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Město Spálené Poříčí, Historické město roku 2003, se do projektu Putování po historických městech zapojilo již 
v r. 2011, na jeho samém počátku.  
TOP týden se u nás vždy konal ve druhém týdnu v září, tradičním termínu Dnů EHD, do kterých se více než 20 let 
zapojujeme. Vždy v tomto týdnu jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti, kdy lidé přijížděli na jednotlivé 
akce, ale v neposlední řadě také pro razítko do soutěže. Během let měl počet návštěvníků stoupající tendenci 
v souvislosti s tím, jak narůstalo povědomí o projektu. 
 
Za velký přínos považujeme zapojení řady nejrůznějších spolků a sdružení do projektu, na pořádání akcí se za 
dobu konání TOP týdnů kromě města podílelo ještě dalších 22 organizátorů, a to nejen místní spolky (Sokol, 
SDH….), ale i další subjekty jako Muzeum loutek Plzeň, Armáda ČR, Haydnova hudební společnost a další. Velmi 
výrazně jsme také spolupracovali s projektem Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, pod jehož patronací se 
také několik akcí konalo.  
 

 
 

 



Uskutečnilo se množství výstav, divadelních představení, vystoupení skupin historického šermu, koncertů vážné i 
„nevážné“ hudby, hudební festivaly, loutkářské dílny, pohádkový les a rozloučení s prázdninami pro děti, 
přednášky a komentované vycházky, sportovní akce běžecké, turistické i cyklistické, mykologické vycházky, 
divadelní představení a další akce, a do projektu se zapojily i místní restaurace s gastronomickými týdny např. 
židovská, pohádková, barokní nebo podbrdská kuchyně. Celý týden byl vždy završen celodenní historickou 
městskou slavností. 
 
Pořádané akce byly velmi různorodé, určené pro všechny věkové kategorie účastníků, většina jich byla 
uskutečňována zdarma nebo za spíše symbolické vstupné, byly tedy přístupné pro široké sociální spektrum 
návštěvníků.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Celkově hodnotíme projekt Putování po historických 
městech velmi kladně, měl nesporný vliv na rozvoj 
občanské společnosti, zvýšení povědomí o zajímavých 
místech a památkách v naší zemi, nejen v městech velkých 
a známých, ale i menších sídlech. Měl také kladný dopad na 
ekonomiku zúčastněných měst (návštěvníci zde nakupují, 
stravují se…). Doufáme také, že bude i nadále pokračovat – 
třeba i v jiné podobě – cestovatelská soutěž, která byla 
návštěvníky velmi vyhledávaná a oceňovaná. 
 

 

 
V kulturním kalendáři města Spálené Poříčí má každoroční TOP týden již své pevné místo a 
všichni organizátoři budou v jeho pořádání velmi rádi pokračovat i v příštích letech.  
 

 


