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Podrobný program Víkendu otevřených zahrad pro celou ČR 

naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Nadační fond Zelený poklad organizuje  

veřejnou sbírku na podporu Luftovy zahrady.  

Je možné přispívat na účet 107–5000740247/0100. 

Více na www.zelenypoklad.org nebo  

www.svsmp.cz. Děkujeme za podporu.  

Luftova zahrada
Za Rybárnou 110 Plzeň
sobota  9–18 hod. / neděle 9–18 hod.
V sobotu mezi 10–16 hod. ukázky arboristiky. 
Komentované prohlídky zahrady v sobotu 
i v neděli  vždy v 10 hod. a ve 14 hod. 

hřbitov Všech Svatých na Roudné
Ulice pod Všemi Svatými
sobota 9–17 hod / neděle 9–17 hod.       
V sobotu v 10 hod. komentovaná prohlídka
                         
Vodní zahrada pod hrází  
Velkého Boleveckého rybníka:
sobota  10–16 hod. / neděle 10–16 hod.

klášterní zahrada dominikánů  
na Jiráskově náměstí
Jiráskovo nám. 30
sobota 9.30–17 hod. / neděle 10–16 hod.
Slavnostní zahájení v sobotu  v 9.30 hod., 
10.15 koncert pěveckého sboru Masarykovy základní 
školy „Beránci“ 10.30 komentovaná prohlídka  
klášterní zahrady s přednáškou –  
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
14.00 přednáška „Čeští letci v RAF – slovanský  
rodák Ladislav Světlík“ –  PhDr. Daniel Švec
Po celou dobu výstava bylin a léčivých rostlin 
z Kotvičníkové farmy, výtvarné dílny pro děti, 
bylinná čajovna, výstava o cestovateli Miroslavu 
Zikmundovi a letci RAF Ladislavu Světlíkovi,  
prodej výrobků chráněné dílny Exodus.

Arboretum Sofronka
Plaská č. p. 877, Plzeň-Bolevec 
sobota 9–17 hod. / neděle  9–17 hod.
Volná prohlídka naučné stezky borovic a naučné 
stezky o včelách a včelařství. Komentované 
prohlídky arboreta v 11 hod. a v 15 hod. po oba 
dva dny, zpřístupněna bude i horní plocha 
s prvky pro výuku lesní pedagogiky, včetně 
zookoutku s daňčí zvěří. Budou probíhat Včelí 
dny na Sofronce více na www.sofronka.cz

Zahrádka Na Sudech
Na Hrádku, u pramenů na Roudné, Plzeň
sobota  14 hod., 16 hod., 18 hod.
Prohlídky soukromé užitkové zahrady, která 
je obhospodařována bez chemie a rašeliny 
a je jedinou certifikovanou přírodní zahradou 
v Plzni, nutná rezervace na prohlídky  
na mailu alena@prirodni-zahrady.cz.

Zahrada … Na střeše
Prešovská 8, Plzeň
sobota a neděle 20 hod., 21 hod., 22 hod.
Večerní prohlídky truhlíkové zahrádky s výhledy 
na střechy a dvorky historického centra,
nutná rezervace na mailu vaclav.cubr@envic.cz. 

Městská mezigenerační zahrada v TOTEMu
Kaznějovská 51, Plzeň Bolevec
sobota 15–19 hod. 
Komentované prohlídky zahrady, inspirace 
k městskému zahradničení v nádobách. Ochutnávky 
bylinkových čajů a limonád, míchání vlastních 
čajů – tvořivá čajová dílna pro děti i dospělé. 

Dětská lesní školka Větvička 
sídlí v Arboretu Sofronka
sobota 10–18 hod. 
Letní slavnost pro rodiče i děti, v 11 hod.  
divadlo pro děti. Dále  muzika, výtvarné 
a řemeslné dílny pro děti, výrobní dílna pro 
dospělé (ku prospěchu Větvičky), pojízdná čajovna 
Seraf , prohlídka zázemí lesní školky, možnost 
přípravy vlastního občerstvení na ohni. 

Mateřská škola pro zrakově postižené 
a děti s vadami řeči , přírodní zahrada
Ke  Špitálskému lesu 3, Plzeň Doubravka
sobota 9–14 hod. 
Mezi 9–10 hodinou startuje pohádková trasa, 
doprovodný kulturní program, pečení placek 
v hliněné peci. To vše v ukázkové školkové zahradě.

Mimoplzeňský bonus

Stará škola na Prusinách
Nebílovy 37
sobota 10–18 hod. / neděle 10–16 hod.
Oba dny po celou dobu je pro vás připravená 
čajovna „U slézové růže“, herní koutek pro děti 
a výtvarná dílnička (výroba tiskátek) pro děti 
i dospělé. Průběžně můžete krmit prusinská 
zvířata. Podle počasí budeme vařit na ohni 
nebo kamnech  s využitím místních bylin.
Více o programu na www.prusiny.cz

Základní škola Zbiroh – přírodní výuková zahrada
Muchova 554, Zbiroh
sobota 14–17 hod.
ukázková přírodní výuková zahrada, bylinková 
spirála, permakulturní jedlý les, po celou 
dobu speciální program pro děti Víkend  

otevřených zahrad  
v Plzni a okolí
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Správa veřejného statku města Plzně  
a Nadační fond Zelený poklad srdečně zvou na


