
Děti do 140 cm vstup zdarma

Zvýhodněné vstupné 28 Kč

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
8.00–18.00 – prohlídky

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

Luftova zahrada 
10.00–16.00 – prohlídky, vstup zdarma
(značení z Tyršova mostu)

Plzeňská radnice 
9.00–15.30 – prohlídky s průvodcem, vstup zdarma  
Časové vstupenky se budou vydávat v Informační 
kanceláři MMP od 21. 10. 2011. 
24. 10.–4. 11. mázhaus – První republika – výstava 
fotografií

Měšťanská beseda 
10.00–15.30 – prohlídky s průvodcem,  
vstup zdarma. Časové vstupenky se budou vydávat  
v recepci Měšťanské besedy od 21. 10. 2011.

Program v Malém sále 
Divadlo jednoho herce – Jakub Folvarčný 

10.00 Vlk a hlad 

13.30 Pověst o nešťastném staviteli 
(pohádkopřednáška s prvky hororu) 

15.30 Karlova a Jaromírova pohádka  
(na motivy příběhu Jabloňová panna) 
Časové vstupenky se budou vydávat v recepci 
Měšťanské besedy od 21. 10. 2011.

náměstí Republiky   
19.00 – slavnostní ohňostroj

náměstí T. G. Masaryka   
17.30 – slavnostní shromáždění k 93. výročí založení 
samostatného československého státu za přítomnosti 
představitelů Plzeňského kraje a města Plzně.

18.30 – začátek Průvodu světel (trasa – Klatovská, 
Smetanovy sady, nám. Republiky)

Doprovodný program   
26. 10. 2011 v 19.00, KD Peklo – slavnostní koncert  
k životnímu jubileu Jiřího Suchého.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz

Plzeňský Prazdroj 
9.20–16.40 (každých 40 min.)  
prohlídková trasa Gambrinus

Plzeňské historické podzemí 
10.20–17.00 – prohlídky (každých 20 min.)

Techmania 
9.00–17.00 – prohlídky

Vyhlídková věž sv. Bartoloměje 
10.00–17.00

Západočeská galerie v Plzni 
10.00–18.00 – prohlídky galerie, vstup zdarma

Západočeské muzeum v Plzni 
10.00–18.00 – prohlídky, vstup zdarma

Zimní stadion ČEZ Aréna 
10.00–11.00 – volné bruslení na druhé (horní) ledové 
ploše, vstup zdarma

Velká synagoga 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
komentované prohlídky

Velká synagoga - prohlídka věží 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
(omezená velikost skupiny, pouze děti 
starší 10 let)

Stará synagoga – Smetanovy sady 5
11.00, 13.00, 15.00 – komentované 
prohlídky

Jízdy historickou tramvají 
11.00–15.30 (každých 30 min.) – nástupní stanice 
Palackého náměstí před Akva-terou, zdarma

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

DinoPark   
8.00–18.00 – prohlídky

Muzeum loutek Plzeň 
10.00–18.00 – prohlídky muzea, vstup zdarma

Muzeum strašidel 
10.00–18.00 – prohlídky muzea 

Národopisné muzeum Plzeňska 
10.00–18.00 – prohlídky muzea, vstup zdarma

Patton Memorial Pilsen 
9.00–17.00 – prohlídky muzea

Pivovarské muzeum 
10.00–17.00 – prohlídky
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