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Centrum Prahy uctí Svatého Václava – v sobotu začnou 
tradiční Svatováclavské oslavy 

 

Návštěvníci mohou ochutnat i středověkou pochoutku – šneky 
 

(Praha, 11. září 2019) 

Už tuto sobotu 14. září zpestří procházku návštěvníkům centra Prahy tradiční 
Svatováclavské oslavy. Podzimní tržiště nabídne dobré jídlo i pití, letos dokonce nově 

oblíbenou pochoutku středověkých králů - šneky. Chybět nebude ani pestrý doprovodný 
program, který připomene patrona českých zemí, knížete a světce svatého Václava i jeden 

z nejvýznamnějších českých svátků. Svatováclavské oslavy vyvrcholí 28. září.  

Středověké tržiště zasazené do časné podzimní atmosféry upoutá pozornost návštěvníků 
Václavského náměstí i náměstí Republiky v Praze. Na obou náměstích najdou hosté shodně 

dvaadvacet prodejních stánků. „Rádi všem ukážeme, že babí léto v Praze rozhodně není 
důvod ke špatné náladě. Kromě tradičního tržiště se spoustou pochutin čeká na všechny 
pestrý kulturní historický program – vůbec poprvé téměř každý den,“ říká Libor Votruba, 

předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora Svatováclavských oslav.  

Prodejci se zaměří na česká jídla i výrobky. Nabídnou ručně vyráběné svícny, podzimní 
dekorace, hrnčířské zboží a mnoho dalších produktů. Mlsné jazyky potěší české trhané kuře 

v housce, speciality z české šnečí farmy, grilované sýry nebo pražská čokoláda a také 
moravská vína či medovina. Zájemci si mohou nechat na místě na míru upravit zakoupený 

opasek nebo se potěšit drobností na památku přímo od kováře. 

Vrchol oslav v den sv. Václava s historickou tématikou 

V sobotu 28. září vyvrcholí Svatováclavské oslavy příjezdem knížete přímo do centra dění na 
Václavské náměstí. Svatováclavský průvod s dobovým programem si mohou návštěvníci 

prohlédnout hned dvakrát – od 14 a od 16 hodin. Chybět nebudou rytířské turnaje, soutěže 



 

 

pro děti i dobové tance s možností si je vyzkoušet. „V čele průvodu, který projde spodní částí 
Václavského náměstí, pojede kníže na koni v doprovodu své družiny, šermířů, krásných 

tanečnic a dobových hudebníků. Celá družina se zastaví u knížecího stolce, kde Václav usedne 
na trůn a bude sledovat další dění,“ upřesňuje program Libuše Klinková, manažerka 

programu organizátora oslav společnosti Taiko, a. s. Více o historických událostech a životě 
knížete Václava připomene na místě knížecí herold. 

 
Podrobný program Václavské náměstí 
14. 9. sobota  
13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00 Kvítek-lidové a staročeské písničky  
15. 9. neděle  
13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00 Jagabab – dobová, historická hudba 
17. 9. - 20. 9. út – pá   
17.00 – 19.00 Kvítek-lidové a staročeské písničky 
21. 9. neděle  
13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00 Jagabab – dobová, historická hudba 
22. 9. neděle  
13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00 Jagabab – dobová, historická hudba 
24. 9. - 27. 9. út – pá   
17.00 – 19.00 Kvítek-lidové a staročeské písničky 
 
28.9.2019 Svatováclavský průvod  
13.00 – 13.45          Historická hudba 
14.00 – 14.50         1. průvod Knížete Václava s programem  
15.00 – 16.00         Rytířské soutěže a zábavné aktivity pro děti 
16.00 – 17.00        2. průvod Knížete Václava s programem  

 
Svatováclavské trhy začnou na Václavském náměstí a náměstí Republiky 14. září a vyvrcholí 

historickým průvodem 28. září 2019. 
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