Plzeňské
dvorky
2022

Aplikace Podomech

Vstupenky / Okruhy

Dvorky

vás provede dvorky Plzně. Běžně tento lokalizovaný
průvodce provází po domech historického jádra města,
ale v rámci akce Plzeňské dvorky 2022 vám opět 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 domech historického jádra Plzně.
Je určená pro telefony s operačním systémem Android
a je ke stažení z obchodu Play zdarma.

Všechny dvorky jsou po celou dobu akce volně
a zdarma přístupné. Je však možné je projít
s průvodcem ve třech okruzích. V případě volné
kapacity je možné zakoupit vstupenky na místě
u průvodce. Vstupenky v předprodeji v Muzeu strašidel
na náměstí Republiky 33 v Plzni, suterén hotelu Central.
Denně 10:00-18:00, telefon 377 223 473.
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pořádá Nadace
700 let města Plzně

TRASA CENTRUM
Časy prohlídek: 10:00, 13:00, 15:30
Délka okruhu: cca 90 min., Cena: 100 Kč
Dvorky: Rooseveltova 15 (sraz), Veleslavínova 10,
Pražská 13, nám. Republiky 2, B. Smetany 3,
Prešovská 7, Sedláčkova 15, Dominikánská 5
TRASA ZÁPAD
Časy prohlídek: 10:00, 14:00
Délka okruhu: cca 90 min., Cena: 100 Kč
Dvorky: Klatovská tř. 26 (sraz), Plachého 6,
Klatovská tř. 13, Smetanovy sady 3, Smetanovy sady 5,
Smetanovy sady 11, park M. Horníčka

14. 5. 2022
10–18 h
centrum
+Petrohrad

B. Smetany 3
Dominikánská 5
Farského 4
Františkánská 11
Hlavanova 16
Hlavanova 8
Klatovská tř. 13
Klatovská tř. 26
Mikulášské náměstí 10
Mikulášské náměstí 15
nám. Republiky 12
nám. Republiky 2
nám. Republiky 22
nám. Republiky 23

Ne všechny dvorky jsou zcela bezbariérové
a některé nejsou vhodné pro osoby se sníženou
mobilitou a kočárky. Bližší informace o bezbariérovosti
jednotlivých dvorků budou uvedeny před konáním akce
na www.plzenskedvorky.cz.
Doporučujeme návštěvu bez psů, do některých
objektů jim nebude umožněn vstup.

Program – Petrohrad
1. Farského 4
Dům, kde žil autor legendárního komiksu Strážci – Vlastimil Toman.
2. Hlavanova 8
Dvorek potěší hlavně klukovská srdce, která hltala v dětství
dobrodružství Rychlých šípů. Možná se zde ukrývá poklad!

4. Sladkovského 16
Poznejte zblízka relaxační místo Domova sv. Zity.
13:00 HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv,
tentokrát v duu s Vlastimilem Procházkou na ukulele
5. Mikulášské náměstí 15
Církevní gymnázium. Vchod z Jablonského ulice. Co se skrývá za
zdmi Církevního gymnázia máte možnost odhalit právě dnes aneb
ten pravý školní dvůr.

Změna programu vyhrazena.
plzenskedvorky.cz

6. Mikulášské náměstí 10
Oáza klidu ve stínu ořešáku na rušném náměstí s vůní kávy
z Y:time café. Po celou dobu akce s pestrou nabídkou občerstvení.
14:00 Petra Stránská – zpěv, Pavel Jung – el. kytara
nejen jazzové standardy
13:00 Eva Voříšková – klavír, zpěv – romantická klavírní hudba
z vlastní tvorby
15:00 HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv,
tentokrát v duu s Vlastimilem Procházkou na ukulele
16:00 Kvítka pod ořešákem – pěvecká vystoupení žáků
Miriam Čížkové

park Miroslava Horníčka
Plachého 6
Pražská 13
Prešovská 7
Rooseveltova 15
Sady Pětatřicátníků 27
Sedláčkova 15
Sedláčkova 38
Sladkovského 16
Smetanovy sady 11
Smetanovy sady 3
Smetanovy sady 5
Veleslavínova 10
Veleslavínova 6

Důležité

TRASA PETROHRAD
Časy prohlídek: 10:00, 14:00
Délka okruhu: cca 90 min., Cena 100 Kč
Dvorky: Farského 4 (sraz), Hlavanova 15–17,
Hlavanova 8, Sladkovského 16, Mikulášské nám. 15,
Mikulášské nám. 10

3. Hlavanova 15–17
Vstup pro jednotlivce možný pouze 14:00 – 16:00, prosíme
o respektování uvedeného času. Nebojte se zazvonit. Poznejte,
jak se žije obyvatelům Domova sv. Alžběty.
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Petrohrad

1. Bedřicha Smetany 3
Zajímavý pohled z malého dvorku na sousední Guldenerovský
dům či stromy restaurace Žumbera.
2. Dominikánská 5
Oblíbené spojení dvou malebných dvorků, které dýchnou
kouzlem starých časů i vůní kávy a zákusků z milé kavárny
v jeho přízemí.
11:30 HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv,
tentokrát v duu s Vlastimilem Procházkou na ukulele
3. Františkánská 11
Rajský dvůr Františkánského kláštera – Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze.
15:00 Smyčcový soubor ZUŠ B. Smetany
16:30 Nová Česká píseň
4. Klatovská tř. 13
Pohled na historický fotoateliér Emila Dietze
5. Klatovská tř. 26
Na tomto dvorku se o Plzeňských dvorcích bude všechno točit
okolo očí. Pro návštěvníky je připraven zajímavý doprovodný
program pro děti i dospělé: výtvarné dílny, oční poradna a ve
spolupráci se ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v
Lazaretní ulici v Plzni si budou moci návštěvníci vyzkoušet
"Jaké je to nevidět". Srdečně zve OPTIK STUDIO Švarc
11:00 folklorní soubor Meteláček – ZUŠ Plzeň, Chválenická
6. nám. Republiky 2
Malebný dvorek v těsném sousedství radnice ukrývá květinářství,
ale i krásná zákoutí, dokonce i kašnu. Rozhodně dojděte až na
jeho konec. Novinkou letošního roku je svatební salon NUANCE,
který budete moci v rámci dvorků navštívit. A nejen to. Pro
Plzeňské dvorky připraví na dvorku svatební a květinové aranžmá,
posezení a občerstvení. Těšit se můžete i na makronky od Míši.
10:00 HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv,
tentokrát v duu s Vlastimilem Procházkou na ukulele
11:00 Eva Voříšková – klavír, zpěv - romantická klavírní hudba
z vlastní tvorby
7. nám. Republiky 12
Scriboniovský dům – Galerie Evropského domu. Malebný dvůr
s pavlačemi. Výstava To okolo - VEŘEJNÝ PROSTOR – Práce
studentů Kurta Gebauera na KVK FPE ZČU v Plzni.
15:30 pěvecké uskupení Souhlas
8. nám. Republiky 22
Jeden z domů, který ukrývá interiér Adolfa Loose. Cestou na
malinký dvorek si povšimněte renesančního portálu z roku 1595
s nápisem „Spraw, Pane, cesty mé, att ve gmenu twém kraczym
a Anděl twug swatý att mne prowázý – 1595 – Pane, proweď
mne w sprawedlnosti twé pro neprzátely mé, sprawug przed
oblicegem swým cestu mau.“
9. nám. Republiky 23
Muzeum loutek. Interaktivní dvorek pobaví malé i velké.
10. Park Miroslav Horníčka – vstup z Divadelní ulice
Nečekaně klidné zákoutí v centru města ve stínu Velké synagogy
11. Plachého 6
Nahlédněte do dvora domu, který ukrývá jeden z unikátních
interiérů Adolfa Loose.
12. Pražská 13
Dvorek žije hudbou a poezií (14:00, 15:00, 16:00), Účinkuje:
Poetické divadlo a hosté. Výstava ZČG v proměnách času.
13. Prešovská 7
U Zlatého slunce. Prohlídky podzemí s průvodcem v 11:00, 13:00,
15:00, je nutné vyzvednout bezplatnou časovou vstupenku a to
od 2. května na vrátnici Národního památkového ústavu,
ve všední dny 7:00– 18:00.

14. Rooseveltova 15
Měšťanský, původně renesanční dům.
14:00 pěvecké uskupení Souhlas
15:00 Anna Hostičková – oblíbená plzeňská architektka,
se kterou si můžete přijít o dvorcích popovídat
15. sady Pětatřicátníků 27
Na dvorku v tzv. Komendě bude neziskovou organizací Ponton
připravena simulace ubytovny a hlavolam pro děti, doprovázet je
budou rytmy a melodie z hudebního projektu Miro Suno. Každý se
také bude moci dozvědět, jak to v neziskovce chodí i vypadá, na
čem Ponton v Plzni pracuje, proč a s kým.
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16. Sedláčkova 15
Unikátní nálezy objevili archeologové Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni přímo pod okny své katedry,
na dvoře fakulty v Sedláčkově ul. 15. Průzkum, probíhající
v letních měsících v letech 2020 a 2021 odhalil část původního
středověkého domu, středověkou studnu a bohatý soubor
předmětů, dokládajících vývoj měšťanských domácností v centru
Plzně od 16. do 20. století. V rámci akce Plzeňské dvorky bude
návštěvníkům zpřístupněna historická studna a prezentována
kolekce nejvýznamnějších nálezů z archeologického výzkumu.

21. Veleslavínova 6
Pivovarské muzeum. Zpřístupněny dvorky muzea, chmelnice
s hradbami a rejnek – zdarma. Zájemci se nahlásí na recepci
či u koordinátora, kde jim bude vysvětlena cesta na hradby
a případně podána i informace o historii domu. Adresa rejnky
a hradeb je: Sady 5 května 85 (jedná se o adresu školy vedle hradby nemají popisné číslo, je nutné k nim dojít za roh školní
budovy)
22. Veleslavínova 10
Dům s překrásnou výzdobou čelní fasády a jeho dvorek.
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18. Smetanovy sady 3
Ještě na otisku císařské mapy z roku 1841 je na domu nezastavěná
parcela až k dnešní Americké, dům byl postaven až na konci
19. století. V budově sídlil více než padesát let fotoateliér
Langhans, možná ještě někteří pamatujete.

20. Smetanovy sady 11
Vedle velmi hustě a spletitě zastavěného prostoru vnitrobloku
mezi Americkou, Klatovskou a Smetanovými sady, který je
výsledkem prudkého industriálního rozvoje města, překvapí téměř
poklidný dvůr se zelení, za kterou musíte projít úzkou partií mezi
dvorním křídlem a vysokými stěnami sousední nemovitosti zleva.
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17. Sedláčkova 38
ZČU - Filozofická fakulta. Mapy akce, razítko. Komentovaná
prohlídka dvorku a přilehlých budov zaměřená na stavební vývoj
objektu Fakulta filozofická ZČU jako součást historického centra
Plzně. Prohlídka laboratoří katedry archeologie a katedry
antropologie s prezentací jejich výzkumné činnosti. Výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ Plzeň, Chválenická.
12:00 Band Fr. Kubaně ml. a Broučci band z MŠ Zelenohorská
13:00 Touch of Gospel
14:15 Kvítka na dvoře, pěvecká vystoupení žáků Miriam Čížkové
15:30 Zhirawski Memory Band

19. Smetanovy sady 5
Stará synagoga. Jeden z mála domů, který v Plzni zachycuje
povinný otisk císařského katastru z roku 1839. V jeho dvoře se
nalézá soubor staveb Staré synagogy.
11:00 Petra Stránská – zpěv, Pavel Jung – el. kytara,,
nejen jazzové standardy
15:00 Nová Česká píseň
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Váš prostor…
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centrum

Program – centrum

