
Pozvánka na 2. medvědí  víkend v Plzni
8.–10. 6. 2018

Plzeňští medvědi Tě zvou od 8. do 10. června 2018 na

2. medvědí víkend v Plzni
Ubytování v Plzni můžete vyhledat například přes Airbnb.cz nebo penziony.cz.

Program:

Upozornění: Na vybrané akce programu je nutné se nahlásit zde do čtvrtka 31. května 2018,  
abychom zajistili dostatečný počet míst, a některé vybrané služby (studený bufet a tričko)  

je třeba zaplatit předem zde na bankovní účet 1108888042/3030 do neděle 27. května 2018.

Protože jsme víkend chtěli pojmout jinak než loni, koná se ten letošní během tradičního Historického víkendu (Historický víkend se koná 
od roku 1995 a nesl se vždy spíše v duchu renesance a šermířských soubojů, letos se bude konat ve stylu první republiky, přesto však nebu-
de chybět tradiční Noční průvod plzeňských strašidel) a Mezinárodního folklorního festivalu (Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň  
je od roku 1997 místem setkávání milovníků folkloru a lidového umění, kterého se každým rokem účastní kolem dvaceti dospělých i dět-
ských folklorních souborů z celé České republiky a zahraničí, včetně hostů z exotických míst světa. Jednotlivé festivalové pořady probíhají  

v historickém centru města – scéna „U Branky“, Smetanovy sady.) 

PÁTEK 8. ČERVNA 2018

 18:30–23:00    Vítejte v Plzni* – večeře v restauraci U Žumbery

 20:00–24:00    Hitparáda Roštěnek* – travesti show v restauraci ALFA 
      (dle zájmu, na místě se platí vstupné)

SOBOTA 9. ČERVNA 2018

   9:00–10:30    Medvědí snídaně – CrossCafe „U pošty”
 

 10:30–15:00    Výprava za medvědy – návštěva ZOO Plzeň  
      (vstupné 150,- Kč, možnost občerstvení) 
 

 15:00–17:30    Historický víkend a Mezinárodní folklorní festival – návštěva 
      akcí v centru města 
 
 
 10:30–17:00   Techmania Science Center – za nepříznivého počasí  
 
 
 17:30–19:30    Předstrašidelná večeře* – večeře U Malické brány
 

 19:30–21:00    Maskujeme se – příprava na průvod strašidel
 

 21:00–23:00    Noční průvod strašidel – průvod v maskách centrem Plzně 
      (masky jsou vřele vítány)
 
 23:00–4:00    Maškarní disko – G+L Club Míša (a protože bude určitě hlad,  
      k dispozici pro nás bude studený bufet* s poplatkem 80,- Kč za 
      osobu – dle zájmu. Platí se předem do 27. května 2018 na  
      bankovní účet číslo 1108888042/3030) 

NEDĚLE 10. ČERVNA 2018 

 11:00–14:00    Těšilo nás!* – Rozloučení s medvědy (oběd v restauraci  
      Uctívaný velbloud)

Na hvězdičkou (*) označené akce je třeba se nahlásit předem – využijte tento jednoduchý formulář.

K celé akci jsou připravena medvědí trička, která si můžete objednat 
předem a obdržíte je na uvítací večeři. 

(Cena jednoho trička černé barvy je 350,- Kč a platí se předem  
do 27. května 2018 na bankovní účet číslo 1108888042/3030.)

Pro objednání použij tento jednoduchý formulář! 

Těšíme se na vás v Plzni!!! 

https://www.airbnb.cz
https://www.penziony.cz/ubytovani/okres-plzen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgOQqiEMGq5c2-HxliUhocImJ7G6yBkckdkI-cidvFrJWCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgOQqiEMGq5c2-HxliUhocImJ7G6yBkckdkI-cidvFrJWCw/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/events/136268860345806/
http://www.mffplzen.eu/czech/index.php
http://www.zumbera.cz
http://www.rostenky.eu
https://www.crosscafe.cz/kavarny/plzen-solni/
http://www.zooplzen.cz
https://www.facebook.com/events/136268860345806/
http://www.mffplzen.eu/czech/index.php
http://techmania.cz/cs/
http://www.umalickebrany.cz
http://www.club-misa.cz
http://www.uctivanyvelbloud.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgOQqiEMGq5c2-HxliUhocImJ7G6yBkckdkI-cidvFrJWCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKgOQqiEMGq5c2-HxliUhocImJ7G6yBkckdkI-cidvFrJWCw/viewform?usp=sf_link

