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Praha 3 zahájila Dny žižkovského kulturního dědictví a
slavnostně otevřela stálou expozici v budově radnice
Praha 2. 9. 2021

Praha 3 dnes slavnostně otevřela novou stálou expozici, která je

věnována historii Žižkova od roku 1881 do 1922 v Galerii pod radnicí. Současně zde proběhlo
oficiální otevření argentinského bistra La Paisanita, které přišel podpořit velvyslanec
Argentinské republiky. Následně byly zahájeny Dny žižkovského kulturního dědictví a
pokračování slavností 140. let od povýšení Žižkova na město.
Praha 3 slavnostně otevřela stálo u expozici. „Významnou součástí Prahy 3 je Žižkov. Je to svébytná
čtvrť s pestrou historií, o kterou se zajímá neobyčejné množství lidí, a často se nás obracejí. Expozicí
Žižkov 1881–1922 detailněji přibližujeme vývoj Žižkova. Od jeho založení, přes povýšení na město, až
do roku 1922, kdy se stal součástí Velké Prahy“, vysvětluje starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. Expozice je
tvořena kromě panelů i trojrozměrnými předměty a doplněna zajímavým f otokoutkem v podobě
makety dobové tramvaje.
Radnice také nově nabídne občerstvení v podobě tradiční argentinské kuchyně. Bistro La Paisanita CZ
– Argentine cuisine in Czech Republic v Galerii pod radnicí je otevřené od 10 do 20 hodin každý všední
den. „Jsem velmi rád, že mohu být přítomen jako host zahájení oslav významných výročí, která si Žižkov
v těchto dnech připomíná. Po mnoha měsících máme zase možnost setkat se osobně s přát eli a
známými. Jsem tady samozřejmě také proto, abych argentinské bistro La Paisanita oficiálně zahajuje
provoz v budově zdejší radnice. Argentina a Česká republika jsou země geograficky vzdálené, přesto
je spojuje velké přátelství a uznání a jsou to země, které se vzájemně doplňují a obě mohou mnoho
získat s rozšiřováním a prohlubováním našich vztahů. Také spolupráce Městské části Praha 3 a
velvyslanectví různých zemí má dlouhou tradici a je velmi aktivní“, uvádí velvyslanec Argentinské
republiky, Roberto Alejandro Salaf ia.
Následně proběhlo zahájení Dnů žižkovského kulturního dědictví, které tradičně pořádá Praha 3
v návaznosti na Dny evropského dědictví (dále EHD). Jejich cílem je zpřístupnit veřejnosti
nejzajímavější památky a místa všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, a
další prostory, které jsou nositeli mimořádné hodnoty kulturního dědictví. Součástí jsou doprovodné
akce - přednášky, koncerty, vycházky a další kulturní programy. V návaznosti na téma EHD jsou
koncipovány některé akce i pro neslyšící. „V letošním roce je program také propojen s oslavami 140.
výročí povýšení Žižkova na město a 130. výročí otevření žižkovské radnice, které musely být z důvodů
epidemických opatření přesunuty z jara na podzim. V průběhu září chystáme například jízdy
historickou tramvají, architektonické procházky, koncerty, literární večery a spoustu dalších událost í“,
popisuje Pavel Křeček, radní pro kulturu Prahy 3 a dodává, že přesné termíny všech akcí jsou k
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dispozici v Kulturním programu na straně 33 nových radničních novin rn3_09_zari_07_web.pdf
(praha3.cz).
Výběr z programu 2. 9. 2021, 14:00-18:00
14:00 Otevření stálé expozice „Žižkov 1881-1922 v Galerii pod radnicí a of iciální
otevření argentinského bistra La Paisanita
15:00 Slavnostní zahájení dobového happeningu na Havlíčkově náměstí (KVH Gardekorps Praha
a dobové korzo, soutěže pro malé i velké, kapela Motovidlo, Jan Bondra s f lašinetem, divadlo,
povídání o Žižkově a další)
15:15 Otevření stálé expozice „Žižkov 1881-1922 pro veřejnost
16:00 Komentovaná prohlídka radnice k 130. výročí jejího otevření (lektorky K. Lopatová, D.
Schlaichertová)
17:00 ŽižKabaret aneb Slavné mordy žižkovské na Havlíčkově náměstí (netradiční autorské divadlo
v podání 3D Company, Divadla Puls a hostů)
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