
Vítá Vás Dům pohádek Plzeň
Dům pohádek, který vyrostl v nádherném prostředí lochotínského parku v Plzni v těsné 
blízkosti Dinoparku a ZOO, je naprostým unikátem nejen v ČR ale i v Evropě. Takto 
koncipovaný objekt, zaměřený hlavně na naše krásné české pohádky a v našem případě 
hlavně večerníčky, doporučené a schválené přímo jejich autory, nemá obdoby. Tento 
úžasný a jedinečný Dům zahájil svůj provoz koncem roku 2010. Hlavním cílem tohoto 
projektu je prezentace nejvýznamnějších českých pohádkových a večerníčkových 
postaviček široké veřejnosti, ale hlavně těm nejmenším. Chtěli bychom podpořit vědomí 
o klasické české pohádkové tvorbě, zejména u mladé generace. Hlavním důvodem je 
stále rostoucí nabídka nevhodné zahraniční produkce nabízené této věkové skupině v 
našich mediích a obchodech. Tento projekt navazuje na výstavu „Nejoblíbenější 
večerníčky“, která se konala v Plzni již v roce 2006, a právě tato výstava byla základním impulsem k myšlence 
o krásném, novém a stálém prostoru, věnovaném pouze dětem a jejich rodičům.

 

Půdorys Domu pohádek:

 
 Zaváděcí vstupné

Jednodenní vstupné: 
 dospělí děti 2 - 15 let

ÚT - PÁ 90,- Kč 70,- Kč
SO - NE 110,- Kč90,- Kč
 

Rodinné vstupné: 
 2 dospělí + 2 děti

ÚT - PÁ 250,- Kč
SO - NE 310,- Kč
 

Děti do 2 let zdarma
ZTP 60,- Kč + doprovod zdarma
Školy, školky (pouze út.-pá.) / dítě á 60,- Kč + pro každých 10 dětí 1 doprovod zdarma
Školy, školky prosíme raději objednat telefonicky na čísle 724 770 728 u ředitele Domu pohádek

 

Vstup do Domu pohádek je pouze v přezůvkách kvůli udržení co nejčistšího prostředí, ve kterém si 
budou vaše děti hrát.

Děkujeme za pochopení.



Výlet Doubravníčku do Domu 
pohádek v Plzni

Ve  čtvrtek  10.3.  2011 vyráží  dětský  klub 

Doubravníček  do  Domu  pohádek  v  Plzni,  a  proto  se 
nekoná  naše  pravidelné  setkání 
v kulturním domě v Dolanech. 

Odjezd autobusu je:
v 7.50 hodin od kapličky ve Svrčovci, 
v 8.00 hodin z návsi v Dolanech, 
v 8.05 hodin z autobusové zastávky v Malechově. 

Kdo se ještě nenahlásil  na tento zájezd,  zaregistrujte se, prosím, na 
tel. 724 20 52 86 – kontakt Hanka Bártová, do 9.3. 2011, kvůli 
zajištění autobusové dopravy.

Podrobnější informace ohledně Domu pohádek viz. dále.

Autobusová doprava bude zajištěna obecním minibusem, tj. zdarma, vstupné si 
hradí každý z účastníku zájezdu samostatně. 

NEZAPOMEŇTE  SI  SEBOU  PŘEZUVKY,  SVAČINU 
A DOBROU NÁLADU!!!  

Předpokládaný návrat ve 13.00 hodin. 
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