
Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Hitradia FM Plus pro-
běhne vědomostní soutěž, kde budou moci posluchači vy-
hrát tzv. Plzeňský pas pro celou rodinu s volným vstupem 
do všech míst, která se zapojila do letošních oslav. Soutěžit 
můžete o víkendu 18.–19. 10. a 25.–26. 10.  
Držíme Vám palce!

Měšťanská beseda – foyer před kinosálem 
1.–31. října – Vojáci z českých zemí na Sočské frontě 
(1. světová válka) – výstava fotografií

Městský sadový okruh 
3. října–14.listopadu – výstava fotografií u příležitosti 
90. výročí vzniku Československé republiky

Mázhauz plzeňské radnice  
13.–31. října – Československo v průběhu devadesáti let – 
výstava fotografií

Měšťanská beseda 
28. října – V rámci Česko-slovenských dnů proběhne v kině 
Beseda filmová projekce mimořádných českých a sloven-
ských dokumentů. Mezi 10.00 až 16.00 vystoupí v Malém 
sále české a slovenské folklórní soubory.

Doprovodné akce
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Měšťanská beseda
19.00 – Slavnostní večer pod taktovkou Divadla 
J. K. Tyla – Nejznámější árie z díla Bedřicha Smetany 
a Antonína Dvořáka v podání sólistů Divadla J. K. Tyla, 
slavnostní předání významných ocenění města Plzně. 
Předprodej vstupenek v Měšťanské besedě od 16. 10., 
Kopeckého sady 13, telefon 378 037 914.

28. října 2008

náměstí T. G. Masaryka
14.30 – prezentace hasičské techniky v Petákově ulici
15.30 – slavnostní přísaha profesionálních hasičů 
Plzeňského kraje

17.00 – slavnostní shromáždění u Památníku národ-
ního osvobození za účasti představitelů Plzeňského 
kraje a města Plzně

17.45 – Průvod světel – lampiónový průvod ke ka-
tedrále sv. Bartoloměje
Lampiónový průvod z nám. T. G. Masaryka ke kated-
rále sv. Bartoloměje,  speciální lampióny v národních 
barvách k dostání na místě.

náměstí Republiky
18.45 – vystoupení divadla Semafor – účinkují Jiří 
Suchý a Jitka Molavcová
19.30 – Hra světel – slavnostní ohňostroj

Katedrála sv. Bartoloměje s vyhlídkovou věží
10.30 – mše svatá, slouží plzeňský biskup Monsignore 
František Radovský 
10.00–18.00 – vyhlídková věž 

Měšťanská beseda
10.00–15.30 – prohlídky s průvodcem, vstup zdarma, 
časové vstupenky se budou vydávat v recepci  
Měšťanské besedy od 20. 10.

Plzeňská radnice 
9.00–16.00 – prohlídky s průvodcem, při kterých si 
můžete prohlédnout místa, odkud se vede a řídí  
město, vstup zdarma, časové vstupenky se budou 
vydávat v Informační kanceláři MMP od 20. 10.

Zoo Plzeň 
8.00–18.00 – prohlídky zahrady 

Plzeňský Prazdroj 
10.00–17.00 – prohlídky s průvodcem, nutná rezer-
vace na tel. čísle: 377 062 888, nebo e-mailové adrese: 
visits@pilsner.sabmiller.com

Pivovarské muzeum  
10.00–18.00 – prohlídky muzea

Muzeum strašidel
10.00–18.00 – prohlídky muzea. Možná  
tu potkáte i opravdová živá strašidla!

DinoPark Plzeň
8.00–18.00 – prohlídky parku 

Plzeňské historické podzemí 
9.00–17.00 – prohlídky podzemí 

Patton Memorial Pilsen 
9.00–17.00 – prohlídky muzea 

Západočeské muzeum 
10.00–18.00 – prohlídky muzea 

Západočeská galerie 
10.00–18.00 – prohlídky galerie – výstava  
malířských děl Andreje Bělocvětova (výstavní  
síň Masné krámy), výstava Na zkoušku  
v ráji – umění 60. let (galerie „13“)

Zimní stadion ČEZ Arena
9.30–11.00 – volné bruslení na druhé (horní)  
ledové ploše. Vstup zdarma.

Bazén Slovany 
10.00–18.00 – volné plavání
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Zvýhodněné vstupné 28 Kč

Děti do 140 cm vstup zdarmaP
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