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REGIONÁLNÍ INFOCENTRUM
PLZEŇSKÉHO KRAJE A BAVORSKA

Kam v Bavorsku za zábavou?
Jaké kulturní akce se připravují?
Kam vyrazit na kolo v Plzeňském kraji?
Z jakého místa je krásný výhled do kraje?
Co zajímavého se děje v obcích našeho regionu?
... to vše a mnohem více se dozvíte
v Regionálním infocentru
Plzeňského kraje a Bavorska

Plzeň, náměstí Republiky 131/17
Otevřeno každý všední den od 8:30 do 17:00 hodin
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při psaní editorialu si uvědomuji, jak čas letí, a zároveň, jak se vše pořád dokola opakuje. Každý měsíc
má své kulturní stálice, na které se můžete spolehnout víc než na jízdní řád Českých drah. A k tomu
přibývají novinky, jiné tradiční akce mizí anebo
se mihnou komety akcí jednorázových, které
jen kulturním kalendářem proletí, tu s větším, tu
s menším leskem a slávou. Stejné je to i s místy jejich
konání. Sály a prostory se otevírají, prosperují, chátrají, zanikají, rekonstruují se,
vracejí nebo definitivně mizí. Ještě dnes si tu a tam někdo vzpomene na Svazáček, Svornost nebo sál U Bradů. Bio Oko už dávno nikdo nepamatuje, zatímco
kino Hvězda, Elektra a Eden zůstávají pořád ještě citlivým tématem. Ani zející díra
po Domě kultury není většině lidí lhostejná. Ale navzdory svému vzhledu tenhle
prostor kultuře slouží dál: během celého léta tu promítá Autokino. Jako důkaz, že
ke kulturnímu vyžití není nutně třeba čtyř stěn a že improvizace a nadšení zvládnou hodně. Stejně jako v případě dávno zaniklé Městské plovárny, která povstala
jako onen příslovečný Fénix a dnes je vyhledávaným místem konání nejrozmanitějších akcí a aktivit. Jiný příběh vypráví Zastávka, Jižák, Papírna, Techmania nebo
DEPO2015: dnes již nepotřebná nádraží či průmyslové objekty, které lákají ke kulturnímu vyžití děti i dospělé.
Letní měsíce jsou příležitostí projít si město, v němž žijeme, s očima turisty. Třeba
využít příležitosti, kdy se u vás zastaví známí nebo příbuzní, anebo jen mimořádně jít do práce pěšky a zvednout hlavu od chodníku. Dívat se, přemýšlet a zkusit
si představit výklad průvodce pro nezasvěcené turisty. Co tu stávalo a co tu stojí
dnes, jak se to či ono místo změnilo, co se tady tradičně odehrává. Líbily se budovy, které se dnes líbí nám, i lidem těch dob, kdy byly postaveny? A naopak: nepatřily budovy, které se nám nelíbí ani trochu, ve své době ke krásným a oblíbeným?
Přestože se věci mají tendenci opakovat, zároveň se ženou vpřed. Město se vyvíjí,
ale vždycky se někomu něco na tomhle vývoji nelíbí a jiný je tím nadšen. Až si prolistujete následující stránky s červencovou kulturní nabídkou, určitě najdete akce,
na které míříte už léta a máte je rádi. Ale možná budete také něco z minulých let
postrádat. Určitě vám to přijde líto, ale budete-li číst pozorně, jistě si za to najdete
nějakou atraktivní náhradu. Co třeba vyzkoušet ESC Room nebo zajít na přednášky o pravdě a mýtech ve sci-fi knihách a filmech? Nebo na film Ikarie XB-1 netradičně promítaný v Techmanii?
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Ať už vám k vaší letní náladě bude ladit cokoli, užijte si červenec přesně podle
vašich představ.
To vám přeje
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DinoPark ZOO Plzeň

od 01/07

DinoPark ZOO Plzeň
Desítky statických i pohyblivých ozvučených modelů dinosaurů v životních velikostech situované v krásném lesoparku
nad plzeňskou ZOO. Obrovitý model Apatosaura, pod který se schová celá mateřská
školka, nádherný pohled na centrum Plzně
z „vyhlídky u Brachiosaura“, množství dětských houpadel, prolézaček a atrakcí, jezírko s vodopádem obývané druhohorním
velikánem. To vše a mnoho dalšího na vás
čeká v DinoParku ZOO Plzeň.
DinoPark ZOO Plzeň
Nad ZOO 1, Plzeň, tel.: 378 774 636
www.dinopark.cz
Otevírací doba: po–ne 8:00–18:00 hod.
Vstupné:
Dospělí: ZOO 140 Kč, DinoPark 100 Kč, ZOO
+ DinoPark 220 Kč
Děti 3–15 let: ZOO 100 Kč, DinoPark 70 Kč,
ZOO + DinoPark 150 Kč
Děti do 3 let zdarma
Rodina (2+2): ZOO 450 Kč, DinoPark 290 Kč,
ZOO + DinoPark 690 Kč
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DinoPark nejsou jen naši milovaní dinosauři, ale také spousta zábavy v podobě paleontologického hřiště, dětských atrakcí a prolézaček. Zvídaví návštěvníci se mnoho zajímavého o naší planetě
dozví z expozice Cesta do minulosti Země, zapálení botanici zase
mohou obdivovat unikátní druhohorní rostlinu Wollemia Nobilis
a naopak náruživí diváci navštíví panoramatické 3D kino s filmem
vyrobeným speciálně pro DinoPark. Pro ty z vás, kteří raději relaxují a ochutnávají dobroty, máme připravené občerstvení ve stylu
druhohor DinoGril a pro návštěvníky, kteří si chtějí odnést něco
na památku, čeká DinoTetování nebo DinoShop. Prostě každý najde v DinoParku to své…
Každý rok přichází DinoPark s několika novinkami a vylepšeními
a stejně tomu je i letos. Na sezónu 2016 připravil DinoPark Plzeň
pro své dětské návštěvníky mnoho nových dětských atrakcí. Prolézačky, houpačky, dětská houpadla s dinosauří tematikou, lanovka a pro letní dny i vodní dělo, které přidělá mnohým rodičům
několik vrásek na čele.
Víte, který film z české produkce má vůbec nejvíce zhlédnutí
v kině? Přece ten z produkce DinoParku. Unikátní panoramatické 3D Kino s filmy, které jsou vyráběny speciálně pro DinoParky,
navštíví každý rok více než milion diváků. Vstupné do 3D Kina je
zdarma v rámci vstupného do DinoParku, nenechte si tedy tento
zážitek rozhodně ujít.
V DinoParku nenajdete jen modely dinosaurů v životních velikostech, ale také množství atrakcí pro děti všech věkových kategorií.
Které z dětí by se nechtělo svézt na lanovce, zkusit pohlédnout
na svět očima právě se vylíhnutého dinosaura ze své skořápky,
bavit se s dalšími dětmi na prolézačkách, houpadlech a skluzavkách, nebo si udělat unikátní fotku do rodinného alba v našem fotosaurovi. Nejen toto, ale i mnoho dalšího je připraveno v každém
z DinoParků pro naše nejmenší návštěvníky. Pro dětský úsměv
a rozzářené oči dělají v DinoParcích vše.
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Predator Challenge

Letní barokní
festival 2016
15. 6.	Mariánská Týnice –
zahajovací slavnost
festivalu (již proběhlo)
6. 7.

Přeštice

15. 7.	Muzeum Českého lesa
v Tachově
22. 7.

Zámek Hrádek u Sušice

24. 7.	Kaple Anděla Strážce
v Sušici
29. 7.

Spálené Poříčí

5. 8.

Domažlice

6.–7. 8.

Zámek Svojšín

13. 8.

Radnice

20. 8.

Zámek Zelená Hora

26. 8.	Manětín – závěrečná akce
Letního barokního festivalu

Západočeské baroko
Rok 2016 přináší unikátní projekt Západočeské baroko zaměřený
na stejnojmenný fenomén. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK tímto dlouhodobým projektem navazuje
na úspěšný festival 9 týdnů baroka, který proběhl v rámci EHMK
2015. Nicméně již motto „Baroko všemi smysly“ naznačuje, že obsáhlost bude mnohem širší.
Celý projekt odstartoval slavnostním zahájením 25. ledna 2016
výstavou „BAROKO“. Tato výstava velkoformátových fotografií
následně putuje celým Plzeňským krajem po místních muzeích,
galeriích či školách. Zároveň proběhla soutěž napříč školami a institucemi o vytvoření loga, které bude nositelem odkazu jedinečnosti baroka v Plzeňském kraji. Vzniknuvší logo se tak stalo
symbolem tohoto jedinečného projektu. Společně s ním vznikl nosný pilíř Západočeského baroka – webový portál, který
byl slavnostně představen 12. května 2016 v prostorách hlavní
budovy Západočeského muzea v Plzni. Portál Západočeského
baroka (www.zapadoceskebaroko.cz) představuje obsáhlé
a jedinečné informace o kulturních akcích, památkách a osobnostech, hudbě, gastronomii nebo životě v baroku. V neposlední řadě podává i aktuální informace o probíhajících i budoucích akcích tematicky spjatých s barokem.
Jedním z nosných pilířů Západočeského baroka je Centrum
baroka v Mariánské Týnici. Slavnostní otevření centra (a zároveň zahájení Letního barokního festivalu) proběhlo v nádherných kulisách 15. června 2016. Již zmíněný Letní barokní
festival je dalším dlouhodobým projektem Západočeského
baroka a jeho záběr bude jak geograficky, tak pestrostí velice široký. Kromě hudby, divadla či barokních ohňostrojů se
můžeme těšit i na barokní gastronomii, vůně či dobové příběhy zasazené do výjimečných kulis. Plzeňský kraj zároveň
spolupracuje v rámci partnerského přeshraničního projektu
Barock Live, který propojí barokní akce i v Horním Rakousku
a Východním Bavorsku. V celkovém kontextu příštího roku
předesílá projekt Západočeské baroko národní kampaň
CzechTourismu pro rok 2017 – Baroko.
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Historický park Bärnau-Tachov

Historický park
Bärnau-Tachov
Historický park Bärnau-Tachov je
největsí archeopark v Německu. Park
nám blíže představil jeho projektový manažer Václav Vrbík.
Doprovodný program ke karlovské výstavě – česko-německé
divadlo a prezentace středověkého povozu
s kostýmovanou družinou, další program:
15. 7. 19:00	Předvečer Zámeckých slavností
– nám. Republiky, Bor
6. 8. 11:00	Historické slavnosti
– u kostela sv. Václava, Tachov
13. 8. 11:00	Kladrubská pouť
– nám. Republiky, Kladruby
10. 9.		Dny evropského dědictví
– Masarykovo nám., Stříbro
15. 10.	Bavorské dny – DEPO2015, Plzeň
Akce v Historickém parku v Bärnau:
2.–3. 7.
Slovanské dny
30.–31. 7.
Stavební a řemeslný víkend
20. 8.		
Historický středověký manévr
4. 9.		
Den dětí a rodiny
17.–18. 9.
Stavební a řemeslný víkend
1. 10.		
Ryba ve středověku
21. 10.		
Muzejní noc
22.–23. 10. Stavební a řemeslný víkend
2. 11.		
Ukončení sezóny
Historický park Bärnau-Tachov
Naaber Straße 5b, D-95671 Bärnau
tel.: +49(0)9635 – 9249974, fax: +49(0)9635 – 9249995
www.historicky-park.cz, info@geschichtspark.de
Plzeň–Bärnau: jen 79 km

S tímto textem získáte slevu 25 Kč na vstupné do Historického parku. Slevy nelze sčítat.
Uvedené projekty realizuje spolek Via Carolina e.V. za podpory:.
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Foto: Klaus Schicke
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Pane Vrbíku, proč bychom měli navštívit Historický
park v Bärnau?
HP je největším muzeem v přírodě svého druhu v Německu. Naším mottem je „středověk žít a zažít“ – mají-li vaši
čtenáři na středověk „chuť“, jsou u nás na té nejlepší adrese.
Buďte konkrétní…
26 středověkých usedlostí, které je možné zevrubně prozkoumat, prohlídky po objednávce i v češtině, případně
s českým audioprůvodcem, řada „středověkých“ akcí s lidmi v historických kostýmech a seznamováním se životem
ve středověku naživo…, jsme ideálním výletním cílem pro
školy, rodiny s dětmi, milovníky historie, ale i odbornou
archeologickou veřejnost. Přijedete, pobavíte se a ještě se
poučíte.
Na čem v HP aktuálně pracujete?
Na několika projektech – projekt Hranice spojuje má za cíl
ještě více sblížit sousední regiony Tachov a Bärnau. Finančně ho podporuje Česko-německý fond budoucnosti,
stejně jako doprovodný projekt k Zemské výstavě Karel IV.
Na tom se podílí i Kulturfonds Bayern. Podařilo se, že v této
velmi významné přeshraniční výstavě hraje HP důležitou
roli. Bavorské ministerstvo financí a zemského rozvoje
podporuje náš další projekt na podporu inovací a tvorbu
přeshraničních sítí – ten vyústí v nový projekt, který budeme podávat ke schválení do programu Evropské územní
spolupráce. Jedná se o projekt velmi ambiciózní a turisticky atraktivní – zřízení tzv. Archeocentra – přeshraničního
střediska pro výzkum, zprostředkování a uchování společného kulturního dědictví. Ve zkratce v Bärnau vyroste
experimentální stavební prostor, kde se bude moci široká
veřejnost zapojit do stavby středověkého kamenného
hrádku, vyzkoušet si tehdejší stavební techniky, účastnit
se interaktivních přednášek a workshopů a v tzv. archeodílně zkusit pracovat s vybavením skutečných archeologů.
Partnery projektu jsou Západočeská univerzita, Filozofická
fakulta UK a Univerzita Bamberg za podpory regionálních
a krajských muzeí. Na projekt se velmi těšíme, věříme, že
bude schválen a jeho kvalitním a atraktivním obsahem
oslovíme co nejširší veřejnost.
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Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska

LÉTO V PLZEŇSKÉM
PRAZDROJI
www.prazdrojvisit.cz
07/07 / 19:00

Seventh Passion, Palo Chodelka
a Liquid Boogie Roll
Pravidelné čtvrteční koncerty zdarma na nádvoří Plzeňského Prazdroje pod hlavičkou „Léto v Prazdroji“
letos odstartují plzeňští progresivní rockeři Seventh
Passion společně se slovenskou kapelou Liquid Boogie
Roll kolem kytaristy Palo Chodelky. Na své si především
přijdou příznivci precizních instrumentálních výkonů
bez žánrových hranic, které jsou hlavním poznávacím
znakem obou kapel.

14/07 / 19:00

Michal Šindelář, Keks
Druhý večer v rámci „Léta v Prazdroji“ představí tuzemskou bigbítovou legendu Keks, která na naší rockové
scéně úspěšně působí již 35. sezónu a stále slaví úspěch
po celé republice s vlastními rockovými vypalovačkami
i ploužáky. Kromě Keksu se můžete těšit na kapelu kolem
Michala Šindeláře, kterého jistě mnozí znáte také z působení ve skupinách Semtex, X-Cover nebo Katapult.

21/07 / 19:00

Katka Misíková & Jakub Kořínek, ZNC
Pravidelné čtvrteční Léto v Prazdroji nabídne tentokrát
vystoupení plzeňské legendy Znouzecnost, která letos
slaví již třicet let úspěšné existence a stále patří mezi
nejžádanější tuzemské kapely. Na pódiu se tento večer
představí také dvojice Jakub Kořínek a Katka Misíková,
která představí akustické (nejen) autorské písně na pomezí folku a blues.

28/07 / 19:00

místní dvojice Karolína Jägerová & Martin Fiala s pestrou
tvorbou v pop rockovém akustickém podání.

29/07 / 15:30

Czech Ukulele Festival
Poslední červencový pátek se v pivovaru zastaví čtvrtý
ročník Czech Ukulele Festivalu, na němž se sejdou stovky hráčů na ukulele z celého světa. Organizátoři slibují
účast skutečných hvězd tohoto malého nástroje: Jamese Hilla, Taimane Gardner, Andyho Eastwooda, skvělé
baviče Ukuleleboboys nebo z domácích René Součka či
Marcelu Brožovou. Hru na ukulele si pod jejich vedením
budou moci zkusit i diváci.

Srpnové koncerty v Prazdroji
Koncertní sérii Léto v Prazdroji ukončí 1. září vystoupení
plzeňských Ill Fish a legendární Burmy Jones s novým
zpěvákem Járou Smejkalem, který letos za mikrofonem
vystřídal Bohouše Josefa. Před závěrečnou akcí se uskuteční ovšem ještě čtyři neméně zajímavé večery. 4. 8. to
na nádvoří pivovaru rozbalí sedmičlenná kapela Čankišou z Brna a společnost jim bude dělat známá plzeňská
funky partička Buster Nixon! 11. 8. se můžete těšit na výběr největších hitů rockové historie v podání skupin
Hibaj a Replay, o týden později na pop rockové skupiny
Just a Báru Zemanovou & Band. 25. 8. si nenechte ujít
koncert nejpopulárnější západočeské bigbítové kapely
Extraband revival a legendárních Pestalozzi! Začátek
koncertů je vždy v 19 hodin.

Sebastian, Karolína Jägerová
& Martin Fiala

17 a 27/08

Nová hvězda české hudební scény pochází z Liberce, jmenuje se Sebastian a nazpíval mimo jiné vokály k hitu „Polety“ od ATMO Music. Jeho první sólová skladba „Toulavá“ se stala loni jednou z nejhranějších v éteru a videoklip
s více než 13 miliónů zhlédnutí naznačuje, že o Sebastianovi ještě hodně uslyšíme. Tento večer se představí také

Kromě Léta v Prazdroji a Ukulele festivalu se na nádvoří
Plzeňského Prazdroje odehraje řada dalších zajímavých
akcí. 17. 8. bude znám vítěz soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, což oslaví koncert kapely X-Cover na nádvoří pivovaru. 27. 8. se pak na nádvoří pivovaru sjedou
historické automobily.
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Další akce v Plzeňském Prazdroji
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Olympijský park Plzeň

05 – 21/08

Areál za OC Plzeň Plaza

Olympijský park Plzeň
Pořadatelem olympijského parku je
statutární město Plzeň, zastoupené
Odborem prezentace a marketingu
a Odborem sportu Magistrátu města Plzně. Největší sportovní událost
roku 2016 skvěle zapadá do schválené Koncepce sportu, jejíž realizací
chce město podpořit zdravý způsob
života Plzeňanů. Hlavními partnery
plzeňského olympijského parku jsou
Český olympijský výbor, Plzeňský
kraj, Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt,
OC Plzeň Plaza, Decathlon a Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o.
Bližší informace o přípravách parku a konkrétním programu jsou
na www.sport.plzen.eu. Další české
olympijské parky představují webové
stránky www.olympijskeparky.cz.
Sportovní karta
Sportovní karta bude určena pro aktivní návštěvníky Olympijského parku
Plzeň, kteří v jednotlivých lokalitách
absolvují různé sportovní disciplíny.
Na úspěšné sportovce čekají zajímavé
ceny.
Víkendová sportoviště
O víkendech se k programu Olympijského parku Plzeň připojí další lokality:
– Velký Bolevecký rybník
– Slavia VŠ Plzeň u Borského parku
– Atletický stadion města Plzně
– TJ Lokomotiva Plzeň
– Armádní střelecký stadion Lobzy
www.sport.plzen.eu
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V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru
od 5. do 21. srpna bude západočeská metropole jedním ze čtyř míst
v Česku, kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lipně doplní parky v Ostravě, Pardubicích a v Plzni. Olympijský park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC Plzeň Plaza. V prostoru kolem amfiteátru vznikne
olympijská fan zóna s velkoplošnou obrazovkou, na které budou moci
návštěvníci sledovat přímé přenosy z brazilského Ria, společně fandit
českým sportovcům, a sdílet tak atmosféru největší letošní světové
sportovní události.

„Město prožije atmosféru brazilského Ria,
areál za OC Plzeň Plaza se promění
v olympijský park.“
Připraven je bohatý doprovodný program, lidé se mohou těšit na autogramiády sportovců i soutěže. Návštěvníci zažijí i pravou brazilskou
atmosféru. Tematický program i občerstvení ve stylu největšího státu
Jižní Ameriky, přírodní tančírna v rytmu samby s učiteli tance, slavnostní
zahajovací show, hudba a zábava zaplní zejména večery všech dnů provozu olympijského parku. Rodinný program a především možnost vyzkoušet si různé sporty nabídne zájemcům prostor parku za řekou Mží.
Příležitost zasportovat si pod vedením odborných lektorů v 11 sektorech
rozdělených podle sportovních odvětví jistě přiláká velký počet návštěvníků, kteří se zároveň seznámí i s konkrétními plzeňskými sportovními
kluby. Právě ty se hlavní měrou podílejí na tvorbě sportovního programu
Olympijského parku Plzeň, který chce přispět k šíření olympijských ideálů. Pro děti a mladé lidi jsou ve všedních dnech v období od 8. do 19. srpna připraveny i příměstské tábory a sportovní kempy. Uskuteční se
na vybraných plzeňských školách a sportovištích, přihlásit své ratolesti
a získat informace je možné na www.sport.plzen.eu/olympijskypark.
Cena táborů i kempů je na pět dní 1800 korun včetně stravy.
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

V červenci si můžete zajít do Kina Beseda se svými dětmi, ale i bez nich,
hned 6x na páté pokračování Doby ledové! Staří známí Lenochod Sid, mamut Manny a tygr Diego opět vyrážejí na další dobrodružnou výpravu,
a tentokrát se podíváte i do vesmíru! Dobu ledovou: Mamutí drcnutí
promítáme 19. až 21. 7. a 26. až 28. 7. vždy od 18:00. V ty samé dny bude
Kino Beseda promítat i další letní premiéru – Legendu o Tarzanovi.

„Letní pohodička v Kině Beseda:
Doba ledová i dokument o Lucii!“
Pokud jste nestihli květnovou projekci dokumentu o Belmondovi, nemusíte truchlit. 18. července máte druhou šanci. V jedinečném celovečerním portrétu se legendární herec vrací
na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější filmy. Na konci července
na vás bude v sále Kina Beseda čekat další legenda – fenomenální houslista André Rieu! Letošní Maastrichtský koncert můžete
sledovat buď v přímém přenosu (24. 7.), anebo o týden později ze
záznamu (31. 7.).
Na polovinu července by si měli udělat čas všichni fanoušci kapely
Lucie. 14. a 25. července bude Kino Beseda promítat ojedinělý dokument Lucie: Příběh jedný kapely! Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? To vše se
dozvíte v jednom z největších českých dokumentárních projektů roku.

14/09 / 19:30

Pavlíček a spol.
V polovině září
vybuchne v Měšťanské
besedě
Stromboli.
Legendární kapela
Michala Pavlíčka
totiž opět brázdí
koncertní pódia.
Jejich
poslední
CD Fiat Lux je již
platinové a kapela v rámci turné zavítá v polovině září i do Plzně. Těšit se můžete na osvědčené
skladby jako Veliké lalula, Osiřelá košilela, Ó hory,
ó hory a další. Kromě známých hitů je lákadlem i složení kapely. Stromboli vystoupí v původní sestavě
Michal Pavlíček, Bára Basiková, Jiří Veselý, Vendula
Kašpárková, a pokud to zdraví dovolí, tak i Klaudius
Kryšpín. A navíc si Stromboli přivezou ještě luxusního hosta – Vildu Čoka.
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04/08
17:00

Dixieland poprvé!

Raná forma jazzu, která je nazývána dixieland či tradiční jazz, zažije během prvního ročníku Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň malý svátek.
Těšit se můžete nejen na tři tuzemské, jednu zahraniční
kapelu, ale i na spoustu zábavy a gastronomický zážitek.

08–09/08
21:00

Romeo a Julie
speciálně pro Besedu

Montekové, Kapuleti a Kašpaři! Prožijte nejslavnější milostný příběh v jedinečné úpravě pro osm postav. Rozpálené ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá
láska, a to vše speciálně upravené pro zahradu Besedy.

21/08
20:00

Utopí se Ondřej Vetchý
potřetí?

V komedii Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? řeší
Ondřej Vetchý krize ve vztahu dost netradičním způsobem – finguje svou smrt. Už dvakrát předstíral, že
se utopil, a nyní se chystá „utopit“ potřetí… Zda mu to
vyjde, zjistíte 21. srpna na zahradě Měšťanské besedy.
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

28/09 / 19:30

Nezůstávejte sami
Nezůstávejte sami a přijďte se
samotě zasmát. Díky hře Už
nikdy sám! nahlédnete do poněkud bizarních situací dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti
a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. V hlavních
rolích Zuzana Bydžovská, Pavel Liška a Josef Polášek.

06/10 / 19:00

Věra Martinová
v novém
První dáma české country si postavila novou kapelu, obklopila
se mladými a talentovanými hudebníky a vyrážejí na turné. Přijďte si do Měšťanské besedy na začátku října poslechnout své oblíbené písně ve zbrusu nových aranžích.

01/11 / 19:30

Baskytarová kráska
První listopadový den vystoupí
baskytaristka světové úrovně.
Nik West je považována za jeden z největších baskytarových
talentů současnosti, o čemž svědčí i to, že si ji ke spolupráci přizvala taková hudební esa, jako Prince, Steven Tyler či
Dave Stewart z Eurythmics.

06/11 / 19:00

Billy Cobham
v Besedě
Legendární bubeník Billy Cobham zavítá na podzim do Plzně a v Měšťanské besedě se 6. listopadu probubnuje až
do extáze! Panamský rodák patří ve svém oboru mezi
mistry a bývá označován za nejlepšího jazzrockového
bubeníka na světě! Přijďte si užít koncert muže, který
během své bohaté kariéry spolupracoval třeba s Milesem Davisem, Georgem Dukem či Johnem Scofieldem.
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
26. 9.

2. 10.
5. 10.
9. 10.

14. 10.
16. 10.

19. 10.
23. 10.

30. 10.

5. 11.

17. 11.
20. 11.

13. 11.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Vtípky, scénky, parodie
v novém programu

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

V hlavních rolích K. Roden a J. Krausová

VANDROVALI HUDCI

Jiří Pavlica a Hradišťan
& Vlasta Redl s kapelou

EVA A VAŠEK Taneční zábava
KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie o dvou manželských párech;
hrají I. Andrlová, M. Bočanová a další.

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO

Folkový koncert

JAN NEDVĚD

Nejúspěšnější folkový zpěvák
se vrací na koncertní pódia.

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

V bláznivé komedii W. Allena vás pobaví
B. Klepl , A. Fixová a další.

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU

Výběr největších hitů
pro rodiny s dětmi i dospělé

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

Uvádějí Začarované křusky

TEĎ NE!

V situační komedii válí M. Dlouhý,
D. Punčochař a další.

PAVEL ŽALMAN LOHONKA „70 JAR“

Narozeninový koncert

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
01/07– Měšťanská beseda
25/08 Studentské zahraniční

orchestry

Během letních prázdnin se v Měšťanské besedě uskuteční čtyři koncerty, na kterých se představí studentské
zahraniční orchestry s velkým renomé po celé Evropě.
Koncertní sérii odstartuje hned 1. července Prague Summer Nights Music Festival Orchestra, který se skládá ze
studentů prestižních konzervatoří z Evropy a USA, působících na letní hudební škole v Praze. Poté se můžete těšit 11. července na Glasgow Orchestral Society s tradicí
sahající až do roku 1870, a hned následující večer bude
v režii jednoho z nejuznávanějších mládežnických orchestrů v Británii – City of Leeds Youth Orchestra o bezmála 100 členech! O závěr se postará 25. srpna v současnosti doma velmi populární orchestr Dark Peak Concert
Band ze severní Anglie, s členy ve věku do 20 let. Začátek
je vždy v 19:30 hod. a na všechny koncerty mají senioři
a studenti vstup zdarma!

09/07
14:00

Přírodní divadlo
v Hrádku u Rokycan

Hudební festival Muzika

Již 24. ročník hudebního festivalu Muzika v unikátním
prostředí lesního divadla v Hrádku u Rokycan proběhne
druhý červencový víkend, a pořadatel, město Hrádek
u Rokycan, láká na doslova lahůdkovou dramaturgii.
Festival začíná již ve 14:00 a na pódiu se představí taková jména jako Vlasta Redl, Dr. Bluegrass z Velké Británie,
Berušky, Pouta, Strašlivá Podívaná, COP, Jarret, BlueGate
a nemůže chybět ani tradiční osobitý moderátor a jedna
z hlavních postav celého festivalu, Míša Leicht.

14 a 25/07 / 20:00

Kino Beseda

Lucie: Příběh
jedný kapely
Na letošní velké koncerty legendární skupiny Lucie, která v červnu vystoupila také
v Lochotínském Amfiteátru, naváže uvedení nového
dokumentu, který představí strhující příběh 30 let její
existence. Celovečerní snímek s názvem „Lucie: Příběh
jedný kapely“ režiséra Davida Síse nabízí unikátní pohled
do zákulisí kapely, otevřené zpovědi jednotlivých členů
a ukazuje také, jak vznikly její největší hity. Kino Beseda
dokument o čtyřech výrazných osobnostech, které spolu
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Přehled koncertů

leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jednom jevišti, uvede v červenci hned dvakrát.

15–16/07

Točník
29–30/07

Švihov

Hrady CZ
Již dvanáctý ročník putovního kulturního festivalu
Hrady CZ, který od svého vzniku patří mezi nejpopulárnější tuzemské akce, letos odstartuje 15. července
na hradě Točníku a jako každý rok se i letos můžete těšit
na hvězdný program složený z nejvýraznějších českých
i slovenských interpretů. Na to už jsme si ostatně u festivalu Hrady CZ za ta léta tak nějak zvykli, ale tentokrát
se pořadatelům akce tento „high standard“ podařilo
posunout ještě o stupínek výš – na všech českých i moravských zastávkách totiž poprvé v historii festivalu vystoupí skupina Kabát! Kromě těchto rockových hvězd
první velikosti figurují v programu například Pražský
výběr, Divokej Bill, Desmod, Ewa Farna, Krucipüsk, Mandrage, Mňága a Žďorp, Monkey Business, No Name,
Nebe, Pipes and Pints, Rybičky 48, Skyline, UDG, Visací
zámek, Vypsaná fiXa, Xindl X nebo exkluzivní společný
set Rytmuse & Vladimira 518. Více informací, kompletní
program a novinky najdete na www.hradycz.cz.

18/07 / 17:30

Náměstí Republiky

Bohemia Jazz Fest
Jeden z největších jazzových
festivalů v Evropě se opět
po roce vrací na česká náměstí, kde si jako každý rok
budete moci užít vystoupení světoznámých jazzových
interpretů i začínajících talentů, a to zcela zdarma! V západočeské metropoli program zahájí v 17:30 berlínské
trio Hyperactive Kid, které poté na podiu vystřídá Krzysztof Kobyliński KK Pearls Quintet (foto). V čele skupiny
najdete polského skladatele, klavíristu Krzysztofa Kobylińského, který mimo jiné stojí také za pořádáním známých festivalů Palmjazz nebo The Jazovia v Gliwicích.
Zlatým hřebem plzeňského programu bude bezesporu vystoupení americké jazzové skladatelky, pianistky
a varhanice Carly Bley, která patří mezi zásadní postavy
free jazzu 60. let. Následující den bude zároveň posledním dnem letošního Bohemia Jazz Festu a na domažlickém náměstí se, kromě Hyperactive Kid a Krzysztof
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz
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Kobyliński KK Pearls Quintet, představí Susanna Sawoff
Trio ze Švýcarska.

19/07 / 19:30

Měšťanská beseda

Robert Křesťan
& Druhá tráva

Přední tuzemská bluegrassová
skupina Robert Křesťan & Druhá tráva slaví letos již pětadvacet let od svého založení uznávanou dvojicí Robert
Křesťan a Luboš Malina, působící od roku 1991 v sestavě
skupiny Poutníci. Rok oslav odstartovala Druhá tráva
vydáním živého výběrového alba „In Concert“, které
bylo příznivě přijato jak posluchači, tak i kritikou a nyní
vyráží na turné i s dvěma vzácnými hosty. Pozvání kapely přijala známá tuzemská zpěvačka Kateřina García
a především pak jeden z největších světových bandžistů
a žijící legenda Tony Trischka, který svým stylem hraní
na banjo ovlivnil doslova celé generace hráčů po celém
světě! Když k tomu přičteme nabitý koncertní set, složený z nejvýraznějších skladeb celé historie kapely, je více
než jasné, že tento koncert si nenechá ujít žádný opravdový fanoušek Roberta Křesťana a Druhé trávy.

23
a 30/07

Strážiště, Potvorov, Plasy

S hudbou za památkami
Plzeňského kraje

Tradiční putování „S hudbou za památkami Plzeňského kraje“ letos zahájí v sobotu 23. července v kostele
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sv. Martina ve Strážišti „Koncert experimentální hudby
aneb Od středověku po tango“ v podání violoncellisty Petra Nouzovského a akordeonisty Jiřího Lukeše,
v jejichž programu najdete skladby od autorů jako
Guillaume de Machaut, Johann Sebastian Bach nebo
Astor Piazzolla. O týden později se přesuneme do kostela sv. Mikuláše v Potvorově, kde soubor Ars Cameralis
předvede autentické provedení skladeb „Středověké
hudby doby Karla IV.“ na kopie historických nástrojů.
6. 8. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
představí od 18 hod. známý soubor Musica Dolce Vita.

05–06/08

Beach Club
– Borská přehrada

Tropical Beat

Další pokračování letního šílenství s názvem Tropical Beat se nezadržitelně blíží! První
srpnový víkend bude Beach Club u Borské přehrady již
počtvrté místem konání akce, jejíž program potěší zejména fanoušky reggae, ska, dancehallu, dubstepu, hip
hopu, ska a dalších spřízněných stylů, včetně elektronické hudby. Line up letošního ročníku je každým rokem
nabitější a tuto tradici pořadatelé dodrželi i letos. Můžete se těšit na taková jména jako Fast Food Orchestra,
MikkiM & Dave Trumpeteer, Urban Robot, Colectiv,
Muerta Mente, Prag:Matics, Jah Army Sound, Wilda Panda a celou řadu dalších. Kromě hudebního programu
nebude chybět ani vegetariánské bistro či beach volejbal, paddleboarding, koupání, minigolf, skatepark a další sportovní aktivity, které najdete v blízkosti areálu.
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KLUBOVÁ SCÉNA
13/07 / 20:00

Zach´s Pub

Bomba Titinka
Tuto středu zavítá do Plzně
italská electroswingová skupina Bomba Titinka, díky které se zahrádka v Zach´s Pubu
promění v jeden velký taneční parket! Stejně jako po celém světě, tak i v České republice si kombinace tradičních
swingových melodií se současnou taneční hudbou získává stále více příznivců, kteří jednou za čas naleští své střevíce, pánové vyhrabou v šuplíku motýlka a dámy se zahalí
do krásných šatů. Pokud mezi ně patříte i vy, rozhodně si
nenechte ujít tuto temperamentní italskou partu!

15/07 / 21:00

Pantheon
Music Club

Wildcats

V klubech napříč Českou republikou se začalo objevovat dámské uskupení Wildcats,
které nejsou ani DJky, ani striptérky nebo hostesky, ale
parta sexy holek, které dokážou rozjet show jako málokdo a důkazem budiž jejich doslova raketově rostoucí
popularita. Součástí Wildcats show je několik tanečních
vystoupení, tematické kostýmy a další zajímavá překvapení, která děvčata připravují vždy speciálně pro danou
akci. V polovině července zamíří divoké kočky do plzeňského Pantheonu, tak si je rozhodně nenechte ujít, především pánové nebudou litovat!

20/07 / 21:00

Zach´s Pub

Vladimír Mišík
& Etc…
Autor celé řady zásadních skladeb, které patří do zlatého fondu české hudební historie,
výjimečný kytarista a zakládající člen skupin The Matadors, Blue Effect či Flamengo se vrací do Plzně se svou
současnou skupinou Etc…, s kterou před dvěma lety
oslavil již čtyřicet let úspěšné existence. Osobitá tvorba
Vladimíra Mišíka ovlivnila již několik generací muzikantů
či posluchačů a je stále zárukou výjimečného zážitku.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a uši 20. července
na zahrádku do Zach´s Pubu.
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Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že nabitý srpnový program u Zacha nabídne
například
vystoupení
francouzského hudebníka a baviče Sergent Pépère
(2. 8.), švýcarské skupiny Q3 a BRaun (9. 8.), žatecké
reggae party Jahtec Jammin’ Job (17. 8.), plzeňské
kapely Faith Is More, Different Disco a Cougar (4. 8.)
či pub rockovou stálici Echt (24. 8.)!
… že kromě toho v Zach´s Pubu chystají divadelní
představení Nevím (14. 8.), Slam Poetry (31. 8.) a vystoupení Radima Hladíka s kapelou Blue Effect (1. 9.).
… že 4. srpna proběhne v Měšťanské besedě první
Mezinárodní dixielandový festival Plzeň za účasti několika českých i jedné zahraniční kapely.
… že 9. srpna vystoupí v DEPO2015 králové britského
progresivního artrocku Marillion.
… že během 19.–20. srpna proběhne na Ranči Šídlovák další ročník festivalu „Šídlovák Oupn Ér“.
… že jediný letošní koncert na západě Čech odehraje
slovenská hip hopová legenda Kontrafakt 2. 9. v plzeňské Papírně.
… že 6. 9. bude mít v Měšťanské besedě zastávku speciální akustické turné Lucie Vondráčkové a skupiny
Vokobere s názvem „Manner kousek štěstí tour 2016“.
… že v rámci Nebílovského divadelního léta proběhne 26. srpna na nádvoří zdejšího zámku zastávka turné „Na Radosti“ Anety Langerové a její kapely.
… že 8. 9., den před vydáním nového alba „Skeleton
Tree“ skupiny Nick Cave & The Bad Seeds, můžete
v Kině Beseda zhlédnout snímek „One More Time
With Feeling“ zaznamenávající vznik desky a mimo
jiné v něm zazní i všech osm nových skladeb!
… že 13. 8. se na Ostrově Santos v Sušici uskuteční
další ročník tradičního festivalu Šumava Rocks a letos se můžete těšit například na Barboru Polákovou,
Kláru Vytiskovou, Alici s Danem Bártou, Jamese Colea, Hentai Corporation nebo Matěje Rupperta a Romana Holého aka G-Point Hunters.
… že letošní Chodrockfest v Domažlicích proběhne ve dnech 12.–13. 8. a v programu najdete taková
jména jako Mig 21, Wohnout, Jelen, Dymytry, Walda
gang, Harlej, Vypsaná fiXa, Slza, Zakázaný ovoce, Záviš, Trautenberk, Jaksi taksi, V3SKA, Bags nebo Praque Conspiracy.
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Akce měsíce | Divadelní tipy

10–13/07

Mlýnská strouha,
DEPO2015

Živá ulice

02–26/07

Prostranství U Zvonu

Divadelní léto
s Donem Quijotem
V polovině června se začala stavět divadelní
scéna pro letošní 9. ročník festivalu Divadelní
léto pod plzeňským nebem. Jeviště s hledištěm
pro 400 diváků vyrostlo poprvé na prostranství
U Zvonu a premiéra Dona Quijota se tu odehraje
2. července. Světoznámá postava romantického
rytíře žije v povědomí lidí už více než čtyři staletí. Snad je to tím, že každý z nás tak trochu marně
bojuje s osudem, každý z nás tak trochu sní, každý z nás je tak trochu Don Quijote. Dramatizaci
slavného románu Miguela de Cervantese uvede
Divadelní léto pod plzeňským nebem v titulní
roli s Kamilem Halbichem.
Od první červencové soboty je na programu celkem jedenáct představení, v nichž se představí
řada známých plzeňských a pražských herců.
Publikum se může těšit na Marka Adamczyka,
Bronislava Kotiše, Jana Teplého, Michala Štěrbu,
Kristýnu Bábkovou, Zdeňka Rohlíčka, Dianu Tonikovou, Antonína Procházku mladšího a Janu
Kubátovou. Režie se opět ujal Vilém Dubnička.
A jako každým rokem nabídne Divadelní léto
pod plzeňským nebem také reprízu loňského
titulu. Do prostranství U Zvonu se tak vrátí Sherlock Holmes v podání Pavla Baťka v komedii Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! Hrát
se bude denně od 20. do 26. července. Divadelní léto pod plzeňským nebem pořádá PaNaMo
ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni,
festival podporuje Město Plzeň, Plzeňský kraj
a společnost Plzeň 2015.
Víc informací najdete na www.divadelnileto.cz.
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Multižánrový festival Živá ulice už
tradičně začne divadelním blokem Za dveřmi je… divadlo.
V neděli ho zahájí site specific představení v DEPO2015.
Dom Europa představí 7 performerů z legendárního polského souboru Teatr Ósmego Dnia, jež doplní 7 plzeňských
umělců. Od pondělí do středy se pak Za dveřmi je… divadlo
přesune do Mlýnské strouhy. Tady bude k vidění pouliční
divadlo, klaunérie, nový cirkus a pohádky pro děti. Chybět
nebudou ani koncerty a DJ sety pod širým nebem. Přijedou
umělci a performeři, jako jsou Matteo Galbusera – italský
klaun, jenž působil několik let v Cirque du Soleil, česko-italské akrobatické romantické duo Circo Frico, skvělí žongléři
Bratři v tricku, uznávané Divadlo Continuo, zábavní performeři ze Squadra Sua a řada dalších divadelníků. Hudební
sekci obsadí čeští DJs i kapely, doplní je interpreti z USA
a Kanady. Vstup zdarma, více na www.zivaulice.eu.

24/07 / 20:00

Měšťanská beseda

V Paříži bych
tě nečekala, tatínku
Petr Nárožný coby výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera
již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice
ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. A zdaleka ne jen v roli pasivního diváka. Dále hrají
Jarmila Švehlová, Simona Postlerová, Malvína Pachlová, Jan
Šťastný a další. Hraje se na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.

03/08 / 20:00

Měšťanská beseda

Komici s.r.o.

Stand-up celovečerní představení,
ve kterém se představují nejlepší
baviči z pořadu Na stojáka, přiveze do Plzně Miloše Knora,
Ivu Pazderkovou a Richarda Nedvěda. Přijďte se v půli léta
zasmát až k slzám! Akce se koná na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.
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GALERIE
do
21/08

Přehled výstav

Západočeské muzeum

J adran Šetlík:
Fotografické obrazy

Jadran Šetlík patří k předním současným českým fotografům. Na výstavě představí díla novější i starší, od dětského a rodinného portrétu až po ilustrativní fotografie
z cyklu volné tvorby. Součástí výstavy budou také ukázky z připravovaného galerijního souboru Významné
osobnosti města Plzně, jako jsou například Miroslav Zikmund, Miroslav Horníček, Karel Gott, biskup František
Radkovský a další.

do 06/09

Galerie města Plzně

Milan Knížák:
Zanechme svět
zvířatům

Zdá se, že lidé ztrácejí orientaci. Vědeckotechnická revoluce předběhla naše srdce. Všeho je moc, i nás. Jsme zahlceni věcmi i informacemi. Nabízí se nám zážitky, které už
vlastně zážitky nejsou. Ve skutečnosti jsme nevzdělaní –
postmoderní analfabeti. Zmizela tabu, mizí bozi, zhroutily se žebříčky hodnot. Zanechme svět zvířatům.

do
18/09

Západočeská galerie
Meziválečná moderna
ve sbírkách Západočeské
galerie v Plzni (1918–1938)

Meziválečná moderna patří ke skutečným klenotům
sbírek Západočeské galerie. Její výstava ve výstavní síni
Masné krámy navazuje na úspěšný projekt, který zpracoval její sbírku českého kubismu. Meziválečné období
je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných
kubistů, tak tvorbu mladších autorů. Většina umělců
dvacátých let se vědomě odklání od progresivních formálních inovací a vrací se ke srozumitelné zobrazivé
tvorbě. Tento trend je patrný v celé poválečné Evropě
a bývá označován jako primitivismus, civilismus, nová
věcnost, magický realismus, sociální umění a podobně.
Výstava představuje Josefa Čapka, Václava Špálu, Jana
Zrzavého a Rudolfa Kremličku, sdružené ve skupině
Tvrdošíjní, Emila Fillu, Otto Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Miladu Marešovou, Josefa Šímu,
Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházku, Václava
Rabase a další autory. Doprovází ji výpravná publikace
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se seznamem vystavených exponátů (malba, plastika,
kresba) a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek Západočeské galerie v Plzni.

30/06–16/07

Galerie Ladislava
Sutnara

Mutagen

Václav Šlajch se za poslední
roky dostal do širšího povědomí například díky spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na knižní podobě pohádkového příběhu Tři bratři, ale jeho největší vášní
zůstává komiks. Vystudoval obor Ilustrace na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara, kde v současnosti
působí jako pedagog. Kromě tvorby komiksu se věnuje
také tvorbě počítačových nebo deskových her. Výstava
představí ilustrátora a komiksáře Václava Šlajcha v nové,
dosud neznámé poloze: vystaveny budou volné malby
a undergroundové komiksy.

01/07–28/09

Západočeské
muzeum

Příběh kola aneb
od draisiny k favoritu
Výstava seznámí návštěvníky s vývojem kola od konce
18. do poloviny 20. století. Mapuje počátky cyklistiky
v Čechách, ustavení cyklistických spolků, klubů a vyznavačů vysokých kol. Návštěvníci uvidí jak exponáty z muzejních sbírek Západočeského muzea, tak i exponáty
z jiných muzeí a ze sbírek soukromých. Např. plzeňského rodáka, velkého milovníka a nadšence cyklistiky Stanislava Cinka a Františka Babického, který působil jako
mechanik při Závodu míru. Vystaveny budou i originální
dresy, medaile a kola s osobitou historií, draisina, vysoké
kolo, tematické secesní plakáty, prapor, fotodokumentace či dobové oděvy.

11/07–09/09

Studijní a vědecká
knihovna

Lety do minulosti
Výstava přibližuje možnosti,
které pro poznávání minulosti přináší dálkový arčervenec 2016 | www.zurnalmag.cz

Koncertní sezóna
Concert Season

16
17

Plzeňská
filharmonie
Pilsen Philharmonic
www.plzenskafilharmonie.cz

červenec 2016 | www.zurnalmag.cz
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A: Klasická

B: Klasická

C: Napříč
žánry

A1 Josef Špaček &
Tomáš Brauner
22. 9. 2016 I 19:00 I MB

B1 Igor Ardašev –
Čajkovskij: Klavírní
koncert b moll
20. 10. 2016 I 19:00 I ND

C1 Filharmonický
bedekr se
Svatoplukem
27. 10. 2016 I 19:00 I DEPO

B2 NOVOROČNÍ
GALA 2017
1. 1. 2017 I 17:00 I ND

C2 Lenka Dusilová &
Baromantika
25. 5. 2017 I 19:00 I DEPO

A2 Jan Simon &
Tomáš Brauner
13. 10. 2016 I 19:00 I MB
A3 Ludmila Peterková
& Ronald Zollman
10. 11. 2016 I 19:00 I MB
A4 J. J. Ryba: Česká
mše vánoční „Hej,
mistře“
8. 12. 2016 I 19:00 I MB
A5 Marek Zvolánek &
Tomáš Brauner
19. 1. 2017 I 19:00 I MB
A6 Jana Kurucová &
Martin Leginus
9. 3. 2017 I 19:00 I MB
A7 Kristina Fialová &
Petr Altrichter
11. 5. 2017 I 19:00 I MB
A8 Roman Janál &
Tomáš Brauner
15. 6. 2017 I 19:00 I MB

16
17
B3 Václav Hudeček
a jeho hosté
9. 2. 2017 I 19:00 I ND

B4 Pascal Rogé –
Saint-Saëns: Klavírní
koncert č. 5
16. 3. 2017 I 19:00 I ND

B5 Plzeňský Orfeus
2016
18. 5. 2017 I 19:00 I ND
B6 Ivan Klánský –
Chopin: Klavírní
koncert č. 2
8. 6. 2017 I 19:00 I ND

D: Dětem
D1 Máme rádi zvířata
2. 10. 2016 I 16:30 I ČRo
D2 Jsem Moojok
Ojaak, Pojídač
medvědů
27. 11. 2016 I 16:30 I ČRo
D3 V šapitó,
maringotce a pod
všemi slunci světa
29. 1. 2017 I 16:30 I ČRo
D4 Maškarní bál
pro děti & Plzeňská
filharmonie
4. 6. 2017 I 16:30 I DEPO
D5 Filharmoníček
a ztracená písnička
25. 6. 2017 I 16:30 I ČRo

Mimořádné
koncerty

Regionální
koncerty

M Mezinárodní
hudební festival Český
Krumlov
22. 7. 2016 I 19:30 I
Zámecká jízdárna

R Jan Simon & Tomáš
Brauner
14. 10. 2016 I 19:00 I
MKS Kdyně

16
17
M Litoměřické svátky
hudby
26. – 27. 8. 2016 I 19:00 I
Litoměřice
M Svatováclavské
oslavy
28. 9. 2016 I 18:00 I
Klatovy

M „Světový den
zraku“ s Lions Club
Bohemia Plzeň
7. 10. 2016 I 18:00 I MB

M Koncert k výročí 25
let ZČU
9. 11. 2016 I 18:30 I
FDULS
M Slavnosti svobody
Plzeň - rekonstrukce
koncertu z roku 1945
6. 5. 2017 I bude
upřesněno I MB

R Ludmila Peterková
& Ronald Zollman
11. 11. 2016 I 19:30 I
Domažlice

GALERIE

37. ročník festivalu
Smetanovské dny
2. – 23. 3. 2017
20

www.smetanovskedny.cz
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Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

cheologický průzkum, letecká a družicová fotografie
a laserové skenování krajiny z výšky. Ukáže, jak dochází ke zviditelnění pravěkých a historických památek
ukrytých pod povrchem země – opevněných sídel,
vesnických osad, ceremoniálních míst, pohřebních areálů, zaniklých komunikací, vojenských táborů a dalších.
Výstava prezentuje přínos archeologů ze Západočeské
univerzity v Plzni a z Archeologického ústavu AV ČR
k rozvoji tohoto nedestruktivního způsobu odhalování
minulosti člověka a je příspěvkem Studijní a vědecké
knihovny PK k mezinárodní konferenci o dálkovém archeologickém průzkumu.

13/07–02/09

Studijní a vědecká
knihovna

Od nápadu
ke komiksu

Komiks není ilustrace ani animace. Komiks není jen Čtyřlístek, Spiderman nebo Zelený Raul. Komiksové příběhy
nejsou jen komické a vlastně nemusí být ani příběhem
v pravém slova smyslu. Výstava Jana Chabra je jen malým
subjektivním fragmentem komiksového spektra. Možná
diváky nakonec přivede od pouhého nápadu k reálnému
přečtení komiksu. Výstava potrvá do 2. září a vernisáž výstavy proběhne 12. července v 17 hodin.

13/07 / 17:00

Západočeská
galerie

Komentovaná
prohlídka výstavy
Výstavou Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek
Muzea umění Olomouc ve výstavní síni „13“ provede její
autorka Gina Renotière. Výstava představuje nejen typografické skvosty a bibliofilie z let 1882-1970, ale také
podstatnou část z muzejního fondu „autorských knih“,
který je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější v České
republice. Na více než třech stovkách exponátů výstava
ukazuje, jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i v 2. polovině
20. století. K vidění jsou zde knihy, jejichž podobu navrhovali Vojtěch Preissig, František Bílek, Josef Váchal,
Josef Čapek, El Lissickij, Alexandr Rodčenko, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský,
Toyen nebo Josef Šíma.
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že srpnové vydání pořadu
Jedno dílo / jeden svět v Masných krámech představí 3. srpna Portrét dámy předního anglického barokního malíře
českého původu Josepha Zoffanyho.
… že do Galerie města Plzně je 7. srpna po celý den
vstup zdarma a odpoledne se uskuteční tvůrčí dílna pro děti.
… že v srpnu představí Galerie Ladislava Sutnara
nejlepší bakalářské a diplomové práce akademického roku 2015/2016.
… že v Galerii Jiřího Trnky se od 21. srpna představí stále aktivní člen UVU Plzeň sochař Břetislav
Holakovský, a to u příležitosti svých devadesátých
narozenin.
… že Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
zve po celé prázdniny na výstavu Kouzelný svět panenek z rozsáhlé soukromé sbírky Věry Malíkové.
Navštívit ji můžete do 4. září.
… že 27. srpna projede městem a okolím Vzpomínková jízda Elišky Junkové. Start je před polednem
na nádvoří pivovaru.
… že letošní Historické slavnosti v Tachově se budou konat o víkendu 5.–7. srpna.
… že 20. srpna startuje z dobřanského náměstí tradiční Memoriál F. A. Elstnera.
… že 27. 8. se běží noční městské závody Night Run
Plzeň a Avon běh. Pro děti proběhne RWE Kids Cup.

27/07–21/08

Galerie Jiřího Trnky

Kresby a reliéfy

Členy Unie výtvarných umělců
Plzeň Elen Kudrovou a Jiřího
Špinku spojuje práce restaurátorů v Západočeském
muzeu, ale také koníček, jímž je vlastní výtvarná tvorba.
V Galerii Jiřího Trnky budou až do 21. srpna vystavovat
svoje díla. Elen Kudrová vystaví realistické kresby s občasným lehkým náznakem erotiky a Jiří Špinka průřez
reliéfní tvorbou, včetně kinetických reliéfů s dřevěným
hodinovým strojem. Vernisáž výstavy proběhne 27. července v 17 hodin.
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KAM ZA KULTUROU
01–31/07

Bývalý DK Inwest

Autokino

Na ploše, kde stával dům kultury, se i v červenci promítají filmy,
na které se jezdí autem. Ale auto není v autokině nezbytností. Kdo přijde pěšky, může se pohodlně usadit v londýnském double deckeru nebo si přinést vlastní křesílko
a radiopřijímač. Postačí ten, jímž jsou vybavené chytré
mobilní telefony. V červenci se promítá třeba Wilsonov,
Lída Baarová, Nedotknutelní nebo Deadpool. Kompletní
program naleznete v programové části Žurnálu.

od
01/07

Nepomuk

Pozvánka na kulturní
akce do Nepomuka

V Nepomuku to v červenci žije! Hned třetího července
sem můžete vyrazit na besedu s Václavem Postráneckým na téma Černí baroni po 25 letech. Od pátého
do sedmého promítá na náměstí Kinematograf Pavla
Čadíka a desátého zahraje v kostele sv. Jakuba kytarový
virtuos Štěpán Rak. Půlka měsíce bude už počtyřiadva-

Kulturní tipy

cáté patřit Nepomuckým pivním slavnostem, které nabídnou spoustu piva i zábavy. Mimo to se na Malé letní
scéně na nádvoří Městského muzea a galerie na náměstí
budou po celý měsíc střídat koncerty rozmanitých žánrů od popu přes jazz a R´n´B až třeba po hudbu keltské
Bretaně. Více o letním programu v Nepomuku najdete
na www.nepomucko.com a na www.nepomuk.cz. Podrobný program naleznete v programové části Žurnálu.

01–02/07

Švihov

Dobývání hradu
Švihov
Čert a Káča už se v pohádkách
setkali mnohokrát. Jak to ale bude, když se k nim připlete i Golem? Je pro člověka snadnější být dobrý a čestný
nebo využít služeb zla a zvítězit i za cenu vlastní duše?
A vyplácí se uzavírat sázky s čertem? Odpovědi hledejte
v prvních červencových dnech na Švihově. Přenesete
se na začátek 16. století, kdy se bojovalo o hrad, o čest
i o lidskou duši a jenom čert ví, jak to vlastně dopadlo!
Začátek akce je v 17 hodin.

od 01/07

Kardinála Berana 37

TIP NA ČERVENEC
DEPO2015
Až do 25. září můžete vzít
děti do DEPO2015 na hravou výstavu DOBRODRUZI, kde zažijí cestu na Nový
Zéland. Během prázdnin
se navíc mohou malí šikulové v DEPO2015 zúčastnit nejrůznějších kurzů.
Každé úterý a čtvrtek odpoledne tu pro ně budou
přichystané dvouhodinové workshopy, kde se naučí
leccos nového. Více na www.depo2015.cz.
Zvídaví dospělí zase mohou v sobotu 23. července
přijmout pozvání na některou ze tří sousedských
procházek po Petrohradě, Doudlevcích a Hradišti.
Více na www.skrytemesto.cz.
Jste-li v červenci mimo Plzeň, pak vás možná zaujme
Letní barokní festival. Ten zve 15. července do Tachova a o týden později do Hrádku u Sušice. Čekají
vás prohlídky zámku, dobové divadlo, vážná hudba,
barokní pochoutky i závěrečný ohňostroj. Program
najdete na www.baroko2016.cz.

22

ESC Room

I do Plzně už přišel nový druh
zábavy, jenž v posledních měsících dobývá svět: úniková místnost. ESC Room najdete
v ulici Kardinála Berana 37 a můžete se tu nechat dobrovolně zamknout do jedné ze dvou tematicky různých
místností, kanceláře nebo vězeňské cely. Se zapojením
vlastního důvtipu pak budete hledat cestu ven. Čekají
vás hlavolamy, hádanky, hříčky, ale hlavně dobrodružství, které jinde nezažijete. Plzeňská úniková místnost ale
nabízí i něco navíc – můžete pokračovat v lesích okolo
Plzně, v ulicích města a jinde. Více na www.escroom.cz
a na tel.: 725 107 457.

od
02/07

Techmania

Sci-fi prázdniny

Každou sobotu vpodvečer si v Techmanii přijdou na své
milovníci sci-fi filmů a literatury a vůbec všichni, kteří
by rádi věděli, co je v těchhle dílech pravda a co fikce.
Ve 3D Cinema bude probíhat cyklus zábavných přednášek nahlížejících autorům do kuchyně. V čem se Verneův
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

román Ze Země na Měsíc podobá skutečným misím
Apollo a v čem se zakladatel sci-fi mýlil? Je Neználek jen
pohádka, nebo tu najdeme spoustu vědomostí z fyziky?
A jak obstojí okem vědy film Ikarie XB-1? Začátek přednášek je vždy v 17:30 hod.

02/07 / 10:00

Chanovice

Den řemesel
Zámecký areál Chanovice
a skanzen lidové architektury
ožijí tradičním dnem plným řemesel našich předků.
Zruční řemeslníci budou vytvářet své výrobky před
očima návštěvníků, leccos bude možné pochopitelně i na místě zakoupit. Doprovodný program zajistí
hudebníci, šermíři, loutkaři, tanečnice a výrobci tradičních pochutin. Otevřeny budou stálé řemeslné expozice i letní výtvarné výstavy a připraveny jsou také
tvořivé dílny pro děti a lanové centrum. Pro dospělé je
připravena ochutnávka šumavských piv. Více informací
najdete na www.chanovice.cz.

17070 UPC PR cerven Zurnal 128x93.indd 1
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04–
24/07

Amfiteátr Lochotín

Filmové noci

Léto je jako stvořené pro filmové projekce pod širým
nebem a lochotínský amfiteátr je pro tuhle kratochvíli
místem vpravdě kultovním. Letošní Filmové noci nabízejí mimo jiné vzpomínku na Tomáše Holého. V červenci
zvou na jeho filmy Jak vytrhnout velrybě stoličku, Setkání v červenci a Jak dostat tatínka do polepšovny. Kromě
nich jsou na programu třeba snímky Evita, Řachanda,
Bídníci nebo Jak básníci čekají na zázrak. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu.

08/07
20:00

Klášter Kladruby

 enediktinské dny
B
v klášteře Kladruby

V každou celou hodinu vycházejí oblíbené noční prohlídky, z nichž každá trvá zhruba hodinu. Poslední skupina se do útrob nočního kláštera vydá ve 23 hodin.
Za nepříznivého počasí se venkovní část prohlídky
odehraje v chodbách kláštera. Rezervace vstupenek

22.06.16 11:17

23

KAM ZA KULTUROU
od 1. července na telefonu 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. Vstupné dospělí 150 Kč a děti 100 Kč.

09/07
18:00

Mariánská Týnice

 adost v baroku
R
– Atlantis Collegium

V rámci Letního barokního festivalu se v muzeu v Mariánské Týnici představí komorní sdružení Atlantis Collegium, které je tvořeno užším výběrem sólistů a členů
tělesa Orchestr Atlantis. Oba soubory založil v roce 1993
uznávaný dirigent Vítězslav Podrazil, a přestože se zaměřují především na duchovní hudbu, v jejich širokém
záběru najdete také programy s neobvyklými kombinacemi klasické a moderní hudby, komorních a orchestrálních skladeb nebo čerpající z jazzové hudby. Tentokrát
zazní skladby od Georga Friedricha Händela, Antonia
Vivaldiho, Marina Maraise a dalších mistrů.

10/07 / 11:00

Městská plovárna

La Guinguette!

Přijďte odhalit, co se skrývá pod
názvem akce La Guinguette!
Objevíte spoustu ruchu a živé hudby, která čeká na každého, kdo zavítá do areálu ožívající Městské plovárny
na břehu Radbuzy. Připraveno je zasvěcení do hraní pétanque, tvořivé dílny pro děti, ale i dospělé, objevování francouzské gastronomie a samozřejmě živá hudba
v podání kapely Trio Kix od 14. hodiny, a kapely Tabasker
od 18. hodiny. Akci pořádá Francouzská aliance v Plzni
ve spolupráci s Od Francouze a spolkem Pěstuj prostor.
Program potrvá do 20:00 hod.

15–16/07

Městská plovárna

Plovárenské dny
2016
Užijte si letní pohodu na největší letošní akci na obnovené Městské plovárně. V pátek
od 17 hodin se můžete těšit na dračí lodě, autorská čtení,
divadlo a zajímavý umělecký program v rámci projektu
Sbírání, ve 20 hodin začíná tančírna „Smím prosit…?“.
Na sobotu jsou od 14 hodin připraveny pestré workshopy – od chůze po slacklině po intuitivní kresbu – a humorné divadelní představení Doktor Faust. Večer bude opět
hudebně-taneční – zahraje tradjazzová kapela The Dixie
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Hot Licks a experimentální hudebník Láďa Assage (Ambiente Theatre). Využít můžete i půjčovnu lodiček a služeb
převozníka. Podrobný program na plovarna.plzne.cz.

od
15/07

Techmania

Show Trosečník

Techmania připravila na prázdninové měsíce ryze letní
show pro Robinsony 21. století. Co si vzít do krabičky poslední záchrany pro případ ztroskotání? Nezapomeňte
suchý led nebo čerstvé vajíčko. Hodit se bude i kancelářská židle. Šťastnou plavbu přeje loď Techmania!

30–31/07

Parkhotel Plzeň

Mezinárodní
výstava koček

Máte rádi kočky? Považujete je
za zajímavá zvířata? Pak určitě zajděte do velkého sálu

TIP NA SRPEN
06/08 / 14:00

Klášter Chotěšov
Večer pro klášter
Chotěšov
Hlavní hvězdou letošního
Večera pro klášter Chotěšov bude Václav Neckář se
skupinou Bacily. Na návštěvníky ale samozřejmě
čeká i další bohatý kulturní program, v němž vystoupí na pódiu v předních zahradách skupiny Louka,
Pavel Malina & Band a Moodshake. Hudba zazní také
v kapitulní síni, kde vystoupí skupina Annešanté,
Flaškinet nebo folkové duo Dubnička-Lahoda. Připraveny jsou i prohlídky běžně nepřístupných míst
této ohrožené kulturní památky. Příchozí se třeba
budou moci podívat do klášterních krovů, do věže,
kanalizační štoly nebo do barokních a gotických sklepů. Do života v klášteře nechají nahlédnout speciální
divadelní prohlídky ztvárňující příběhy z nedávné
historie. Areál ožije také šermířskými vystoupeními.
Letos poprvé se na Večeru představí Jízda svobodných rytířů na koních a po celý den bude v atriu probíhat sokolnický program v podání sokolníka Ondry.
Více na www.vecerproklaster.cz nebo na fb.

červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

kongresového centra Parkhotelu. K vidění tu totiž budou
více i méně obvyklá plemena koček a také kočky z útulků nabízené k adopci. Výstava bude doplněna prodejem
chovatelských potřeb a krmiv, po oba dny bude přístupná od 10 do 17 hodin, bližší informace získáte na e-mailu
mvkparkhotel@email.cz nebo tel. 734 621 757.

Dozvěděli
jsme se…
… že od září připravuje
Beseda opět oblíbené cestovatelské přednášky. První zavede publikum na sever Mongolska (27. 9.).

06/08 / 14:00

Zámek
Červené Poříčí

… že milovníci swingových tanců mohou poslední týden v srpnu vyrazit na Letní sólo swingování
na Zastávce.

Bitva o zámek
Červené Poříčí

… že poslední srpnovou sobotu se ZOO rozloučí
s prázdninami (27. 8.).

Vydejte se na historické slavnosti plné různých zážitků. Přijďte a uvidíte odpolední a podvečerní scénické
vystoupení v bitvě o zámek Červené Poříčí s velkým
množstvím pyrotechnických efektů. Mezi odpoledními
bitvami bude probíhat bohatý kulturní program, který se
ponese v duchu hudby, tanců, šermířských a divadelních
vystoupení. Drobné stánky zaplní nádvoří a umní řemeslníci předvedou výrobu svého zboží. V ceně vstupenky
budou zahrnuty i komentované prohlídky zámku odcházející z nádvoří každou celou hodinu od 14 do 17 hodin.

… že v srpnu se na Městské plovárně budou konat
Retro Games – benefiční akce na podporu domovů
pro matky s dětmi v tísni.
… že 13. a 14. srpna bude opět svedena Bitva
na zámku Zbiroh.
… že klášter Kladruby opět chystá na 5. a 6. srpna
Monastýrování. Nabídne tematické prohlídky nejen Kladrub, ale i Plas, Teplé a Zlaté Koruny.

pořádá Nedomysleno & Riff Raff © 2016

Generální partner

Hlavní partneři

29. – 30. 7.
Švihov

Hlavní mediální partneři

HiTRÁDi
... které hraje

Kabát l Divokej Bill l Pražský výběr
Mandrage l Xindl X l No Name l Monkey Business
oﬁciální partner

Vypsaná ﬁxa l Visací zámek l Mňága a Žďorp l Desmod l Krucipüsk
Rytmus & Vladimír 518 l UDG l Nebe l Rybičky 48 l Skyline l Poletíme? l Smrtislav l Gazdina Roba
předprodej:
www.ceskehrady.cz
®

HRADY CZ TOUR: 15. – 16. 7. Točník – Žebrák l 22. – 23. 7. Kunětická hora l 29. 7. – 30. 7. Švihov l 5. – 6. 8. Rožmberk nad Vltavou l 2. – 3. 9. Bezděz

12. – 13. 8. Veveří l 19. – 20. 8. Hradec nad Moravicí l 26. – 27. 8. Bouzov

areál otevřen: pátek 16:00; sobota 10:30

SLOVENSKÉ HRADY: 10. 9. Červený Kameň l www.slovenske-hrady.sk

Žurnál Švihov 128 x 93.indd 1
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Film měsíce | Filmové premiéry

28/07

CineStar, Cinema City

Jason Bourne / akční / thriller
Filmy s agentem Jasonem Bournem patří k tomu nejlepšímu,
co v jednadvacátém století v žánru akčních thrillerů vzniklo.
Matt Damon si v Agentu bez minulosti zahrál muže, který
se probudil se ztrátou paměti a postupně zjišťoval, že býval
tajný agent. Musel se utkat jak se svými starými zaměstnavateli, tak i ruskou mafií a ve filmech Bournův mýtus a Bournovo ultimátum jim dokázal pořádně zatopit. V plánu byl
i čtvrtý film, ale Damon ho odmítl natočit bez režiséra Paula Greengrasse, a tak vzniklo pokračování bez obou pánů.
A moc neuspělo. Zdá se ale, že válečná sekyra mezi studiem a režisérem je zakopána, a tak tu po letech máme další klasické pokračování, u kterého
je jak Greengrass, tak i Damon. Jeho Jason Bourne si myslel, že už má dávno klid, že se na něj zapomnělo a on
už nebude muset nikdy bojovat o život. Pak si s ním ale znovu pohraje jeho paměť a on si vybaví něco, o čem
neměl ani tušení. A zase mu jde o krk. CIA totiž netouží po tom, aby bez kontroly pobíhal po světě člověk,
který na ně má špínu, a navíc se na scéně objevuje nelítostný zabiják, který je Bourneovi víc než důstojným
konkurentem. Zase začíná boj o život. Vedle Damona se můžete těšit na Vincenta Cassella nebo oscarové
hvězdy Tommyho Lee Jonese a Alicii Vikander.

CineStar, Cinema City

30/06

Než jsem tě poznala / drama
Emilia Clarke ze Hry o trůny se vloni předvedla v pátém Terminátorovi a i na letošek si připravila film. Tentokrát ale komornější a nejspíš v něm nebudou
žádní vraždící roboti z budoucnosti. Než jsem tě poznala je totiž romantické
drama. Točí se okolo mladé dívky jménem Louisa. Je to sympatické trdlo z malého města, které moc neví, co se životem. Pak ji ale vyhodí z práce a ona musí
začít přemýšlet, co dál. Kývne na nabídku stát se ošetřovatelkou a dostane za úkol starat se o Willa Traynora, mladíka, který po těžké nehodě ochrnul a zůstal upoutaný na vozíku. Přišel o chuť do života a s Louisou si do oka zrovna
nepadnou, ale po čase se ukáže, že tahle živelná holka je přesně to, co může Willovi pomoci vyrovnat se s novým
životem. A přátelstvím to mezi těma dvěma možná neskončí.

30/06

Cinema City

Hra peněz / drama / thriller
Hvězda Mlčení jehňátek Jodie Foster zvládla spojit kariéru herečky a režisérky.
A obojí jí jde skvěle. U Hry peněz se postavila pouze za kameru, ale to vůbec
nevadí, protože hereckých hvězd dorazí i tak dost. Těšit se můžete na oscarové tváře George Clooneyho a Julie Roberts. Ti pracují na úspěšném televizním pořadu, v němž radí lidem, jak nejlépe investovat peníze. Charismatický
Lee Gates stojí před kamerou, jeho kolegyně Patty šéfuje celému studiu. Práce je pro ně už rutina, tenhle den ale
bude jiný. Na plac totiž napochoduje mladík Kyle, který kvůli jejich radám špatně investoval, přišel o všechny peníze
a ohrozil celou svou rodinu. A chce spravedlnost, protože tuší, že se světem financí někdo nehraje fér hru. Lee se
stane jeho rukojmím a má za úkol v přímém přenosu ukázat na lidi, kteří dovedou hrou s fakty a čísly ničit životy
nevinných. Moderátor i jeho kolegyně však časem zjistí, že Kyle není jen vyšinutý a naštvaný chlapík s pistolí, ale že
na jeho teoriích je něco pravdivého. A rozhodnou se postavit na jeho stranu. Proti nim stojí policie, ale i banky a nekompromisní finančníci, jimž nevadí, že kvůli jejich kšeftům možná dojde na mrtvoly. Hra nervů začíná.
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07/07

CineStar, Cinema City Očista: Volební rok / horor / thriller

Akčně-hororová série Očista se nám pěkně rozjíždí a příběhy ze zvráceného světa plného násilí diváky jednoduše baví.
O co jde? V Americe se jednou za rok koná akce, kdy si policie, hasiči, armáda i zdravotníci vezmou volno a člověk může
během několika hodin beztrestně páchat jakékoliv zločiny. Máte pifku na souseda? Počkejte si na Očistu, a pak ho
navštivte s motorovkou. Vozí se po vás šéfová? Není nic jednoduššího, než si to s ní vyříkat se sekyrou v ruce. V prvním
filmu Ethan Hawke bránil svou rodinu, ve druhém se Frank Grillo pokoušel pomstít své nejbližší, ale nakonec nedokázal
stisknout spoušť. A to je dobře, protože teď je z něj klaďák, který pracuje jako šéf ochranky političky, jejímž cílem je Očistu zrušit. To se ale ne každému líbí, a tak se z ní během dost možná posledního ročníku stává lovná zvěř. Spolu se svým
bodyguardem musí vyrazit do ulic, kde smrt může čekat za každým rohem, a ulice, po nichž se prohání vraždící šílenci,
budou zatopené krví. Kdo má chuť na pořádnou a drsnou akční jízdu, ten s třetí Očistou rozhodně nešlápne vedle.

07/07

CineStar, Cinema City

Mike i Dave sháněj holku / komedie
Mike a Dave Strangleovi jsou bráchové. Bráchové, kteří svým nejbližším dělají
ze života peklo. Nejde o vraždící psychopaty, ale o dva sympaťáky, kteří mají
rádi holky, alkohol, večírky a blbnutí. A neznají míru, takže většina jejich akcí
končím domem v plamenech, zalarmovanou policií nebo obrovskou ostudou,
a jejich nejbližší už toho mají dost. Když jim tedy jejich sestra řekne, že chystá
svatbu, jsou oba hrdinové nadšeni. Tedy až do okamžiku, než zjistí, že se jí nesmí zúčastnit, dokud si nenajdou přítelkyně a nebudou mít seriózní vztah. Mike s Davem se rozhodnou, že to zkusí a v televizní show prohlásí, že jsou
single. A díky tomu do jejich života vstoupí Alice a Tatiana, dvě krásné, inteligentní a sofistikované dívky. Prostě
ideální přítelkyně, alespoň to tak na první pohled vypadá. Brzy je ale jasné, že tyhle dvě jsou mnohem horší než
Mike s Davem, a že když se tahle čtveřice dá dohromady, začnou se dít vážně šílené věci. V hlavních rolích bláznivé
komedie uvidíte Zaca Efrona a Annu Kendrick.

CineStar, Cinema City

07/07

Legenda o Tarzanovi / dobrodružný / akční
Tarzan je klasika, která se na plátno podívala už několikrát. Legenda o Tarzanovi ale nebude vyprávět klasický příběh chlapce vychovávaného zvířaty
v džungli. Bude se odehrávat potom, co se Tarzan dostal do civilizace, oženil
se se svou láskou Jane, a zapustil kořeny v Anglii. Teď však jeho vlast potřebuje pomoc. Uprostřed Afriky se totiž děje podle všeho něco hodně špatného,
něco, kvůli čemu lidé umírají a co by mohlo vést možná až k válce. Zdá se, že
nelítostný belgický kapitán Rom tu tvrdou rukou šéfuje obřímu dolu, kde jsou nelidské podmínky. Tarzan dostane
za úkol vrátit se do Afriky a zjistit, co se tam skutečně děje. K ruce dostane zkušeného pistolníka a jeho instrukce jsou
jasné – sledovat a hlásit všechno podezřelé. Na místě však oba hrdinové zjišťují, že jsou jen pěšáky v politické hře,
kde může jít o život úplně každému. A když se navíc do Romových rukou dostane i Jane, začne být celá situace pro
Tarzana osobní. Dobrodružnou jízdu natočil David Yates, autor několika příběhů o Harrym Potterovi, a objeví se v ní
Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson nebo Margot Robbie.

14/07

CineStar, Cinema City

Doba ledová: Mamutí drcnutí / komedie
Animovaná série Doba ledová se vrací s pátým dílem, ve kterém se mamut
Manny, šavlozubý tygr Diego, lenochod Sid a jejich kámoši zase pořádně vyřádí. Tentokrát jim půjde o krk. Veverčák Scrat, který už od prvního dílu bojuje o žalud, kterým by se konečně mohl pořádně nacpat, se totiž dostane
do vesmíru a díky jeho nezodpovědnému jednání tu dojde k průšvihu, který
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ohrožuje celou Zemi. Hrdinové se tak spolu se svými přáteli a rodinami musí vydat z domova do neprobádaných
zemí, kde by mohlo být bezpečno. Cestou narazí na staré i nové známé, ale i spoustu nebezpečí a prožijí jak veselé,
tak i hodně napínavé momenty, na jejichž konci všem možná dojde, co je v životě nejdůležitější. Fandové série by
měli být spokojeni, stejně jako každý, kdo má rád poctivá animovaná dobrodružství.

14/07

CineStar

Pan Dokonalý / akční / komedie / romantický
Martha právě dost ošklivým způsobem zjistila, že její vztah není tak idylický,
jak si myslela. Její přítel má totiž bokovku, a i když mu okamžitě dala kopačky,
má teď depresi. A pořádnou. Je buď zavřená ve skříni, nebo opilá. Pak však
do jejího života vstoupí neodolatelný sympaťák, kterého si překřtí na Pana
Pravého. Je citlivý, zábavný, krásný, výborně tančí a Martha se s ním cítí naprosto dokonale. Je tu ale jeden problém. Pan Pravý se živí jako nájemný zabiják. Respektive živil. Jednoho dne si
řekl, že bude páchat dobro, a tak likviduje ty lidi, kteří si ho najmou, aby někoho odpravil. Teď mu jde po krku jeho
bývalý kolega, ale i nebezpečný gang. Na Marthu toho najednou začíná být moc. Pan Pravý je sice super, ale když
člověku létají kolem hlavy kulky a permanentně ho chce někdo zabít, tak to sílu nového vztahu prověří jako nic jiného. Ale Martha pomalu začíná mít pocit, že tenhle život plný adrenalinu ji překvapivě baví. V hlavních rolích akční
komedie Pan Dokonalý se sešli Anna Kendrick a Sam Rockwell.

				

CineStar

14/07

Bláznivá pětka / komedie
Samuelovi v životě nic nechybí. Má obrovský byt uprostřed Paříže, žijí tam
s ním jeho nejlepší kamarádi a jeho to nestojí ani euro. Všechno totiž platí
bohatý tatínek. Teď má však Samuel utrum, táta totiž řekl dost a jeho syn se
o sebe musí začít starat sám. Samuel se ale rozhodl, že na situaci nechce nic
měnit a rozhodně nemá v plánu kámošům říkat, aby se vystěhovali, nebo začali platit nájemné. Na vlastní pěst chce sehnat peníze, díky nimž by si mohl zase bez starostí užívat, nejde to ale
tak, jak si plánoval. Stačí pár chyb, omylů a přecenění vlastních schopností a nezodpovědný hrdina má najednou
problémy nejen s tátou, ale i s mafií, drogovými dealery a nakonec i s policií. Jediný, kdo mu může pomoci, jsou jeho
kamarádi. Může ale tahle pětka zvládnout situaci, nebo z toho bude jen víc potíží?

21/07

CineStar

Učitelka / drama

Jan Hřebejk a Petr Jarchovský spolu natočili legendární Pelíšky nebo Musíme
si pomáhat, drama z druhé světové války, které to dotáhlo až na oscarovou nominaci, ale i spoustu dalších filmů. Jejich další spolupráce má jméno Učitelka
a rozhodně nepůjde o veselou podívanou. Děj se odehrává během normalizace na úplně obyčejné základní škole, kam nastoupí nová učitelka. Ta zprvu
působí jako sympatická dáma, která je pro svoje povolání téměř ideální, brzy
se však ukáže, že od žáků zjišťuje, čím se živí jejich rodiče a začne využívat své
moci. Vyměňovat laskavosti za dobré známky a trestat děti těch rodičů, kteří jí nechtějí být po vůli. Blíží se rodičovské
schůzky a skupina rodičů začíná mít pocit, že už toho bylo dost a chce se učitelce postavit. V osmdesátých letech to
ale nebylo úplně snadné a dáma za katedrou má překvapivě větší moc, než se mohlo zprvu zdát. V hlavních rolích se
sešli Zuzana Mauréry, Peter Bebjak nebo Csongor Kassai.

21/07

Cinema City Zhasni a zemřeš / horor

Hlavní hrdinkou je mladá Rebecca, která má po letech konečně klid. Když totiž žila doma, pokaždé, když zhasla, jako
by s ní v místnosti někdo byl, když ale rozsvítila, byla sama. Teď podobné noční můry trápí jejího malého bratra, a tak
se Rebecca rozhodne jednou provždy zjistit, co se ji pokoušelo celá léta vyděsit.

28
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21/07

Cinema City Julieta / drama

Kultovní španělský režisér Pedro Almodóvar pomohl nastartovat kariéru Antonia Banderase a Penélope Cruz a sám
se může pochlubit dvěma Oscary. A podle fanoušků stojí za to i jeho novinka Julieta. Děj se točí okolo dvou žen, Juliety a její dcery jménem Antía. Do jejich života krutě zasáhl osud, když zemřel Julietin manžel. Ona se z toho zhroutila
a vztah s dcerou na dlouhá léta ochladl. Když Antía oslavila osmnácté narozeniny, beze slova zmizela a její matka s ní
dvanáct let nemluvila. Ne že by nechtěla, ale dcera zkrátka zmizela. Až shoda náhod je opět spojí a Julieta najednou
zjišťuje, jak málo svou dceru znala a teď má šanci všechno napravit. Pokud tedy už není pozdě.

26/07 / 17:00

Techmania

Ikarie XB-1 / drama
V květnu ji viděli diváci filmového festivalu v Cannes, 16. června se po více
než půl století vrátila do kin a na den přesně 53 let od její premiéry ji uvede
3D Cinema v Techmanii: první a jediný skutečný sci-fi film Ikarie XB-1 režiséra
Jindřicha Poláka s hvězdným obsazením předních československých herců té
doby. Snímek se Zdeňkem Štěpánkem, Danou Medřickou, Radovanem Lukavským a dalšími skvělými herci byl digitálně remasterován a v sekci Cannes Classics slavil ohromný úspěch: „Uchvátila
nás síla této neobvyklé cesty do vesmíru – výpravy, na níž se vydala naše mysl i naše smysly. Úžasná hudba i zvukový
design v kombinaci s rafinovaným využitím úhlů pohledu kamery jsou hlubokou reflexí lidské duše,” konstatoval koordinátor sekce Cannes Classics Gérald Duchaussoy. Promítání v Techmanii doplní například ochutnávka kosmické
stravy nebo úvodní slovo filmového publicisty Jana Kastnera.

CineStar, Cinema City

28/07

Krotitelé duchů / akční / komedie / sci-fi
Legendární sci-fi komedie z osmdesátých let Krotitelé duchů se letos dočká
nové verze. A minimálně v jedné věci bude velmi odlišná. Místo Billa Murrayho
a Dana Aykroyda se v hlavních rolích objeví Kristen Wiig a Melissa McCarthy.
Takže místo krotitelů to budou spíš krotitelky. Fanoušci se sice zlobí, ale tyhle
dvě dámy jsou dost možná nejlepší komediální herečky současnosti, takže
proč ne? Jinak ale bude děj víceméně o tom samém, o čem byl původní film. Čtveřice hrdinek, mezi nimiž jsou vědkyně, ale i obyčejné dámy, se rozhodne bojovat s pomocí vědy proti nadpřirozenu. Proti nim stojí nejenom monstra,
duchové a další bubáci, ale i politici a lidé, kteří na nadpřirozeno nevěří. Pak se ale celý New York octne v nebezpečí
a čtyři vysmívané hrdinky jsou pro město jedinou nadějí. Budou ale mít dost sil a chytrosti na to, aby se postavily zlu,
když půjde do tuhého? O režii se postaral Paul Feig, autor filmů Ženy sobě nebo Špión.

28/07

CineStar

Sezn@mka / komedie
V jednadvacátém století se randí přes internet, ale hrdinka komedie
Sezn@mka má pocit, že tohle není úplně pro ni, a že z každého chlapa, se kterým se online seznámí, se dřív nebo později vyklube blbec. A podobné zkušenosti mají i další ženy. Na internetu o sobě lidé lžou a najít někoho skutečně
zajímavého, alespoň trochu hezkého a chytrého je zatraceně těžké. Ale je tu
Jiří Langmajer, majitel jedné firmy na seznamování, který se kvůli svému podniku a dobrému jménu rozhodne vydávat se právě za pana dokonalého. Má přístup k informacím o svých klientkách, a tak se může změnit přesně v toho
chlapa, po kterém touží. Problém ale je v tom, že jim jednoduše kecá a často po parádním rande beze stopy zmizí,
doma má totiž manželku. Je ovšem jen otázka času, než se to provalí a bude z toho hromada problémů. Vedle Jiřího
Langmajera se můžete těšit na Adélu Gondíkovou, Zuzanu Kajnarovou nebo Marii Doležalovou.
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

29

RESTAURACE

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

01/07– Klub malých pivovarů
30/09 Grilovací sezóna v KMP
V Klubu malých pivovarů je v plném proudu grilovací
sezóna. Do konce září se tu každou středu a čtvrtek
bude grilovat, a to za každého počasí. Dorazit můžete na burgry, krkovice, uzeniny z Kralovic, špízy, hermelíny a další dobroty dle aktuální nabídky. K tomu
si můžete vybrat z osmi druhů piv z malých pivovarů.
Zahrádka je v provozu vždy dle počasí, od července se
těšte i na novou pergolu. Na 30. července si poznačte
do kalendáře zájezd na AnnaFest, který Klub malých
pivovarů pořádá, jízdenky jsou stále v prodeji.

od 01/07

Pils’n’Grill

Speciální menu
na terase
Hotel Courtyard by Marriott
zve k posezení na nové terase před hotelem. Denně
od 12 do 17 hodin nabízí letní menu za speciální ceny.
Večery od 17 do 24 hodin pak patří široké nabídce regionálních pokrmů z à la carte menu restaurace Pils´n´Grill. Rezervace na tel.: 373 370 142. Kapacita terasy je
36 míst, otevřena bude za hezkého počasí.

od
01/07

Restaurace Café Maxim

Letní nabídka

V letních měsících můžete vyrazit do Restaurace Café
Maxim na grilovaná masa a hamburgery, které pro
vás připraví kuchaři na venkovním grilu. Od pondělí
do pátku láká restaurace také na pestré polední menu.
Pauzu či pracovní schůzku tu můžete korunovat třeba ledovou kávou se šlehačkou a zmrzlinou na terase. Hitem léta jsou také osvěžující domácí limonády:
melounová, jahodová, brusinková, okurková a další,
eventuálně i v alkoholické verzi.

20/07
19:00

Nevinný bar

Degustace vín Naturvini

Nevinný bar zve na ochutnávku vinařství Naturvini
rodiny Staškových z Bavor na úpatí Pálavských vrchů.
To již po generace vyrábí vína typická svou čistotou,
čitelností odrůdy a bio kvalitou. K zakoupení budou za zvýhodněné ceny vína a originální marmelády a jiné produkty z hroznů. Rezervace míst nutná
na baru nebo na tel.: 774 002 005. Vstupné 250 Kč.

30

angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Restaurace sunlight představuje grill koncept, který se zaměřuje na pečlivý výběr surovin. Menu se skládá z kvalitních
steaků z prvotřídního masa doplněného o tradiční českou
kuchyni. Nezapomněli jsme ani na vegetariány či lehčí pokrmy pro dámy. V pracovním týdnu si dopřejte výborné polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí svým
jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar. Pro hosty
restaurace parkování zdarma. Přijďte ochutnat!

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý
do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu
naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou
si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideální
pro malé rodinné setkání, oslavy nebo třeba firemní večírek.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 4, Plzeň
Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
Plzeňská pivnice, šenk Na Parkánu, byla založena v roce 1966
a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb
tzv. parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem, a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell,
je svým způsobem jedním z exponátů. Samozřejmostí je
široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně,
jídel z grilu a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění
zajistíme pro soukromé a firemní oslavy, v nabídce máme
i atraktivní skupinová menu. Na dvorku Pivovarského muzea
nabízíme posezení na kryté a v selském duchu zařízené letní
terase s možností venkovního grilování.
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Divadlo | Galerie | Instituce

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Prostranství U Zvonu, Plzeň, www.divadelnileto.cz

2. 7. 20:30 Don Quijote – premiéra
3. 7. 20:30 Don Quijote – repríza
6.–8. 7.		
Don Quijote – repríza (vždy od 20:30 hod.)
10.–15. 7.
Don Quijote – repríza (vždy od 20:30 hod.)
20.–26. 7.	Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!
(vždy od 20:30 hod.)

Živá ulice – Za dveřmi… je divadlo

DEPO2015 (D), Mlýnská strouha (MS), Plzeň, vstup zdarma, www.zivaulice.eu

10. 7. 21:00
11. 7. 18:00
		19:00
		20:30
12. 7. 16:00
		18:00
		19:30
		21:00
13. 7. 16:00
		18:00
		18:30
		19:15
		20:00
		21:00

Teatr Ósmego Dnia / Dom Europa – divadlo (D)
DJ Squid – electronic chill out (MS)
Bratři v tricku uvádí: BRATŘÍ SPECIÁL – divadlo (MS)
The Dixie Hot Licks – dixieland (MS)
Inspiral DJs (MS)
Squadra Sua / Happy Hour – divadlo (MS)
The Osels – rock'n'roll-indie (MS)
Matteo Galbusera / The Loser – divadlo (MS)
Inspiral DJs (MS)
Circo Frico / Frico Take Away – divadlo (MS)
Cink Cink Cirk / BUM – divadlo (MS)
Ryder (CAN) – electronic pop (MS)
Divadlo Continuo / NOW..? – divadlo (MS)
The New Division (US) – electronic (MS)

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
do 18. 9.	Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Kulturní program během výstavy:
3. 8. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Johan Joseph Zoffany, Portrét dámy,
1799 – přednáška
Výstavní síň „13“
do 16. 10.	Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění
Olomouc
Kulturní program během výstavy:
13. 7. 17:00 Listování – komentovaná prohlídka, provází Gina Renotière
(Muzeum umění Olomouc)
14. 7. 18:00 S tebou a bez tebe aneb Ideální vztah – literárně-dramatický pořad, hraje Poetické divadlo a hosté (dvorek)
28. 7. 19:00 Večer s šansonem a poezií – hraje Poetické divadlo a Duo
Musette (dvorek)
12. 8. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, hraje Poetické
divadlo
25. 8. 19:00 Slunce v jantaru aneb Vinobraní na dvorku – hraje Poetické
divadlo a Milan Brouček (dvorek)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12 hod.

11. 7.–9. 9.	Lety do minulosti – výstava o dálkovém archeologickém
průzkumu
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz

12. 7. 17:00 Od nápadu ke komiksu – vernisáž výstavy
13. 7.–2. 9. Od nápadu ke komiksu – výstava
6. 9. 18:00 Lety do minulosti – dernisáž výstavy

Galerie města Plzně

Nám. Republiky 40, Plzeň, út-ne 10-18 hod., www.galerie-plzen.cz

do 6. 9.		
Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům – výstava
3. 7. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
		13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
11.–15. 7.
Příměstský výtvarný tábor

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514 (FDULS) / Galerie Ladislava
Sutnara, Riegrova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod., so 10–15 hod. (GLS)

30. 6.–16. 7.	Mutagen – výstava ilustrátora a komiksáře Václava Šlajcha (GLS)
20. 7. 18:00 Kurt van der Basch – vernisáž výstavy (GLS)
21. 7.–13. 8. Kurt van der Basch – výstava (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
do 21. 8.
Jadran Šetlík: Fotografické obrazy – výstava fotografií
1. 7.–28. 9.	Příběh kola aneb od draisiny k favoritu – výstava, historický
vývoj kola od konce 18. do poloviny 20. století

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 18. 9.	Co se skrývá pod drnem? – výstava, výsledky archeologických výzkumů v těsné blízkosti historického jádra Přeštic
do 18. 9.
Helena Samohelová: Keramické plastiky – výstava keramiky

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 31. 7.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika

Nová Akropolis

Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

11. 7. 19:00 S ny: Co se děje, když spíme? – přednáška,
vstupné 90 Kč / 70 Kč
22. 8. 18:00 Letní škola rétoriky – 2 x 4 hodiny přednášek a cvičení
vždy v pondělí od 18:00 do 22:00 hod., cena: 2 900 Kč/
2 200 Kč. Nutná předchozí rezervace a platba (také 29. 8.)
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PROGRAM
31. 8. 19:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč

Městská plovárna

Doudlevecká 71, Plzeň, www.plovarna.plzne.cz

3. 7. 18:30 S alsa s piknikem na Plovárně – salsa, bachata, kizomba
a zouk na venkovním parketu (také 17. 7.)
10. 7. 11:00 La Guinguette! – francouzský den na plovárně, gastronomie, hry a živá hudba
15.–16. 7.	Plovárenské dny 2016 – největší letní akce nabitá koncerty,
tancem, divadlem a dílnami
30. 7. 21:00 Summer Sensual Night – romantická tančírna na Plovárně

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 25. 9.	Dobrodruzi – Ze Stodu na cestě za novým životem – výstava
1.–31. 7.	Ondřej Vacek a Evelína Vaněčková – výstava obrazů (kovárna)
2. 7. 10:00 Recyklační sobota – workshop (velký skleník)
10. 7. 21:00 Teatr Osmégo Dnia / Dom Europa (Živá ulice, program
samostatně)
11.–30. 7.
Jiří Kornatovský a Luděk Míšek – výstava (kavárna)
15. 7. 15:00 Barokní slavnost (do 22:30 hod., autobusem z Plzně
do Tachova a zpět)
16. 7. 14:00 Pohlednice – workshop pro děti k výstavě Dobrodruzi
17. 7. 15:00 Auta v Depu (nádvoří)
18.–22. 7.
Česko-německý příměstský tábor
22. 7. 16:30 Barokní slavnost (do 22:15 hod., autobusem z Plzně
do Zámku Hrádku u Sušice a zpět)
23. 7. 10:00 Sousedská procházka: Jak to bylo v Hradišti
(zastávka trolejbusu č. 13 U Kasáren, Sporná ulice)
		10:00 Sousedská procházka: Petrohrad z příběhů
(Kulturní dům JAS, Jablonského 39)
		14:00 Architektonická procházka: Doudlevce – Plzeňský architektonický manuál (Zborovská 90)

Mezinárodní výstava koček (FIFe)

Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň, mvkparkhotel@email.cz

30.–31. 7.	Přehlídka plemen, nabídka koček z útulku k adopci, prodej
chovatelských potřeb a krmiv (vždy od 10:00–17:00 hod.)

Pozvánka na kulturní akce do Nepomuka

www.nepomucko.com, www.nepomuk.cz

3. 7. 20:00 Č erní Baroni po 25 letech – beseda s Václavem Postráneckým, promítání filmu (Zelená Hora, předprodej na plzenskavstupenka.cz)
5.–7. 7.		
Kinematograf Pavla Čadíka (letní kino, náměstí A. Němejce,
od 21:30 hod.)
10. 7. 16:00 Štěpán Rak – koncert kytarového virtuosa (kostel sv. Jakuba)
16. 7. 12:00 XXIV. Nepomucké pivní slavnosti – tradiční přehlídka malých pivovarů s pestrým hudebním programem a pivními
soutěžemi, vstup zdarma
13. 8. 20:00 Pavel Dobeš – koncert s doprovodným kytaristou Tomášem
Kotrbou (Malá letní scéna)
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Instituce | Akce | Kino

Koncerty na Malé letní scéně
2. 7. 20:00 Kristína Nídlová – kytarový recitál
9. 7. 20:00 Sarah & The Adams – pop
15. 7. 20:00 Moodshake – jazz / R´n´B
23. 7. 20:00 Bran – hudba keltské Bretaně
29. 7. 20:00 Andílci – rock´n´roll
6. 8. 20:00 Chlupatej kaktus – divadelní představení
20. 8. 20:00 Když se sejdem – country
26. 8. 20:00 Noc na Karlštejně – muzikál, hraje Tyjátr Horažďovice
27. 8. 20:00 Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, Tomáš Mourek – folk, blues, indie

S hudbou za památkami Plzeňského kraje

Kralovicko, www.koncerty-plzensko.cz, www.plzenskavstupenka.cz

9. 7. 18:00 R adost v baroku – Atlantis Collegium, účinkují: Eva Štruplová – zpěv, komorní soubor Atlantis Collegium, Vítězslav
Podrazil – um. vedoucí, cembalo. Program: Georg Friedrich
Händel, Antonio Vivaldi, Marin Marais a další (Mariánská
Týnice, muzeum)
23. 7. 18:00 Koncert experimentální hudby aneb Od středověku
po tango, účinkují: Petr Nouzovský – violoncello, Jiří Lukeš
– akordeon. Program: Guillaume de Machaut, J. S. Bach,
Astor Piazzolla (Strážiště, kostel sv. Martina)
30. 7. 18:00 Středověká hudba doby Karla IV. – autentické provedení
skladeb na kopie historických nástrojů, účinkuje soubor Ars
Cameralis (Potvorov, kostel sv. Mikuláše)

Kino a divadlo Káčko

Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060
(SMS rezervace), www.kacko.cz

1. 7. 17:00
		20:00
3. 7. 15:00
14. 7. 20:00
15. 7. 17:00
		20:00
17. 7. 15:00
21. 7. 20:00
22. 7. 17:00
		20:00
24. 7. 15:00

Malý princ
Hra peněz
Hledá se Dory
Lucie: Příběh jedný kapely
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D
Den nezávislosti: Nový útok 3D
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Učitelka
Doba ledová: Mamutí drcnutí 3D
Učitelka
Doba ledová: Mamutí drcnutí

Filmové noci

Amfiteátr Lochotín, www.facebook.com/filmovenoci

4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.

21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

Fakjů pane učiteli 2
Tomáš Holý: Jak vytrhnout velrybě stoličku
Marťan
Chicago
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Jak básníci čekají na zázrak
Deadpool
Bez kalhot XXL
Tomáš Holý: Setkání v červenci
Bohové Egypta
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14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.

21:45
21:45
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15

Bídníci
Zootropolis: Město zvířat
Dvojníci
REVENANT Zmrtvýchvstání
Tomáš Holý: Jak dostat tatínka do polepšovny
Schindlerův seznam
Pelíšky
Evita
Řachanda
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti
Wilsonov

Autokino

Areál bývalého DK Inwest, Americká 49, Plzeň, www.facebook.com/autokinoplzen

1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.

21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

Kobry a užovky
Cesta z města
Kurýr
Deadpool
Osobní strážce
Bohové Egypta
REVENANT Zmrtvýchvstání
Dvojníci
Nedotknutelní
Kurýr 2
Gangster Ka: Afričan

12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

21:45
21:45
21:45
21:45
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15

Láska přes internet
Padesátka
Everest
Jak básníci čekají na zázrak
Nespoutaný Django
Kurýr 3
Marťan
Láska s výstrahou
Poslední lovec čarodějnic
Wilsonov
Lída Baarová
Vlk z Wall Street
Matrix
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
Terapie láskou
Padesát odstínů černé
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti
Učitelka
Velký Gatsby
Matrix Reloaded

Cinema City

OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek
tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz

30. 6.–6. 7.

Hra peněz, Než jsem tě poznala

M ě š ťa n s k á b e s e da vá s z v e
21. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí

HUdba

1. 7. 19:30 Prague Summer NightS

muSiC FeStival OrCheStra

6. 7. 19:00 PO SiréNě SWiNg!
11. 7. 19:30 glaSgOW OrCheStral SOCiety
12. 7. 19:30 City OF leedS yOuth OrCheStra
19. 7. 19:30 rObert KřeSťaN a druhá tráva
dIvadLO

21. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi
24. 7. 16:00 aNdré rieu: maaStriChtSKÝ KONCert 2016
25. 7. 20:00 luCie: Příběh JedNÝ KaPely
26. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí
26. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi
27. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí
27. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi

20. 7. 20:00 CavemaN

28. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí

24. 7. 20:00 v Paříži byCh tě NečeKala, tatíNKu

28. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi

kInO beseda

31. 7. 16:45 aNdré rieu: maaStriChtSKÝ KONCert 2016

14. 7. 20:00 luCie: Příběh JedNÝ KaPely
18. 7. 20:00 belmONdO

děTI

3. 7. 14:30 tři PraSátKa aNeb lOuPežNiCKá POhádKa

19. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí

10. 7. 14:30 O PerNíKOvém dědKOvi

19. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi

17. 7. 14:30 barevNá POhádKa

20. 7. 18:00 dOba ledOvá: mamutí drCNutí

24. 7. 14:30 O červeNé KarKulCe

20. 7. 20:00 legeNda O tarzaNOvi

31. 7. 14:30 u NáS v leSe

w w w.m e s t a n s k a -b e s e d a . cz
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PROGRAM
7.–13. 7.	Legenda o Tarzanovi, Mike i Dave sháněj holku,
Očista: Volební rok
14.–20. 7.
Doba ledová: Mamutí drcnutí
21.–27. 7.
Julieta, Zhasni a zemřeš
28. 7.–3. 8. Jason Bourne, Krotitelé duchů
Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, Alenka v říši divů: Za zrcadlem (2D i 3D), Angry Birds ve filmu, Den nezávislosti: Nový
útok (2D i 3D), Hledá se Dory (2D i 3D), Jak přežít single,
Kniha džunglí, Léto All Exclusive, Návštěvníci 3: Revoluce,
Podfukáři 2, Správní chlapi, Teorie tygra, V zajetí démonů 2,
Warcraft: První střet (2D i 3D), X-Men: Apokalypsa,
Želvy Ninja 2, Zootropolis: Město zvířat

Kino | Akce | Kluby

30. 7.	Staropramen Stage: 11:30 Smrtislav, 13:00 UDG, 15:00 Skyline,
17:00 Divokej Bill, 19:00 Desmod, 21:00 Krucipüsk, 23:00 Kabát
		Bohemia Chips Stage: 12:00 No Name, 14:00 Mňága a Žďorp,
16:00 Poletíme, 18:00 Rybičky 48, 20:00 Vypsaná fiXa,
22:00 Visací zámek

Tropical Beat

Beach Club, Borská přehrada, Klatovská 602, Plzeň

5.–6. 8.		

H udba, beach volejbal, paddleboarding a další sportovní
aktivity, zahrají: Fast Food Orchestra, MikkiM & Dave
Trumpeteer, Urban Robot, Colectiv, Muerta Mente,
Prag:Matics, Jah Army Sound, Brejchus & Boczech, Wilda
Panda, King Sound Steppaz, Major P, Kingjabba, Lazykokos,
H.D. Astronaut, YNE66683

CineStar

OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek
tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz

30. 6.–6. 7. Než jsem tě poznala
7.–13. 7.	Legenda o Tarzanovi, Mike i Dave sháněj holku,
Očista: Volební rok
14.–20. 7.	Bláznivá pětka, Doba ledová: Mamutí drcnutí, Pan Dokonalý
21.–27. 7.
Učitelka
28. 7.–3. 8. Jason Bourne, Krotitelé duchů, Sezn@mka
Dále hrajeme: Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Angry Birds ve filmu, Den
nezávislosti: Nový útok (2D i 3D), Hledá se Dory (2D i 3D),
Kniha džunglí, Léto All Exclusive, Podfukáři 2, V zajetí
démonů 2, Warcraft: První střet (2D i 3D), Želvy Ninja 2

Hudební festival Muzika

Přírodní divadlo, Hrádek u Rokycan

9. 7. 14:00 2 4. ročník hudebního festivalu v unikátním prostředí
lesního divadla, zahrají: Berušky, Dr. Bluegrass, Pouta,
BlueGate, Strašlivá Podívaná, Jarret, COP, Vlasta Redl,
Country bál MHS

Hrady CZ

Hrad Točník, vodní hrad Švihov, www.hradycz.cz

15.–16. 7.
Točník
15. 7.	Staropramen Stage: 17:30 Rajvosa Prag Band, 19:00 Nebe, 21:30
Pražský výběr, 23:30 Mandrage
		Bohemia Chips Stage: 18:00 Xindl X, 20:00 Rytmus & Vladimir
518, 21:00 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 22:30
Monkey Business
16. 7.	Staropramen Stage: 11:30 Smrtislav, 13:00 Mňága a Žďorp, 15:00
Krucipüsk, 17:00 Rybičky 48, 19:00 Vypsaná fiXa, 21:00 Divokej Bill,
23:00 Kabát
		Bohemia Chips Stage: 12:00 No Name, 14:00 UDG, 16:00
Desmod, 18:00 Poletíme, 20:00 Skyline, 22:00 Visací zámek
29.–30. 7.
Švihov
29. 7.	Staropramen Stage: 17:30 Gazdina Roba, 19:00 Nebe, 21:30
Pražský výběr, 23:30 Mandrage
		Bohemia Chips Stage: 18:00 Xindl X, 20:00 Rytmus & Vladimir
518, 21:00 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 22:30
Monkey Business
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Léto v Plzeňském Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, vstup zdarma, www.prazdrojvisit.cz

7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
29. 7.
4. 8.

19:00
19:00
19:00
19:00
15:30
19:00

Seventh Passion, Palo Chodelka a Liquid Boogie Roll (SK)
Michal Šindelář, Keks
Katka Misíková & Jakub Kořínek, Znouzectnost
Sebastian, Karolína Jägerová & Martin Fiala
Czech Ukulele Festival – festival hry na ukulele
Buster Nixon, Čankišou

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, tel.:377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz

7. 7.
10. 7.
12. 7.
13. 7.
18. 7.
20. 7.
21. 7.
26. 7.
30. 7.

21:00
21:00
20:00
20:00
19:30
21:00
20:30
20:00
20:00

Ondřej Smeykal & Pavel Plánka – didgeridoo a perkuse
Finále fotbalového EURA
Lemmy – projekce dokumentu
Bomba Titinka – elektroswingový koncert
Hospodský kvíz speciál – vědomostní soutěž
Vladimír Mišík & Etc… – koncert hudební legendy
Sliotar – moderní irish folk z Dublinu
Electric Lady / Imperial Fruit – funky
Jenny Penny Full – poprockový koncert

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

1. 7. 21:00 Grilovací party na terase – Deadly Groove, oldies: Run
2. 7. 21:00 G rilovací party na terase – DJs Carbon and Pila,
oldies: Sobol
8. 7. 21:00 Richard Reynolds – Deadly Groove, Pauli Gabrieli,
oldies: Moon
9. 7. 21:00 Jack Daniels Fire – Thomas M, oldies: DJs Carbon and Pila
15. 7. 21:00 Wildcats – DJane Luccia, oldies: Moon
16. 7. 21:00 B.A.N.G! – Mejsi, Cuco Van Dee, Deadly Groove,
oldies: Sobol
22. 7. 21:00 EarthQuake – Wavehookers, Robin, oldies: Moon
23. 7. 21:00 XXL Párty kýbl – DJs Carbon and Pila, oldies: Run
29. 7. 21:00 Manene – Manene, oldies: Moon
30. 7. 21:00 Kopparberg party – DJs Carbon and Pila,
oldies: Sobol
červenec 2016 | www.zurnalmag.cz
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