
Trhy přilákaly i přes chlad-
né až mrazivé počasí spous-
tu návštěvníků.

Ti si pochutnali na výbor-
ném jídle, naučili se plést 
pomlázku, zastavili se na-
koupit velikonoční výrobky 
nebo přišli jen tak pro dob-
rou náladu. Na trhu byl bo-
hatý kulturní program.

Jako každý rok také letos 
dostaly nemalý prostor cha-

ritativní projekty. Chráně-
nou dílnu Inspirace pro život 
zřizuje Dívčí katolická střed-
ní škola v Platnéřské ulici. Je 
určena zejména mladým 
ženám se středně těžkým 
a často kombinovaným po-
stižením. Na trzích měly svůj 
stánek. Zakoupení výrobků 
od klientek chráněné dílny 
pomohlo zlepšit vybavení 
a zázemí této dílny a udržet 
ji v chodu i v příštích letech. 
Dívky se na výrobě podílejí 
z 60–90 %, v závislosti na 
handicapu, kterému čelí. 
Poprvé představily svoji prá-
ci na loňských vánočních 
trzích, a bylo to pro ně velké 
vítězství. Chtěly si jen vy-
zkoušet, jestli vůbec zvlád-
nou udržet stánek 
v provozu. Zájem o jejich 
výrobky však překonal veš-
kerá očekávání, a tak je tady 
pořadatelé přivítali znovu.
 „Jsem opravdu rád, že trhy 
v tomto místě Václavského 
náměstí plní tolik funkcí. Že 
jsou malebné a lokalitu kul-
tivují, je vidět. Pro mě je nej-
důležitější, že máme 
možnost těmito akcemi po-
máhat a dělat radost po-
třebným,“ říká Daniel Hodek.

Tradiční velikonoční 

trhy horní části

Václavského náměstí

(16. března–8. dubna 

2018) se konaly již 

sedmým rokem. Orga-

nizuje je Městská část 

Praha 1 společně se 

Sdružením Nového 

Města pražského. 

Slavnostní zahájení 

proběhlo za účasti zá-

stupců radnice Měst-

ské části Prahy 1 

starosty Oldřicha Lo-

meckého, 1. zástupce 

starosty Daniela Hod-

ka a Jana Adámka, 

předsedy Sdružení 

Nového Města praž-

ského. 
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V horní části Václavského 

náměstí pořádá každo-

ročně Sdružení Nového 

Města pražského ve spo-

lupráci s Městskou částí 

Praha 1 vánoční trhy. Na 

těch minulých byl již čtvr-

tým rokem součástí trhů 

stánek s Vánočním stro-

mem Světlušky, který po-

kryly tisíce křišťálových 

ověsů. Za projektem Křiš-

ťál pro Světlušku, který 

podporuje nevidomé, 

stojí Nadační fond České-

ho rozhlasu, Nadace Pre-

ciosa a Dědina, o. p. s.

 Původní nápad zaměst-
nanců Preciosy má velký 
úspěch. Preciosa dodává 

Křišťál pro Světlušku za 278 tisíc
komponenty a v Pobyto-
vém rehabilitačním a re-
kvalifi kačním středisku pro 
nevidomé Dědina, o. p. s. 
drobné skleněné ověsy, 
drátkovaná srdíčka, náušni-
ce, náramky a drobné ozdo-
bičky vyrábějí. Nevidomí 
autoři Křišťálu pro Světluš-
ku se tak znovu mohli pře-
svědčit o tom, že se jejich 
dílka lidem líbí. Vždyť výtě-
žek činí 278 229 Kč.

 „Velice si vážím toho, že 
můžeme tímto způsobem 
podporovat dobrou věc. Za 
čtyři roky se díky tomu po-
dařilo přispět Světlušce 
částkou kolem milionu
korun,“ říká Daniel Hodek.

Farmářské trhy 

V pondělí 19. 2. 2018 převzala Petra Ponrtová, manažerka fi nancí a veřejných sbírek Nadačního fondu
Českého rozhlasu a projektová manažerka Nadace Preciosa Martina Motshagen z rukou 1. zástupce starosty 
MČP1 Daniela Hodka a předsedy Sdružení Nového Města pražského Jana Adámka šek na 278 229 Kč.
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V roce 2011 byl v této lokalitě zahájen pro-

voz prvních farmářských trhů v Praze 1.

Letos se trh otevírá již poosmé. Po sedmi 

minulých úspěšných letech mají pěstitelé 

a řemeslníci své stálé zákazníky. Návštěvníci 

se i letos můžou těšit na akce, které se 

v rámci trhů budou pořádat. Jsou to oblíbe-

né řemeslné dny a různé akce při prodeji 

sezonního ovoce a zeleniny. Provozní doba 

trhu je pondělí–pátek 9.00–18.00 hodin.

na náměstí Republiky před Celnicí přivítaly první zákazníky
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