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19. května
10—18 h
program

růžově označené dvorky 
náleží do městské hry 
Zažijte dvorky 3

Jungmannova 1 
Bezručova 25 
Bezručova 29 (cíl)
Dominikánská 5 
Františkánská 11 
nám. Republiky 9
nám. Republiky 12
nám. Republiky 13
nám. Republiky 20
nám. Republiky 35
Plachého 10 
Pražská 5 
Prešovská 7 
park Miroslava Horníčka
sady Pětatřicátníků 12
Tylova 33 
Veleslavínova 6

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

NEJSOU TRADIČNÍ PROHLÍDKY NIC PRO VÁS? 
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT NAŠI MĚSTSKOU HRU,
ZAŽIJTE DVORKY 3

O co jde?
Zažijte dvorky 3 je městská hra, která je oblíbenou součástí Plzeňských dvorků. 
Začíná tím, že si účastníci vyzvednou hrací kartu, se kterou poté obcházejí 
jednotlivé dvorky, na kterých je čekají rozmanité šifry, hádanky či úkoly. 

Kdy to začíná?
Hra nemá určený čas startu, hrací kartu si můžete vyzvednout v podstatě kdykoli 
v průběhu akce, 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 koncipo-
vána 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 hádanky 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 (http://www.plzenskasifrovacka.cz).

NOVÁ APLIKACE PODOMECH 
VÁS PROVEDE DVORKY PLZNĚ 
Běžně tento lokalizovaný průvodce provází po 
domech historického jádra města, ale v rámci 
akce Plzeňské dvorky 2018 vám bude sloužit 
jako průvodce po otevřených dvorcích během 
této akce. Aplikace funguje pomocí lokalizace GPS 
na vašem telefonu a prozradí vám, kde je nejbližší 
otevřený dvorek, jaké zajímavosti skrývá a jaké 
akce se v něm tento den konají. Pokud by vás 
aplikace Podomech nadchla, zůstane aktivní 
i po akci a naleznete v ní informace o všech do- 
mech historického jádra Plzně. Je určená pro 
telefony s operačním systémem Android a je ke 
stažení z obchodu Play zdarma.



1 | Jungmannova 1 | FF ZČU v Plzni | k dispozici příležitostné razítko 
10:00–16:00 | Start stopovačky „Zažijte dvorky 3“ – výdej hracích karet
15:00 | Pěvecký sbor Souhlas
16:00 | Co tančila republika za Tatíčka Masaryka? 
Ti nejmodernější a nejprogresivnější tanečníci propadli swingu, a tak ani Plzeňské 
dvorky v roce stého výročí republiky nezůstávají pozadu. Swingový dvorek se 
Zhirawski Memory Bandem letos právě zde.

2 | Bezručova 25 
Prezentace Muzea železné opony v Rozvadově, ATOMMUZEA v Míšově 
a kávové občerstvení Travel free shopu.

3 | Bezručova 29 
11:30–12:30 | ŠáMOLL + ŠunDUR | Jiří Šámal (hangdrum) a Vláďa Šunda (kytara)
14:00 | Pěvecký sbor Pilsen Voice
16:30 | Pěvecký sbor Souhlas

4 | Dominikánská 5 | Café Vídeň 
Posezení s možností občerstvení.
13:00–14:00 | ŠáMOLL + ŠunDUR | Jiří Šámal (hangdrum) a Vláďa Šunda (kytara)

5 | Františkánská 11 | Diecézní muzeum 
vstup zdarma pouze na Rajský dvůr
15:00 | Vokální soubor Tutti Voci

6 | Náměstí Republiky 9 | Restaurace Lékárna 
Možnost venkovního i vnitřního posezení v restauraci Lékárna, 
těšit se můžete na speciality připravené pro tento den.

7 | Náměstí Republiky 12 | Evropský dům 
Prohlídka Německé, Rakouské a Románské knihovny. Výstava portrétů belgických 
literárátů „Zaručeně praví belgičtí autoři“ v Galerii Evropského domu.
13:00 | Pěvecký sbor Pilsen Voice

8 | Náměstí Republiky 13 | Národopisné muzeum 
Přístup do i sklepení domu, oživená prohlídka nové expozice obchodu s koloniál-
ním zbožím z konce 19. stol. a prodej uměleckořemeslných výrobků a dekorací.
Prohlídka výstavy „Plzeň za socialismu“ (doprovodný program členů Plzeňského 
centra filosofie a umění, zájemci si budou moci zahrát i karetní hru O Plzni) 
a bezplatná prohlídka výstavy „Tradice a krása řemesla v Oselcích“ (výstava 
probíhá v Konírně Chotěšovského domu, spolu s doprovodným programem žáků a 
mistrů Střední školy Oselce)
10:00–11:00 | ŠáMOLL + ŠunDUR | Jiří Šámal (hangdrum) a Vláďa Šunda (kytara)
11:00 | Broučci band (hradby nad prolukou) 
14:00 | Pěvecký sbor Souhlas (hradby nad prolukou) 

9 | Náměstí Republiky 20 | dvorek bez programu

10 | Náměstí Republiky 35 | Biskupství plzeňské
Prohlídka dvorku a kaple blahoslaveného Hroznaty.
10:30, 14:00, 16:00 | prohlídky interiéru biskupství | Zdarma s časovou vstupenkou, 
kterou lze vyzvednout od 9. 5. 2018 na vrátnici biskupství, PO–PÁ, 10:00–18:00. 
Časová vstupenka umožňuje také vstup na věž sv. Bartoloměje za 25,- Kč.

DVORKY JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT S PRŮVODCEM VE DVOU OKRUZÍCH

Velký okruh (14 dvorků) centrem města v 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00 15:30 a 16:00 z výchozího bodu Veleslavínova 6 – před budovou. Tuto prohlíd-
ku je nutné si rezervovat zakoupením vstupenky (100 Kč/osoba).

Malý okruh mimo centrum města v 12:00, 14:00 a 16:00 z výchozího bodu Park 
Miroslav Horníčka, Divadelní ul.  (Park M. Horníčka, Tylova 33 a Plachého 10). Tuto 
prohlídku je nutné si rezervovat zakoupením vstupenky (70 Kč/osoba).

Vstupenky v prodeji v Muzeu strašidel na náměstí Republiky – suterén hotelu 
Central, denně 10:00 –18:00, telefon 602 245 537. 

Dvorky nejsou bezbariérové a nejsou vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. 
Doporučujeme návštěvu bez psů, do některých objektů jim nebude umožněn 
vstup. Změna programu vyhrazena. Více na www.plzenskedvorky.cz
Všechny dvorky jsou po celou dobu akce volně přístupné i bez průvodce.

11 | Plachého 10 | dvorek bez programu

12 | Pražská 5 
otevřen Antikvariát a prodejna květin

13 | Prešovská 7 
10:00–17:00 | Prohlídky podzemí | Zdarma s časovou vstupenkou, kterou lze 
vyzvednout od 9. 5. 2018 na vrátnici Památkového ústavu, PO–PÁ, 6:00–18:00.

14 | Park Miroslava Horníčka | vstup z Divadelní ulice 
Město letí v ateliéru pod širým nebem
Zajímavostmi parku Miroslava Horníčka provede průvodce, návštěvníci zažijí 
výjimečné propojení přírody s architekturou a budou moci společně výtvarně 
zpracovat jeho panorama. Zapojit se mohou dospělí i děti. www.mestoleti.cz
16:30 | Vokální soubor Tutti Voci

15 | Sady Pětatřicátníků 12 | Bílé nároží
Veselý den na Bílém nároží s prodejní výstavou obrazů. Celodenní program, na 
téma Namaluj si svůj domeček. Děti i dospělí budou mít možnost namalovat si 
svůj obraz. Nejlepší práce budou vystaveny v galerii Bílé nároží až do konce srpna. 
Po celý den bude probíhat ochutnávka vín a čokolád v místní vinotéce.
10:00–18:00 Anna Hostičková
Oblíbená architektka a milovnice Plzně si bude s návštěvníky povídat nejen
o dvorcích, ale i o jejich příbězích a lidech kolem nich.

16 | Tylova 33
Kreslení křídou po dvorku (společně se pokusíme překreslit podobu kuželny, která 
byla součástí domu dle projektové dokumentace z archivu), na místě bude 
připravena i reálná kuželnička a pro zájemce budou připraveny aktivity týkající se 
kariérního poradenství. 

17 | Veleslavínova 6 | Pivovarské muzeum  
Start trasy komentovaných prohlídek. Zpřístupnění dvorku muzea, chmelnice 
s hradbami a rejnku zdarma. 


