
 
 

  
KGK EXPO 2015 

Rytířská 31, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 224 186 264 

Email: info@czexpo.com 
Web: www.czexpo.com 

      
 

 

 
 

            

 

Plzeňský kraj a Plzeň vezou na EXPO do Milána  
unikátní expozici i bohatý program, zvou do Evropského 
hlavního města kultury  
 
Ve dnech 16. – 30. června 2015 se návštěvníkům Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 
v pavilonu České republiky představí Plzeňský kraj a město Plzeň. Společná expozice nabídne 
vizuální ochutnávku toho nejlepšího ze západních Čech a Plzně, která je v roce konání světové 
výstavy Evropským hlavním městem kultury. Nachází se v Českém pavilonu a bude přístupná 
každý den od 10 do 23 hod. 
 
Základem expozice je společná výstava prezentující na patnácti fotografických panelech krásy 
a zajímavosti Plzeňského kraje, ale i stěžejní body programu Evropského hlavního města 
kultury. Představí například perly barokní architektury, západočeský folklor i světoznámé 
plzeňské pivo. Navíc v sobě výstava skrývá velké překvapení. „Pohlédnete-li na fotografie 
prostřednictvím kamery připravených tabletů, zažijete nečekané. Některá témata vás pobaví, 
každopádně všechna se vám blíže představí“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří 
Struček.  K vidění budou i loutky zapůjčené z divadla Alfa a Muzea loutek v Plzni či výstava 
skla z 19. a 20. století.   
 
Účast na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně znamená možnost vlastního zviditelnění 

celého regionu jako turisticky atraktivní destinace. „Zejména v roce, kdy je Plzeň Evropským 

hlavním městem kultury 2015, bychom neměli na světové výstavě v Evropě chybět. Plzeň je krásná, 

kulturní metropole a návštěvníky světové výstavy může rozhodně zaujmout,“ uvádí první náměstek 

primátora města Plzně Martin Baxa.  

 

„Se zvýšeným zájmem zahraničních turistů se setkáváme již od začátku roku. Plzeň 2015 má co 

nabídnout, lákáme turisty na industriální památky, moderní design či odkaz plzeňských tvůrců 

Jiřího Trnky a Ladislava Sutnara. Přínos projektu pro pozitivní vnímání města jako atraktivního 

turistického cíle dokládá fakt, že jsme ve spolupráci s organizací Plzeň – Turismus, p.o. získali 

ocenění Czech Tourism Award 2014 za významný podíl na podpoře a propagaci České republiky,“ 

doplňuje ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek. 

 

Součástí prezentace budou regionální dny, které proběhnou 21., 22, a 23. června. Budou plné 

chodského a plzeňského folkloru, tanečních vystoupení či ukázek tradičních řemesel. Speciálně 

komponovaný doprovodný program přiblíží rovněž loutkářskou tradici, připomene úspěchy 

plzeňských fotbalistů a představí Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015.  

 

Pro Plzeňský kraj to není první prezentace na světové výstavě. Před pěti lety se podílel na 
společné prezentaci krajů na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji. 
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