prostoru trhů  
na Václavském náměstí. S hudební produkcí amatérských hudebníků a divadelníků se 

návštěvníci setkají přímo v prostoru tržiště i na náměstí Republiky. 
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Do projektu svatováclavské výtvarné soutěže se mohou až do čtvrtka 20. září zapojit třídy, 
skupiny, výtvarné kroužky i jednotlivci z řad veřejnosti. Díla lze zasílat na e-mailovou adresu 
svatovaclavska.vyzdoba@trhypraha.cz, poštou nebo přinést osobně na adresu Žluté lázně 

Praha, Podolské nábřeží 1184/3, 147 00, Praha 4. Zásilky je potřeba viditelně označit heslem 
SVATOVÁCLAVSKÁ VÝZDOBA. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže se bude konat 

v prostorách Svatováclavských trhů v den státního svátku 28. září mezi 14. a 17. hodinou. 
Organizátoři vyberou deset děl, které ocení věcnými cenami.  

Aktuality a podrobnosti o soutěži najdete na facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/praguemarkets/ . 

 
Svatováclavské oslavy začínají na Václavském náměstí i náměstí Republiky 14. září  

a vyvrcholí historickým průvodem 28. září 2018. 
 
 

Kontakt pro bližší informace: 
 

Hana Tietze 
tisková mluvčí společnosti Taiko, a.s. 

Mobil: 602 168 014 
E-mail: press@taiko.cz 

 
 


