
Františkánská 11 / Diecézní muzeum (S)
Vstup do muzea zdarma.
17:15–17:30 Vokální soubor Tutti Voci

Kopeckého sady 10 / Konzervatoř (S)
Výstava uměleckých děl Střední uměleckoprůmyslové školy a Základní umělecké školy
Zámeček. Čtení poezie, hudební vystoupení během dne. Prezentace činnosti – Lions Club 
Plzeň Bohemia.

Jungmannova 1 / FF ZČU v Plzni (S)
K dispozici bude příležitostné razítko.
10:00–18:00 Kavárna Il Mio Café (za nepříznivého počasí možnost krytého posezení)
10:30–18:00	 Cíl	stopovačky	„Zažijte	dvorky“	(pro úspěšné řešitele malý dárek)
16:00–17:45	 Jazz	na	dvorku	s	Pavlem	Jungem
17:45–18:00 Vokální soubor Tutti Voci

Změna programu vyhrazena. Více na www.plzenskedvorky.cz

Doprovodný program v rámci akce Plzeňské dvorky 

sobota 28. května 2016
Všechny dvorky uvedené v programu budou volně přístupné od 10:00 do 18:00. Trasu je 
možné absolvovat také s průvodcem a to v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 z výchozího bodu 
Sedláčkova 38. Tuto prohlídku je nutné si rezervovat zakoupením vstupenky (50 Kč/oso-
ba). Vstupenky v prodeji v Muzeu strašidel na náměstí Republiky – suteren hotelu Central,
denně od 10:00 do 18:00 hodin, telefon 602 245 537. Program může být během května 
aktuálně doplňován na webových stránkách.
(S) – označení dvorku, který je součástí městské hry (stopovačky) „Zažijte dvorky“ 

WWW.PLZENSKEDVORKY.CZ



Sedláčkova 38 / FF ZČU v Plzni (S)
10:00–16:00	 Start	stopovačky	„Zažijte	dvorky“	–	výdej	hracích	karet
Nejsou tradiční prohlídky nic pro vás? Dokážete vidět věci, které jiní nevidí? A osahat si 
věci, které vidět nelze? Neztratíte stopu? Zvládnete vytvořit kousek umění a rozlousknout 
tajemné šifry? Přijďte si zahrát naši městskou hru. Zažijte dvorky jinak.
O	co	jde?
Zažijte dvorky je městská hra, která se bude konat v průběhu festivalu Plzeňské dvorky. Za-
číná tím, že si účastníci vyzvednou hrací kartu, se kterou poté obcházejí jednotlivé dvorky, 
na kterých je čekají rozmanité šifry, úlohy a aktivity. 
Kdy	to	začíná?
Hra nemá určený čas startu, hrací kartu si můžete vyzvednout v podstatě kdykoli v prů-
běhu festivalu, 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.
Kdo	hru	připravuje?
Ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně připravují hru organizátoři, kteří v Plzni již ně-
kolik let pořádají podzimní šifrovací hru PLŠI (http://www.plzenskasifrovacka.cz/). Někteří 
z nich se letos navíc podílejí na organizaci zážitkového kurzu NaHRAně (http://nahrane.
velkyvuz.cz/). Na obě akce jste srdečně zváni.
10:00–11:00	 Jazz	na	dvorku	s	Pavlem	Jungem 
10:00–18:00	 Prohlídka	antropologické	a	archeologické	laboratoře	v	prostorách	 	
	 děkanátu	FF	ZČU	
13:00	 U	kávy	v	oblacích	(aneb	s	rybou	na	talíři)
Vystoupení, které vychází z opravdových životních příběhů tří českých básníků – J. Orte-
na, J. Hory a J. Kainara. Jejich osudy se více propojí až po jejich smrti, kdy se všichni tři 
postupně setkávají v nebeské kavárně. Každý z básníků si z pozemského života přinese 
nějakou vzpomínku na událost, kterou ještě musí sám dořešit... Celá hra vychází z jejich 
deníkových záznamů, dopisů a je doplněna výběrem z jejich poezie. Ukázku z představení 
provede těleso Světlonoš(ž)ky, které vystupuje v rámci  mezigeneračního dobrovolnického 
centra TOTEM.
16:00	 Zhirawski	Memory	Band	a	swingové	tančení	s	Markétou	a	Jirkou

Veleslavínova 27
Dvorek bez programu.

Dominikánská 5 (S)
Dva dvorky.
1. DVOREK – Café Vídeň – posezení s možností občerstvení.
2. DVOREK bez programu.

Náměstí Republiky 35 / Biskupství plzeňské
10:00–18:00	 Prohlídka	dvorku	a	kaple	blahoslaveného	Hroznaty
Soutěže, hudební vystoupení, výstava Historie a současnost mladé diecéze.
10:30,	11:30,	12:30,	13:30,	14:30,	15:30	a	16:30	–	prohlídky	interiéru	biskupství
Vstup zdarma s časovou vstupenkou. Tu bude možné vyzvednout ve všední dny ve vrátnici 
biskupství od 19. května 2016.

Pražská 5 (S)
Dvorek bez programu.

Náměstí Republiky 13 / Národopisné muzeum (S)
Tři dvorky (vstup možný i z Dřevěné ulice). Vstup do muzea zdarma. V rámci „dvorkové“ 
trasy výstava uměleckých děl výtvarného oddělení ZUŠ Plzeň, Chválenická 17.
1. DVOREK 
10:00–12:00	 Minnesänger	Petr	z	Wolfenberka
10:00–15:00		 Jiří	Šámal	s	hangdrumem
2. DVOREK bez programu
3. DVOREK (hradby nad prolukou) – folklorní scéna
10:00–10:45	 Stodský	dudáček
11:00–11:45	 Stodský	dudáček
12:30–13:15	 Jiskřička
14:00–15:00	 Lidový	soubor	Úslaváček

Náměstí Republiky 23 / Muzeum loutek
Vstup do muzea zdarma. Dvorek bez programu – Kinetický dvorek.

Bezručova 11 (S)
V průběhu odpoledne Jazz na dvorku s Pavlem Jungem. Během celé akce bude možné na-
vštívit prodejnu Bioplaneta.org se širokým sortimentem zboží pro každého.

Bezručova 9 (S)
10:00–18:00	 Tom	Šolc	na	dvorku
 Emeritní člen činohry DJKT představí fotografie, kresby… 
 Těšit se můžete na vzpomínky, verše i na jeho hosty.
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.
10:00–18:00	 Foto	do	památníčku
 Je libo unikátní foto na památku? To si budete moci pořídit právě zde.
16:45–17:00 Vokální soubor Tutti Voci
17:15–17:35	 Archibásně	–	autorské	čtení	Davida	Růžičky


