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Co mùže pøinést titul EHMK pro celý region Plzeòského kraje? 
Jaký mùže být ekonomický dopad titulu EHMK?
Jak se vytváøí kulturní mapa kraje?
Pøedstavení regionálních programových linií - Land Art, západoèeské baroko, industriální dìdictví.
Jaké zážitky bude letos do regionu vozit Autobus 2015?

Co mùže venkov v Plzeòském kraji nabídnout kulturním turistùm?
Jakým zpùsobem se zapojí obce, neziskové organizace a podnikatelé v regionu?
Jakou roli v tom budou hrát tzv. MASky a Majáky?
Lze pøenést atmosféru venkova na dva dny do centra Plznì?
Co se vaøí ve Svìtovaru?



Venkov Plzni

Venkov - to není jen krajina posetá malebnými ves-
nièkami, které spojují prastaré aleje, ale i venkovské 
zámky a historická mìsta. Témìø na každém kroku 
lze narazit na kulturní dìdictví, jenž tu zanechali 
døívìjší obyvatelé, nebo na zajímavosti, které 
vytvoøila sama pøíroda. 

Abyste nezabloudili, vydejte se po nìkteré ze znaèe-
ných turistických tras pro pìší, cyklisty, bìžkaøe 
a novì i pro jezdce na koních. Pokud se o místních 
zajímavostech chcete dozvìdìt více, navštivte jednu 
z mnoha nauèných stezek nebo venkovských muzeí. 
A jestli vám chybí rozhled, vystoupejte na nejbližší 
vršek èi rozhlednu, nezapomeòte se potom zchladit 
v jednom z mnoha rybníkù èi øek.

Nejen v podobì tradièních poutí, hasièských a mysli-
veckých bálù a masopustních prùvodù, ale i zde mù-
žete narazit na souèasné umìlce. Èetné koncerty 
a divadelní pøedstavení nebo nové festivaly vás 
mohou zaujmout stejnì jako umìlecké instalace, 
které postupnì pronikají i na venkovské návsi 
a do otevøené krajiny.

Pokud vám pøi toulkách po venkovì vyhládne, nebo 
nestaèí-li vám na objevení jeho krás jeden den, vyu-
žijte venkovské pohostinnosti v nìkteré z restaurací 
èi penzionù, nebo se jen krátce obèerstvìte v hostinci 
na návsi. Nezapomeòte pøi tom ochutnat typické 
regionální speciality a tradièní pokrmy. Nebojte se 
využít také ubytování na farmì. Stejnì jako døíve bylo 
na venkovì bìžné nabídnout poutníkùm pøenocování, 
i dnes jsou tu pøipraveni vás pøivítat s otevøenou 
náruèí.

Skrytá bohatství aneb venkov Plzni

Venkov má co nabídnout!

Na venkovì se neztratíte.

Kultura na venkovì má své místo. 

Využijte venkovské pohostinnosti!

Projekt „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni” je pøi-
praven sedmi místními akèními skupinami (tzv. MAS) 
z Plzeòského kraje, které jeho prostøednictvím chtìjí 
pøedstavit nabídku svých regionù nejen obèanùm 
a návštìvníkùm Plznì, ale také všem, kteøí mají 
zájem a chu� poznávat nepoznané a objevovat 
neobjevené. Cílem projektu je navázat na aktivity 
krajského mìsta Plznì, které bude v roce 2015 
Evropským hlavním mìstem kultury (EHMK), 
a doplnit tak jeho nabídku jak po stránce kulturní, 
tak turistické. 

Plzeò - Evropské hlavní mìsto kultury 2015

Projekt Evropského hlavního mìsta kultury se netýká 
jen samotné Plznì. Naopak. Program je pøipravený 
s pøesahem do regionu a zamìøí se zde na tøi oblasti 
- barokní památky, Land Art - spojení pøírody s umì-
ním a industriální dìdictví. Regionální rozmìr tak 
na jedné stranì pøiblíží kulturu místním obyvatelùm 
a na stranì druhé pøedstaví Plzeòsko zbytku Evropy. 

Kdo øíká, že kultura musí být složitá? Že umìlci jsou 
podivíni? A že jejich tvorba patøí jen do galerií a 
divadel? My rozhodnì ne. Pøijíždíme podivuhodným 
autobusem a pøivážíme kulturu i do míst, kde by ji 
nikdo neèekal. Žádná vesnice pøece není tak malá, 
aby se nemohla bavit.

Autobus linky 2015 vznikl jako pojízdné infocentrum 
køížené s divadlem, kavárnou, koncertní halou 
a výtvarnou dílnou. Na ètyøech kolech. Konstrukce 
postavená podle návrhu výtvarníka Petra Nikla 
je navíc umìleckým dílem sama o sobì. Pøiváží 
neobvyklá pøedstavení, ohòostroje a vystoupení 
zahranièních umìlcù. A pøijíždí i do míst, kde se 
obvykle podobné akce jen tak nevidí. Cílem je pøe-
devším ukázat, co všechno mùže kultura obnášet. 
A že skuteènì patøí všem bez rozdílu. Soubor mladých 
hercù, artistù, výtvarníkù, hudebníkù a umìlcù všech 
možných i nemožných talentù vás proto rozesmìje, 
pobaví i pøekvapí.

Regionální dimenze

Kultura do regionù

Autobus 2015
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