
Plzeňské oslavy
vzniku republiky

28. 10. 2016 Luftova zahrada – 10.00–16.00
(značení z Tyršova mostu)

Meditační zahrada – 10.00–16.00 – prohlídky 
s průvodcem (značení z Tyršova mostu)  

140 
cm

Zoo Plzeň  •  DinoPark – 8.00–18.00  6

Pivovarské muzeum – 10.00–17.00  6

Plzeňské historické podzemí
10.00–16.00 – prohlídky každých 20 min. 
Prohlídku doporučujeme předem zakoupit 
na www.prazdrojvisit.cz/vstupenky.

 6

Velká synagoga
9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 3. 10. 

 
140 

cm

Velká synagoga – prohlídky věží  
9.30–17.00 – prohlídky každých 30 min., počet osob 
ve skupině max. 20 
Z bezpečnostních důvodů vstup pouze pro děti 
starší 10 let.
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 3. 10.

 

Stará synagoga – vnitroblok Smetanovy sady 5
9.30–16.30 – komentované prohlídky každou hodinu 
vč. galerie
Vstupenky ve Velké a Staré synagoze od 3. 10.

 
140 

cm

Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00-18.00, 
poslední vstup v 17.20  

140 
cm

Techmania Science Center 
10.00–18.00 – zvýhodněné vstupné platí pro 
Science Center a 3D Planetárium

 3

Plzeňská radnice – 9.00–11.30
prohlídky s průvodcem 
Měšťanská beseda – 9.30–15.00
prohlídky s průvodcem
Loosovy interiéry, Klatovská 19 – 10.00–15.30  
prohlídky s průvodcem
Rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a prodej v Turistickém informačním centru 
od 3. 10. od 9.00.

Originální prohlídky města Plzně
12.30, 14.30, 16.00 – Plzeň v bájích a pověstech – 
pro rodiny s dětmi
12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.30 – 
Plzeň v proměnách – od První republiky 
po současnost
Rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz 
a prodej v Turistickém informačním centru 
od 3. 10. od 9.00. 
Max. počet osob ve skupině 25.

 

Divadlo J. K. Tyla – prohlídky s průvodcem
Velké divadlo 10.00 a 12.00
Nové divadlo 10.00 a 12.00 
Prodej vstupenek od 10. 10. v pokladně 
předprodeje DJKT, Smetanovy sady 16, Plzeň. 
Max. počet osob ve skupině 25.

28 km na rozhlednu Chlum
10.00–17.00 vstup na rozhlednu
Sraz účastníků na konečné stanici tramvaje č. 4 
(Košutka) 9.00–9.30.
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Zvýhodněné  vstupné 28 Kč

Děti do 120 cm vstup zdarma120 
cm

Děti do 140 cm vstup zdarma140 
cm

Děti do 6 let vstup zdarma6
Děti do 3 let vstup zdarma3

Vstup zdarma
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Zvýhodněné  vstupné 28 Kč

Děti do 120 cm vstup zdarma120 
cm

Děti do 140 cm vstup zdarma140 
cm

Děti do 6 let vstup zdarma6
Děti do 3 let vstup zdarma3

Vstup zdarma

Kulturní centrum Papírna
10.00–15.00 – kreativní dílny pro děti a dospělé, 
ukázky renovace nábytku 
a bytových doplňků

DEPO2015 – 10.00–20.00
DEPO Street Food Market: První republika
Makerspace – otevřená dílna s možností 
vyzkoušet si práci s různými materiály
Má plast – výstava věnovaná umění, designu 
a inovaci v recyklaci plastů; interaktivní dětské hřiště
Restart – výstava Čestmíra Sušky
Barevný den – správné třídění a recyklace odpadů 
(fa EKO-KOM)

Sousedské procházky – program přináší Skrytá 
Plzeň, z.s.
10.00 – Bezovka – tajemství vil, Šifrovací 
procházka Plzeň za První republiky
14.00 – S Křížky a vetřelci po Skvrňanech, 
Plzeňský architektonický manuál (PAM): Jižní 
Předměstí
Rezervace vstupenek 
na www.plzenskavstupenka.cz a prodej 
v Turistickém informačním centru 
od 3. 10. od 9.00.  Bližší informace 
na www.pohostinnost.skrytemesto.cz.

Jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO 
z r. 1964
11.00–16.00 každých 30 min., zastávky: Muzeum 
– Náměstí Republiky – Sady Pětatřicátníků – 
U Práce – Mrakodrap – Černická ul. – Muzeum

 6

Výstavy 
Mázhauz radnice 28. 10.–17. 11. – Purkmistři, starostové 
a primátoři města Plzně v letech 1828–1948
Smetanovy sady 3. 10.–31. 10. – Skauting

náměstí T. G. Masaryka
17.00 – slavnostní shromáždění k 98. výročí založení 
samostatného Československa
18.00 – začátek Průvodu světel (trasa: Klatovská–Smetanovy 
sady–Františkánská ul.–nám. Republiky)

náměstí Republiky – 18.30 – slavnostní ohňostroj

Vodárna Plzeň
9.28 a 13.28 – exkurze do čistírny odpadních vod 
v Plzni (sraz návštěvníků u vstupu v Jateční ulici)
9.28 a 13.28 – exkurze do úpravny vody 
na Homolce (sraz návštěvníků před hlavním 
vchodem sídla společnosti)
Rezervace časových vstupenek na 
www.plzenskavstupenka.cz a prodej 
v Turistickém informačním centru 
od 3. 10. od 9.00. 
Max. počet osob ve skupině 28.

Zimní stadion Home Monitoring Aréna
10.00–11.00 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

Bazén Slovany  •  Bazén Lochotín
9.00–12.00 – volné plavání (vstup 28 Kč na 1 hodinu)  

140 
cm

Patton Memorial Pilsen – 9.00–13.00, 14.00–17.00  
140 

cm

Západočeské muzeum
Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
10.00–18.00

 6

Muzeum loutek Plzeň – 10.00–18.00  3

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni
9.00–16.00 – prohlídky s průvodcem každou celou 
hodinu

 6

Muzeum strašidel – 10.00–18.00  
120 

cm

Galerie města Plzně – 10.00–12.00, 12.30–18.00

Západočeská galerie v Plzni – 10.00–18.00  6

Moving Station – První rok po rekonstrukci 
10.00–18.00 prohlídky a diskuse 
www.johancentrum.cz

 
120 

cm

Plzeňské oslavy 
                    vzniku republiky
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