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BYL TO PLODNÝ ROK...!
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Narozené
děti členů spolku

25

28

Komentované
prohlídky

Uspořádané
akce

113

Počet
odvezených
koleček s listím 

V rámci činnosti spolku Živá vila, z. s. jsme se i v roce 2022 snažili
upozorňovat a zvýšit povědomí o nejvýznamnější prvorepublikové budově v
Prachaticích. Během celého roku jsme se také o tento objekt starali a
udržovali jej.

Hlavní cíle spolku - ochrana kulturního dědictví a snaha oživovat a kultivovat
veřejný prostor města jsme naplňovali v průběhu celého roku. 



renovace hlavních vchodových dveří
nové venkovní osvětlení
oprava hliněné pece
zavedení Wi-fi do celého objektu

PRÁCE VE VILE
celoroční údržba objektu a zahrady
(vybavení baru, venkovní nábytek,
sekání trávy, úklid listí, péče o
vyvýšené záhony, čištění terasy, ...)

"A protože jsem sekal trávu rád, dělal jsem to zadarmo..."



PŘED PO

Dveře kompletně

zrenovoval Honza

"Dony" Matys.

Děkujeme!



PŘEHLED AKCÍ 

multižánrový festival Vivat Moody
Moon Noize vol. 3
koncerty
swapy oblečení
divadelní představení
přednášky, komentované prohlídky
vily
brigády, komunitní setkávání
sousedské slavnosti
benefice pro Ukrajinu

Jedním z hlavních cílů spolku je oživení
Kralovy vily formou různých kulturních,
vzdělávacích a komunitních akcí, jež
mají rovněž zvýšit povědomí občanů o
významu tohoto objektu. Dále se
snažíme také o oživení centra města a
péči o veřejný prostor.

Jedná se především o:



a) OŽIVENÍ KRALOVY VILY

Billow, Marjari / 11. března

Panenské Plameny, Walden / 27.

května

Martin E. Kyšperský / 11. června

Oslava slunovratu - Blue Betty Blues

Band, Nádrol, Ďäblovi Včelaři, Walden,

Pepíček Čečil / 18. června (Dvorec)

multižánorvý hudební festival Vivat

Moody Moon Noize vol. 3 / 28. - 30.

července

B4, Vellocet Roll, Chlapošrot / 15. října

Dirty Lesbian Duck, PNP / 5. listopadu

Vánoční veselice - Walden,

Sartaktarak / 25. prosince

soubor NOTDIS: Barbora - Kresby z

Ještědí / 3. září

Swapy oblečení

Úklid zahrady / 5. března

Hrabání listí, úklid větví + pečení buřtů

/ 19. března

Úklid terasy / 15. května

Oprava venkovní pece / 29. července

Pečení pizzy / 14. srpna

Úklid listí / 29. října

Společně pro Ukrajinu / 26. února

Swap pro Ukrajinu / 25. března

KONCERTY

DIVADLO

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

BRIGÁDY A KOMUNITNÍ AKCE

BENEFICE PRO UKRAJINU



B) AKCE V CENTRU MĚSTA

Ukliďme Prachatice / 9. dubna
Svátek hudby v Prachaticích / 21.
června
Zažít Prachatice jinak! / 17. září
Adventní korzo / 11. prosince
Svíčka pro Václava Havla / 18.
prosince
Oživení Poštovní ulice během
léta

Snažíme se oživovat a kultivovat
veřejný prostor města
Prachatice. Ve spolupráci s
platformou Živé Prachatice jsme
uspořádali tyto akce:



FESTIVAL VIVAT MOODY
MOON nOIZE VOL. 3

Přednáška_Martin Hrouda:
Skateboarding a veřejný prostor
Koncert_FVTVRE / Decultivate
Básnické čtení_Psí víno: Babáková &
Bártová & Poch & Svoboda
Autorské čtení_Petra Klabouchová:
Prameny Vltavy
Komentovaná prohlídka_Kostel sv.
Jakuba Většího
Koncert_Adela Mede / Irena a
Vojtěch Havlovi
Přednáška_Matěj Nepustil: Malé
náměstí jako muzeum

Letos jsme spojili síly s časopisem
FullMoon a promotérskými agenturami
Mood a Heartnoize. Třetí edice akce se
pod názvem Vivat Moody Moon Noize
vol. 3 odehrála ve dnech 28.–30.
července roku 2022 v prostorách
Kralovy vily a na různých místech v
centru malebných Prachatic.

Program třetího ročníku festivalu byl
opět žánrově doširoka rozpřažený, s
akcentem na čerstvé zástupce domácí a
slovenské scény. Aktuálně žhavá jména
doplnila ověřené jistoty, nechyběli ani
zahraniční účastníci, stejně jako
výjimečná vystoupení postavená přímo
na klíč. 

Zatímco zmiňované agentury měli na
starost hudební program ve vile, náš
spolek kurátoroval celý doprovodný
program ve městě:

https://www.facebook.com/events/1095513027667971/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/589462159460542/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/401231991833777/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/416466903858188/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/354520376841971/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/288988106751034/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1048738836016872/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


Zařazení do publikace
Kartografie (EKO)systémů

Nadace Agosto se letos zabývala
projektem Kartografie (EKO)systémů.
Výsledkem byla webová stránka
blackedition.cz, konference a obsáhlá
kniha rozhovorů a doprovodných textů. Je
nám velkou ctí, že náš spolek byl zařazen
mezi 39 kulturních a uměleckých iniciativ
z České republiky a my se ocitli mezi
takovými jmény jako kino Varšava,
Luhovaný Vincent, Tabook nebo třeba
Bludný kámen.
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Festival Vivat Moody Moon
Noize vol. 3

Třetí ročník hudebního festivalu měl opět
bohatou návštěvnost co se týče
hudebního, tak i doprovodného programu.
Podařilo se nám na jeden víkend skutečně
oživit město a přilákat k nám (nejen)
mladé lidi. 
Hudební program se rozrostl  mimo
Kralovu vilu také do hřbitovního kostela
sv. Petra a Pavla, kde bylo možné zažít 
 dva ambientní koncerty, nebo na Parkán,
kde kapely předvedli pořádný hardcorový
battle.

43
Creating a good impact report means
being transparent with your audience.
Back up your claims with relevant data.
Keep your sentences concise when
necessary, but dive into detail when it
comes to qualitative and quantitative
evidence. Remember: an impact report is
a combination of understanding your
mission, your work, and your audience,
and communicating that clearly with the
rest of the world.

V návaznosti na rozpoutání války na
Ukrajině jsme se i my snažili pomoci, jak
jen to šlo. Proto jsme uspořádali benefiční
koncert, jehož výtěžek (38 833 Kč) jsme 
 rozdělili a poslali na účet Člověka v tísni a  
rodině houslového virtuóza Matveje
Mironova, který byl spoluhráčem řady
českých muzikantů. Také jsme uspořádali
sbírku věcí pro ukrajinské rodiny, které v
Prachaticích našly dočasný nový domov.
Děkujeme, že jste pomáhali s námi! 

Rozšíření našeho spolku o nové
členy

Největším úspěchem je samozřejmě
narození našich mimiň! Nestává se úplně
běžně, že se v jeden rok narodí pěti
členům spolku tři děti. My jsme ale to
štěstí měli! A členská základna spolku se
tak rozrostla o Filipa, Ondru a Stázinku. Už
se moc těšíme, až ty naše ratolesti
pořádně zapřáhneme a budou nám ve vile
pomáhat (i když víme, že to ještě nejaký
ten pátek potrvá). Vždyť rukou při hrabání
listí není nikdy dost!
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY

Benefice pro Ukrajinu



web a sociální sítě

www.zivavila.cz

Souhrn informací o vile a naší činnosti, včetně kulturního přehledu akcí.

Návštěvnost za rok: 26 080 unikátních návštěv

facebook.com/zivavila

Počet sledujících: 2 226 (z toho letos nových: 149)

Počet To se mi líbí: 2 100

instagram.com/ziva.vila

Počet sledujících: 906 (z toho letos nových: 191)



BUDOUCNOST KRALOVY VILY A
OTÁZKA VÝSTAVBY PŘELOŽKY

V říjnu 2022 došlo k vypršení
územního rozhodnutí pro stavbu
silniční přeložky II/141 v úseku
Prachatice - Těšovice. Celý
projekt tak de facto spadl ze
stolu.

Na začátku roku 2023 se bude
jednat o osudu přeložky - zda
má vůbec smysl v projektu
pokračovat (a začít tedy
projektovat zcela od začátku)
nebo projekt nerealizovat.

V obou případech je ale více než
jasné, že přeložka není na
pořadu dne a její případná
výstavba je v nedohlednu. 

Počítáme proto, že v průběhu
roku 2023 se pokusíme znovu
zažádat o prohlášení Kralovy vily
památkou. Veřejný zájem silniční
přeložky totiž již není aktuální.



Živá vila, z. s.
Věžní 60

383 01 Prachatice
www.zivavila.cz

zivavila@centrum.cz
tel. +420 732 825 503
facebook.com/zivavila

instagram.com/ziva.vila

DÍKY...

Studio DUHA

Sauron Net

Obchůdek U Barborky

Jarda Debříčka

Jakub Nepustil

FullMoon Magazine

Truhlářství Jan Matys

Český červený kříž

... a největší dík patří Tvojí mámě!

Velmi děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům a nadšencům

- bez Vás bychom nebyli tam, kde jsme...


