
 

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3  

zahajuje v pátek 3. 9. 2021, v 8.00 hodin, 

v Kontaktním místě pro seniory, 

prodej zájezdů na rok 2021.   

 
 
Zájezdy jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3, kteří 

v letošním roce dosáhnou nejméně 60 let věku. V případě manželského páru stačí, když 

tuto podmínku bude splňovat jeden z nich. 

 

 

 

Při úhradě zájezdů předloží účastník občanský průkaz. U manželské dvojice postačí, 

pokud se dostaví v den prodeje jen jeden z nich a předloží občanský průkaz 

manžela/manželky. Zájemce se může v den prodeje přihlásit na 1 z nabízených zájezdů.  

 

 

 

V den prodeje, tj. 3. 9. 2021, bude Kontaktní místo pro seniory přístupné od 6.00 hodin. 

Při příchodu si každý zájemce vyzvedne pořadové číslo. Upozorňujeme, že pro každého 

zájemce bude vydáno pouze 1 pořadové číslo.  

 

 

 

Pokud se všechna volná místa nevyprodají, budou nabízena v následující úřední dny, do 

vyprodání, v Kontaktním místě pro seniory se sídlem sady Pětatřicátníků 1, Plzeň (roh 

Husovy ulice a sadů Pětatřicátníků). 

 

 

                                                                              

Vzhledem k četným změnám mimořádných opatření ohledně koronaviru sledujte 

prosím jejich aktuální znění. V případě nejasností volejte na tel. č. 602 655 435. 
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PROGRAM ZÁJEZDŮ 
 

 

 

14. 9. 2021 SLATIŇANY - CHRUDIM 
 

Odjezd z Plzně v 7.00 hodin. Dopoledne navštívíme město Slatiňany, které se nalézá v 

malebné krajině na úpatí Železných hor asi 4 km jižně od okresního města Chrudim. Zámek 

Slatiňany byl postaven na místě gotické tvrze ze 14. století a v několika staletích měl tři 

desítky majitelů. Až poslední z nich, knížecí rodina Auerspergů, zámku vtiskla jeho 

současnou podobu. Rodinné sídlo s nejmodernějším technickým vybavením včetně kuchyně, 

ústředního topení a výtahu na jídlo užívali majitelé do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn na 

základě Benešových dekretů. Majitelé zámku byli vášnivými chovateli koní, jak dokládá 

dodnes fungující hřebčín přiléhající k zámeckému areálu. Hřebčín Slatiňany byl založen r. 

1898 jako zámecký hřebčín, vznikly nové velkolepé a moderní stáje pro koně dostihové, 

kočárové, pro parfosní hony a pólo.  Hřebčín je součástí Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem. Je zde chováno přibližně 250 starokladrubských koní. Čeká vás komentovaná 

prohlídka stájí, kočárovny, historické sedlovny a výcvikového střediska. Po společném obědě 

přejedeme do Chrudimi. Chrudim se vám představí jako půvabné město s řadou zajímavých 

památek. Chrudim je také město třech muzeí. V nádherném renesančním Mydlářovském 

domě s arkádovou lodžií, bohatou sochařskou výzdobou a neobvyklou věžičkou, 

připomínající minaret, sídlí Muzeum loutkářských kultur, a vy si můžete prohlédnout 

expozice plné loutek, divadel a jevištních dekorací. Zajímavé expozice nabízí také 

chrudimské Regionální muzeum a v bývalém kapucínském kostele sv. Josefa je Muzeum 

barokních soch. Návrat do Plzně do 21.00 hodin. 

Cena: 200 Kč  

Bude zajištěn společný oběd. 

Orientační částka na vstupy: cca 300 Kč  

 

 

 

23. 9. 2021 MĚLNÍK – LITOMĚŘICE – DOKSY 
 

Odjezd z Plzně v 7.00 hodin. Dopoledne navštívíme město Mělník, které se proslavilo 

pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní. Působivou a zdaleka 

viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámu sv. Petra a Pavla. Návštěvníky přitahuje 

pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České 

středohoří. Prohlédnete si zámek a jeho unikátní prostory plné významných malířských či 

sochařských děl, starobylých kusů nábytku nebo jiných rozličných zajímavostí. Pod zámkem 

se nacházejí ve třech patrech rozsáhlé historické sklepy, jejichž základy nechal postavit sám 

Karel IV. Největší a nejmodernější z nich byl vybudován ve 30. letech 20. století pod 

zámeckým nádvořím. Rodu Lobkoviczů patřil zámek a mělnické panství od roku 1753, 

tomuto rodu byl také restitucí navrácen. Po společném obědě zamíříme do Litoměřic, které 

leží na soutoku Labe a Ohře a pro svou úrodnou polohu je známé také jako Zahrada Čech. Má 

malebné historické centrum, ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním. Při 

procházce městem uvidíte mezi domy na hlavním náměstí pozdně gotický dům s věží, jíž se 

říká Kalich, jeden ze symbolů Litoměřic, hradební parkány s pěkným výhledem na 

biskupskou rezidenci s katedrálou sv. Štěpána a na panorama Českého středohoří. Doksy – 

srdce Máchova kraje.  Svezete se lodí a uvidíte celé Máchovo jezero – včetně krásných 

zátok, pláží, slavných vil ve Starých Splavech nebo hradu Bezděz na obzoru. Návrat do Plzně 

do 20.30 hodin. 

Cena: 200 Kč  

Bude zajištěn společný oběd. 

Orientační částka na vstupy: cca 300 Kč 
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