
Plzeňská karta – přívěsek pro prvňáčky 

I v letošním roce nabízí PMDP, a.s. Plzeňskou kartu – přívěsek zdarma pro všechny děti nastupující do 

prvních tříd základních škol v Plzni. Stačí si v období od 1. dubna 2023 o kartu zažádat v zákaznických 

centrech PMDP (Klatovská třída 12 nebo Denisovo nábřeží 12). Žádost za dítě podává zákonný 

zástupce a kromě fotografie a vyplněné žádosti o kartu je nutné doložit také doklad o nástupu na 

některou ze základních škol v Plzni a rodný list dítěte. 

Přívěsek může dítě využít k cestování městskou veřejnou dopravou v Plzni, k rezervaci a výdeji obědů 

ve škole, jako kartu do knihovny města Plzně a na dalších místech.  

Od 1.4. do 30.9.2023 je k přívěsku zdarma přikládán i bonusový balíček, neboli knížka s kupony 

k zapojeným partnerům. Díky těmto kuponům mohou být čerpány slevy na vstupy či nákupy u 

partnerů. Stačí, když spolu s kuponem dítě ukáže i svoji novou Plzeňskou kartu – přívěsek. 

Zapojení partneři a poskytované slevy jsou:  

Techmania Science Center – permanentka zdarma (platná od 1.5.2023 do 31.1.2024) 

CrossFit Plzeň – sleva 50% na 4 lekce CrossFit Kids (platná od 1.5. do 30.9.2023) 

FC Viktoria Plzeň – sleva 25% na všechny školní potřeby ve VIKTORIA SHOPU (platná od 1.7. do 

31.10.2023) 

Divadlo ALFA – 1 vstupenka zdarma na sobotní dětské představení ( platná od 1.10.2023 do 

30.4.2024) 

Výtvarno Plzeň – sleva 10% na výtvarné kurzy pro děti (platná od 1.4. do 31.12.2023) 

HC Škoda Plzeň – sleva 15% na dětský a školní sortiment (platná od 1.5. do 31.12.2023) 

Café Beruška – sleva 50% na zákusek nebo pohár (platná od 1.5. do 30.9.2023) 

VR Future – sleva 50% na vstup do centra virtuální reality (platná od 1.5. do 30.9.2023) 

Knihy Dobrovský – sleva 20% na celý sortiment (platná od 1.7. do 30.9.2023) 

Creaprint studio – sleva na školní razítko – za cenu 349,- Kč (od 1.5. do 30.9.2023) 

Aikido Dojo Plzeň – sleva 10% na členský příspěvek na rok či půl roku pro nové členy (platná od 1.5. 

do 15.12.2023) 

Zoo Plzeň – sleva 10% z ceny dětského vstupného (platná od 1.5. do 31.12.2023) 

 


