
18. května
10–18h

 1 Zbrojnická 6
 2 Františkánská 11
 3 Americká 32
 4 Klatovská 13
 5 Plachého 10
 6 Tylova 33
 7 Park Miroslava Horníčka
 8 Smetanovy sady 5
 9 Bezručova 31
 10 Prešovská 7
 11 nám. Republiky 23
 12 nám. Republiky 20
 13 nám. Republiky 13
 14 nám. Republiky 12
 15 Pražská 5
16 Veleslavínova 6
 17 Dominikánská 5
18 nám. Republiky 1

modře označené
dvorky náleží do
stopovací hry
Zažijte dvorky 
jinak 4

PLZEŇSKÉ
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Dvorky nejsou zcela bezbariérové 
a  některé nejsou vhodné pro osoby 
se sníženou mobilitou a kočárky. Do-
poručujeme návštěvu bez psů, do ně-
kterých objektů jim nebude umožněn 
vstup. 

Všechny dvorky jsou po celou dobu 
akce přístupné i bez průvodce, je však 
možné je projít s průvodcem ve dvou 
okruzích:

Okruh 1 (7 dvorků) centrem města 
v 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
z výchozího bodu Bezručova 31. Tuto 
prohlídku je nutné si rezervovat za-
koupením vstupenky (100 Kč/osoba)

Okruh 2 (6 dvorků) mimo centrum 
města v  10:00, 11:00, 12.00, 13:00, 
14:00, 16:00 z  výchozího bodu Park 
Miroslav Horníčka, vchod z  Divadelní 
ulice. Tuto prohlídku je nutné si rezer-
vovat zakoupením vstupenky (100 Kč/
osoba)

Vstupenky v prodeji v Muzeu strašidel 
na náměstí Republiky – suterén hote-
lu Central, denně 10:00 – 18:00, tele-
fon 602 245 537.

Plachého 10

12:00 | heligonkář Josef David

Klatovská 13

slosovatelný vědomostní kvíz pro  
děti do 15 let (2 věkové kategorie,  
pro každou kniha jako výhra), kupony 
se slevou 15% s možností okamži-
tého uplatnění, nebo později max. 
do 10. 6. 2019, pohled na historický 
fotoateliér Emila Dietze
15:00 | ŠáMOLL a ŠunDUR

Americká 32

nečekaná oáza klidu na jedné z nejruš-
nějších tepen města, bez programu

Františkánská 11

rajský dvůr Františkánského kláštera
15:00 | Souhlas

Zbrojnická 6PROGRAM mapy akce, příležitostné razítko, 
ukázky historických deskových her, 
model Plzně, výstava fotografií z dronů 
v rámci Dron festu, speciální nabídka 
občerstvení Schované kavárny, start 
městské hry Zažijte dvorky jinak 4, 
Ing. arch. Anna Hostičková – oblíbe-
ná architektka a milovnice Plzně si 
bude návštěvníky povídat o dvorcích 
i příbězích kolem nich.
13:00 | ŠáMOLL a ŠunDUR, 

Tylova 33

za moderní fasádou se skrývá bohatá 
a polozapomenutá historie bývalého 
hostince a kulturního domu - krátké 
ohlédnutí do historie domu (připome-
nutí některých etap z historie domu, 
prezentace o rekonstrukci)
11:00 | heligonkář Josef David

změna programu vyhrazena 
více na www.plzenskedvorky.cz
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nám. Republiky 1

Dominikánská 5

2 dvorky
Café Vídeň
11:00 | ŠáMOLL a ŠunDUR
2. dvorek – bez programu

Veleslavínova 6

zpřístupněny dvorky muzea, chmel-
nice s hradbami a rejnek (zdarma), 
zájemci se nahlásí na recepci, kde jim 
bude vydána vstupenka zdarma, pro 
evidenci osob uvnitř muzea.
10:00 | ŠáMOLL a ŠunDUR

Pražská 5

otevřen Antikvariát a prodejna květin, 
bez programu

nám. Republiky 12

výstava - Sergio Villarreal Uribe - Me-
xico, malby

nám. Republiky 13

kováři z Oselecké střední školy 
a workshop na výrobu tlačeného perní-
ku („Mydlárna“ Chotěšovského domu), 
po celou akci bude k dispozici občerst-
vení kavárny Terasa na hradbách
atrium Chotěšovského domu
14:00 | Souhlas
velký dvůr Gerlachovského domu
16:00 | Zhirawski Memory band
17:30 | Bendíci a Band z MŠ Zelenohorská 

Park Miroslava Horníčka

vstup z Divadelní ulice, kouzlo  
tichého parku ve stínu synagogy
14:00 | ŠáMOLL a ŠunDUR

7

Smetanovy sady 5

možnost prohlídky Staré synagogy 
(dobrovolné vstupné), do klobouku 
vybírá Mi Martef – Torzo (plzeňská 
klezmer skupina), rukodělná dílna ZŠ 
Martina Luthera, rukodělná dílna Totem

8

Bezručova 31

výstava obrazů: Luboš Vetengl, Anita 
Pružincová, Jan Vlček a Eva Vlčková 
Štýbrová

9

Prešovská 7

výstavka archivních fotografií + 
možnost prohlídky podzemí včetně 
výkladu k dvorku, prohlídky se konají 
každou hodinu, je nutné vyzvednout 
bezplatnou časovou vstupenku a to 
od 6. května ve vrátnici Národního 
památkového ústavu ve všední dny 
od 6:00 do 18:00

10

nám. Republiky 20

na některé dvorky musíte do patra…, 
bez programu

12

nám. Republiky 23

dvorek Muzea loutek, bez programu
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3 dvorky
nečekané průchody dvorků radnič-
ních a galerijních, bez programu



Nejsou tradiční prohlídky nic pro vás? 
Přijďte si zahrát naši městskou hru

O co jde?
Zažijte dvorky jinak 4 je městská hra, 
která je oblíbenou součástí Plzeň-
ských dvorků. Začíná tím, že si účast-
níci vyzvednou hrací kartu, se kterou 
poté obcházejí jednotlivé dvorky, na 
kterých je čekají rozmanité šifry, há-
danky či úkoly.

Kdy to začíná?
Hra nemá určený čas startu, hrací kar-
tu si můžete vyzvednout v  podstatě 
kdykoli v průběhu akce (Zbrojnická 6), 
počítejte však s tím, že hra vám může 
zabrat dvě hodiny, takže nemá cenu 

začít deset minut před uzavřením 
dvorků.

Co k tomu potřebuji?
Není potřeba mít žádné předchozí 
zkušenosti s podobnými hrami, hra je 
koncipována tak, aby ji mohl dokončit 
každý. Jediná pomůcka, která se vám 
bude hodit je něco na psaní.

Byl jsem na hře v  minulých letech. 
Bude to letos jiné?
Koncept hry bude podobný, ale há-
danky a úkoly jsou jiné. Chceme také 
hráčům nabídnout více nápověd, aby 
hru mohl úspěšně dokončit opravdu 
každý.

Kdo hru připravuje?
Ve spolupráci s Nadací 700 let města 
Plzně připravují hru organizátoři, kteří 
v Plzni již několik let pořádají šifrovací 
hru PLŠI. www.plzenskasifrovacka.cz

APLIKACE 
PODOMECH
Aplikace vás provede dvorky Plzně. Běžně 
tento lokalizovaný průvodce provází po do-
mech historického jádra města, ale v rámci 
akce Plzeňské dvorky 2019 vám bude slou-
žit jako průvodce po otevřených dvorcích 
během této akce. Aplikace funguje pomocí 
lokalizace GPS na vašem telefonu a  pro-
zradí vám, kde je nejbližší otevřený dvorek, 
jaké zajímavosti skrývá a jaké akce se v něm 
tento den konají. Pokud by vás aplikace Po-
domech nadchla, zůstane aktivní i  po akci 
a naleznete v ní informace o všech domech 
historického jádra Plzně. Je určená pro tele-
fony s operačním systémem Android a je ke 
stažení z obchodu Play zdarma.

ZAŽIJ 
DVORKY 


