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Chceš si zkusit, jak se žije a hospodaří ve 
městě? Pracovat, vydělat si peníze, utratit 
je za příjemné nebo užitečné věci? 

V Mini-Plzni můžeš být, kým chceš: 
prodavačem, řemeslníkem, novinářem, 
bankéřem nebo také popelářem či 
starostou města. Stačí přijít, rozhlédnout 
se a vybrat si povolání z opravdu široké 
nabídky. Navíc je můžeš i střídat! 

Hra bude jen na tobě, dospělí do tvých 
nápadů nezasáhnou. Vstupné neplatíš 
a hlásit předem se nikam nemusíš. Stačí 
přijít a mít chuť hrát si. 

Čeká tě spousta překvapení a zajímavostí.
Těšíme se na tebe!

www.miniplzen.eu

Mini-Plzeň město dětí 2015

Městská hala TJ Lokomotiva, Plzeň Slovany

29. 6. - 17. 7. 2015, pondělí - pátek od 10 do 17 hodin

Vstup zdarma, otevřeno dětem od 8 do 15 let



Princip hry

Potřebuješ herní pas, který získáš na stanovišti EVIDENCE OBYVATEL. 
Tady zjistíš, jak hra funguje. Než se do ní zapojíš, můžeš si město 
prohlédnout a přitom se rozhodnout, co vlastně budeš v Mini-Plzni dělat. 
Studovat, pracovat nebo si připravovat kurz, který později zařadíš do 
výuky na univerzitě...
Když se rozhodneš pracovat, dostaneš na úřadu práce kartu s povoláním 
a stanovištěm, kde se hlásit. Pracuješ tak dlouho, dokud tě to baví. 
Minimální pracovní doba je 30 minut. Když se rozhodneš skončit, dáš 
výpověď. Zpět dostaneš svůj herní pas, ve kterém je zapsaná odpracovaná 
doba, a výplatní šek. Ten má platnost 30 minut. S ním si dojdeš do banky, 
kde dostaneš plat v herních penězích. Za ty si můžeš v areálu města koupit 
věci, které tady jiné děti vyrábí, využít různé služby, třeba jít do kina, jít se 
najíst do místní dětské restaurace nebo si v hotelu přečíst noviny, které 
v Mini-Plzni a o Mini-Plzni píšou děti novináři. Pravidla a hru pochopíš 
nejlépe, když do Mini-Plzně přijdeš.

Čím vším můžeš být? Popelář. Starosta. Novinář. Učitel. Řemeslník. 
Fotograf. Masér. Uvaděč v kině. Student. Tiskař...

Kapacita 500 dětí denně (z toho 100 míst vyhrazeno pro děti z Plzeňského 
kraje a pro delegace ze zahraničí)
Rezervace jednotlivých míst není možná, skupiny (od 6 dětí) nelze bez 
předchozí domluvy s pořadatelem do Mini-Plzně vpustit
Pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za děti v Mini-Plzni, ta zůstává na 
rodičích
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