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Hravě historickým centrem Plzně 
 
Vyzkoušejte s dětmi a přáteli historickou stezku! Zábavu i poučení najdete v novém 
a opravdu neobvyklém průvodci s názvem Špendlíky historie na mapě Plzně. Jde o projekt 
představující Plzeňanům i turistům historická místa, která by neměli minout 
bez povšimnutí. Průvodce je určen všem bez rozdílu věku – rodinám, školám, turistům 
i milovníkům historie. Je k dispozici zdarma v češtině v Informačních centrech na náměstí 
Republiky 41 a Hlavním nádraží ČD v Plzni. Brzy přibude také verze v angličtině 
a němčině. Do konce týdne se také rozroste počet distribučních míst. Zájemci najdou 
průvodce ještě v dalších turistických cílech města Plzně (např. v synagoze, zoo, 
Západočeské galerii, Západočeském muzeu, katedrále, divadlech a některých hotelech). 
 
„Jsme velice rádi za originálního kresleného průvodce. Zájemci v něm najdou řadu informací 
o pamětihodnostech v centru města a takový materiál nám dlouhou dobu chyběl. Věříme, že jeho 
neobvyklá podoba dokáže zaujmout,“ vysvětluje Kristina Štěpánová pověřená vedením Odboru 
propagace a marketingu. 
 
Do průvodce je vložený leták, který usnadňuje orientaci v  hravé mapě. Součástí letáku je 
dotazník určený pro zpětnou vazbu – má zjistit, jak se vám projekt líbil. Můžete jej vyplnit 
a odevzdat v Informačním centru města Plzně na náměstí Republiky. V druhé polovině tohoto 
týdne pak přibude možnost využít formuláře také na www stránkách Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně. 
 
„Mapa byla vydána za pomoci finančních prostředků EU získaných v rámci iniciativy 
společenství INTERREG IIIB CADSES. Na jejím vydání se podílela řada odborníků. 
Vydavatelem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, grafickou podobu získal průvodce díky 
spolupráci s Ústavem umění a designu ZČU v Plzni,“ doplňuje Eva Brejchová z Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. 
 
 
Více informací o Historické stezce v centru města najdete na: http://info.plzen-
city.cz/ukr/vyznamne_udalosti_hist_urban_cz.php a http://info.plzen-
city.cz/ukr/form_dotaznik_hist_stezka.php. 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 



Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. Jejím 
hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. Z nejdůležitějších 
lze jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, regulační plány 
a urbanistické studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je zároveň 
organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 


