
Doprovodný program akce Plzeňské dvorky 2023 – 20. května 
 
Všechny dvorky jsou po celou dobu akce volně a zdarma přístupné  v čase 10:00 – 18:00 
 
Akce nabízí 2 komentované okruhy s průvodci.  
Prodej vstupenek: Muzeum strašidel na náměstí Republiky 33 v Plzni, suterén hotelu Central. 
Denně 10:00-18:00, telefon 377 223 473. 
V případě volné kapacity také na místě u průvodců. 
 
Trasa CENTRUM  
Časy: 10:00, 11:00, 13:00, 15:30  
Cena: 120,- Kč/osobu, děti do 6ti let zdarma, délka okruhu cca 120 min. 
Adresy: Hálkova 18, Klatovská tř. 26, Klatovská tř. 24, Plachého 6, Americká 32, Americká 7 – 
Kopeckého sady 11 (letní scéna Měšťanské besedy), Smetanovy sady 7, Park M. Horníčka, 
Palackého 3 (Rabínský dům), nám. Republiky 3 
 
Trasa PETROHRAD  
Čas: 13:00  
Cena: 100,- Kč/osobu, děti do 6ti let zdarma, délka okruhu cca 90 min. 
Adresy: Farského 4, Hlavanova 15 – 17, Hlavanova 8, Sladkovského 16, Mikulášské nám. 15, 
Mikulášské nám. 10. 
 
Dvorky nejsou zcela bezbariérové. Doporučujeme návštěvu bez psů. 
 
Součástí akce bude opět městská stopovačka 
Zažij dvorky jinak 7 
Nejsou tradiční prohlídky nic pro vás? Přijďte si zahrát naši městskou hru 
Dvorky zařazené do hry jsou v programu označeny modře. 
 
O co jde? Zažij dvorky jinak je městská stopovačka, která je součástí Plzeňských dvorků. Začíná tím, že 
si účastníci vyzvednou hrací kartu, se kterou poté obcházejí jednotlivé dvorky. Stopovačka vám pomůže 
naleznout nečekané detaily a příběhy, které byste jinak ve dvorcích nebo v okolních domech možná 
minuli.  
Kdy a kde to začíná? Začít můžete v podstatě kdykoli v průběhu akce (10:00 až 18:00) na dvorku 
s adresou Sedláčkova 38. Počítejte však s tím, že hra vám může zabrat dvě hodiny, takže nemá cenu 
začít deset minut před uzavřením dvorků. Připraveni s radou vám budou osobně tvůrci Stopovačky do 
16:00 na adrese Sedláčkova 38. 
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.  
Kdo hru připravuje? Ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně připravují hru členové spolku Zestínu 
(Dříve PCFU), který možná znáte jako organizátora komentovaných vycházek a přednášek zaměřených 
na současnou i historickou Plzeň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum města 
 
Americká 32 
Nečekaná oáza klidu na jedné z nejrušnějších tepen města. 
10:00 – Déčko - pěvecký sbor pod vedením Jaro Smejkala 
 
Americká 7/29 – Kopeckého sady 11 (letní scéna Měšťanské besedy) 
11:00 – Jéčko - pěvecký sbor pod vedením Jaro Smejkala 
12:30 – BAND Fr. Kubaně ml. a Broučci z MŠ Zelenohorská 
14:00 – Ambito – orchestr ZUŠ Plzeň, Sokolovská 
15:30 – Nová Česká píseň pěvecký sbor pod vedením Anastázie Šolcové 
16:30 – Touch of Gospel - pěvecký sbor pod vedením Michala Beránka 
18:00 – Zhirawski Memory Band a swingová tančírna 
 
Bedřicha Smetany 3 (S) 
Zajímavý pohled z malého dvorku na sousední Guldenerovský dům či stromy restaurace 
Žumbera. 

Návštěvníci budou mít také možnost navštívit svatební salon T&M. 
 
Dominikánská 5 
Oblíbené spojení dvou malebných dvorků, které dýchnou kouzlem starých časů i vůní kávy a 
zákusků z milé kavárny v jeho přízemí. 
11:00 - Živa – vokální kvartet 
14:00 - Souhlas – vokální skupina pod vedením Jany Rejnkové  
 
Františkánská 11 - Rajský dvůr Františkánského kláštera – Muzeum církevního umění plzeňské 
diecéze 
14:00 – Balancê - sefardské písně, bossa-nova, folk – to vše je plzeňská kapela Balancê 
15:30 – Souhlas – vokální skupina pod vedením Jany Rejnkové 
17:00 – Živa – vokální kvartet 
   
Hálkova 18 
Přijměte pozvání na dvorek jednoho z půvabných činžovních domů kolem nádraží Jižní 
předměstí. 
 
Klatovská třída 24 (S) 
Navštívili jste prostorný dvůr Klatovské tř. 26? Rozhodně se zajděte podívat i sem – další úhel 
pohledu na městský vnitroblok 
 
Klatovská tř. 26 
Pro návštěvníky je připraven zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé: tvořivá dílna Jany 

Trnkové a Jindry Švarcové, koncert dobřanského mandolínového orchestru, vystoupení 
muzikálových nadějí nebo pohádkového kouzelníka Artina. Srdečně zve OPTIK STUDIO Švarc. 
10:00 – 13:00 – Pohádkový Kouzelník Artin   
11:30 – Muzikálové studio DJKT – Lekce strašení 
13:00 – Dobrman – koncert dobřanského mandolínového orchestru  
 
 
 
 
 
 
 



nám. Republiky 2  
Malebný dvorek v těsném sousedství radnice ukrývá květinářství, ale i krásná zákoutí, dokonce 
i kašnu. Rozhodně dojděte až na jeho konec. Květinářství „Kytice u radnice“ pro Plzeňské 
dvorky připraví svatební květinová aranžmá, posezení a občerstvení. Svatební salon Nuance 
vystaví některé ze svých modelů. 
10:00 HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                        Procházkou na ukulele 
11:00 – Jarmila - hudební formace z Plzně hrající převážně české písně z 30. a 40. let 

 
nám. Republiky 3 
12:00 – Živa – vokální kvartet 
13:00 – Jarmila - hudební formace z Plzně hrající převážně české písně z 30. a 40. let 

17:00 – HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                           Procházkou na ukulele 
   
nám. Republiky 23 (S) – Muzeum loutek v Plzni (pobočka ZČM)  
Dvorek zdarma, dětské vstupné do muzea 30 Kč. 
Dětský dvorek s herními prvky Vladimíra Sosny a Ivana Nesvedy 
Rošťáci z Muzea loutek – výtvarná dílna (20 Kč). 
11:00 – Přípravné dětské sbory DJKT Kajetánek a Malý Kajetán pod vedením Anny Marie 
Lahodové, Zuzany Kuncové a Adély Skočilové 
 
Palackého 3 (S) - Rabínský dům – možný průchod do parku M. Horníčka  

15:00 – Mi Martef 1.plzensky kosmopolitně-liberální klezmer band hrající moudré i 

rozverné písně Židů. 
 
Park Miroslava Horníčka (S) – vstup z Divadelní ulice – možný průchod k Rabínskému domu 
a na Palackého náměstí Nečekaně klidné zákoutí v centru města ve stínu Velké synagogy. 
14:00 - Nová Česká píseň pěvecký sbor pod vedením Anastázie Šolcové 
 
Plachého 6 (S) 
Nahlédněte do dvora domu, který ukrývá jeden z unikátních interiérů Adolfa Loose. 
Prohlídky apartmánu Richarda Hirsche, jehož tvůrcem je Adolf Loos. Vstup na dvorek po dobu 
konání akce volný. 
Vstupenky na komentované prohlídky bude možné zakoupit jen u průvodce na místě. Časy 
prohlídek: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. 
Cena 50,- Kč/osoba. Sraz na prohlídky v průjezdu domu. 
 
Pražská 13 (S) – dvorek Západočeská galerie, Pražská „13“   
Západočeská galerie v proměnách času 
20. 5. – 20. 8. 2023 
 
Výstavní síň „13“  
Umění předlouhého století a paměť lidské chůze 
3. 3. – 21. 5. 2023 
 
Vstupné na obě výstavy ZDARMA. 
 

 
 
 
 
 
 



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 ve vrátnici Národního památkového ústavu ve všední dny 
od 7:00 do 18:00. 
 
Rooseveltova 15 (S) 
Půvabný pozdně renesanční rohový dům s mnoha zajímavými stavebními detaily. Na dvorku 
najdete také studnu. 
11:00 - HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                           Procházkou na ukulele 
15:00 - Živa - vokální kvartet 
 
sady Pětatřicátníků 27 (S) – Komenda  
Na dvorku v tzv. Komendě bude neziskovou organizací Blízký soused připravena prezentace 
činnosti organizace a projektu SZÚ Podpora zdraví v rodinách.  
 
Sedláčkova 38 (S) - ZČU - Filozofická fakulta  
Start a cíl městské stopovačky „Zažij dvorky jinak 7“ 
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 studentů výtvarného oboru ze ZUŠ Plzeň, Chválenická. 
10:00 – Muzikálové studio DJKT – Lekce strašení  
12:00 – Balancê - sefardské písně, bossa-nova, folk – to vše je plzeňská kapela Balancê 
13:00 – Živa – vokální kvartet 
14:00 – Vozembach - známý folklorní soubor z Dobřan 
15:00 – Jarmila - hudební formace z Plzně hrající převážně české písně z 30. a 40. let 

 
Smetanovy sady 7 (S) 
Z tohoto dvorku se vám naskytne nový pohled na Starou synagogu. 
Celodenní prezentace aktivit 29. skautského oddílu Hiawatha formou informačních plakátů a 
fotografií v areálu. V čase 10:00 - 12:00 zároveň připraví členové oddílu pohybové hry, do 
kterých se dětští návštěvníci mohou zapojit. 
 
Veleslavínova 6 (S) - Pivovarské muzeum  
Zpřístupněn dvorek muzea, chmelnice s hradbami a rejnek – zdarma.  
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) 
 

Veleslavínova 10 (S) 
Dům s překrásnou výzdobou čelní fasády a jeho dvorek. 
 
Zbrojnická 6 (S) 
Nejstarší měšťanský dům v Plzni. Od roku 1501 do josefínské doby byl majetkem Tepelského 
kláštera. 
11:00 – Kvítka – vystoupení studentů zpěvu školy Svět kvítek Miriam Čížkové  
16:00 – Živa – vokální kvartet 
17:00 – Jarmila - hudební formace z Plzně hrající převážně české písně z 30. a 40. let 

18:00 – Vokabule Poezie nejvyšší jakosti, podávaná v hudebním čtyřobalu aneb Vokabule   
               hraje zhudebněné básně živých i mrtvých básníků 
 
 



 
Petrohrad 
 
Farského 4 
Dům, kde vznikl legendární komiks Strážci a kde bydlel jeho tvůrce Vlastimil Toman. 
 
Hlavanova 8 
Dvorek potěší hlavně klukovská srdce, která hltala v dětství dobrodružství Rychlých šípů. A 
také dvorek, který možná ukrývá skrytý poklad. 
 
Hlavanova 15 – 17   
Poznejte, jak se žije obyvatelům Domova sv. Alžběty.  
Po celý den výstava „Stromy života“ – obrazy klientů Domova 
13:00 – HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                           Procházkou na ukulele 
 
Mikulášské náměstí 10 
Nečekaná zelená 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 – BAND Fr. Kubaně ml. a Broučci z MŠ Zelenohorská 
14:00 – 18:00 – Pohádkový Kouzelník Artin   
15:00 – HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                           Procházkou na ukulele 
15:00 – 17:00 – Miroslav Anton se se zájemci rád podělí a své vzpomínky na plzeňský Petrohrad 
16:00 – Vozembach - známý folklorní soubor z Dobřan 
 
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. 
 
Sladkovského 16 
Poznejte zblízka relaxační místo Domova sv. Zity.   
14:00 – HANG + VLAS - Jiří Šámal, jeho hang drum a zpěv – tentokrát v duu s Vlastimilem         
                                           Procházkou na ukulele 
 
 
Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru 10 
Český rozhlas, tradiční partner Nadace 700 let města Plzně, si letos připomene sto let od zahájení 
pravidelného rozhlasového vysílání, kdy ve skautském stanu v pražských Kbelích začala vysílat 
soukromá společnost Radiojournal. K této příležitosti připravil rozhlas bohatý program pro veřejnost, 
novinky ve vysílání i unikátní výstavu v Národním technickém muzeu. Jednou z oslav bude i Den 
otevřených dveří v sobotu 20. května mezi 10. a 16. hodinou, kdy se návštěvníkům otevře budova 
Českého rozhlasu Plzeň k prohlídce rozhlasového zákulisí, setkání s lidmi z vysílání a připraven bude i 
bohatý program nejen uvnitř rozhlasové budovy, ale i venku. Hlavními hosty budou písničkář Josef 
Fousek, herci Antonín Procházka a Martin Stránský. Zahraje orchestr Tremolo, dechová hudba 
Úhlavanka, vystoupí folklorní soubory Meteláček a Úsměv. O vaši přízeň se budou ucházet mažoretky, 
Žongléros ansámbl i členové muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla. Připravena bude i ukázka zumby 
a ČČK. Program nabídne i houbařskou poradnu s předsedou mykologického klubu Plzeň Zdeňkem 
Hájkem, přednášku Lukáše Houšky o historii rozhlasové budovy a jejího okolí, výtvarné a modelářské 
dílničky pro děti. Pozveme vás do Rozhlasového muzea a představí se i radioamatéři. 

 
Změna programu vyhrazena. Kontaktní telefon po dobu akce 602 549 220.  
Více na www.plzenskedvorky.cz, kde najdete také přístupnost jednotlivých adres s ohledem 
na vozíčkáře a imobilní osoby. 

http://www.plzenskedvorky.cz/

