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REGIONÁLNÍ INFOCENTRUM
PLZEŇSKÉHO KRAJE A BAVORSKA

THE SHOW TIME
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

like us on facebook/plzenplaza

plazaplzen.eu

Plzeň, náměstí Republiky 131/17
Otevřeno každý všední den od 8:30 do 17:00 hodin

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2016
13:00–21:00
PROGRAM
13:00

START

14:00–19:30 EXHIBIČNÍ SHOW NEJLEPŠÍCH JEZDCŮ V ČR
(FREESTYLE BMX, SK8, SCOOTERING)
19:30

DJ LUCKY BOY

20:00

KONCERT ATMO MUSIC

DVO
VSA XTJITÁ
MAX R REME
AM
POPRV PA
V PLZN É
I!

SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

NÁKLAD
10 000 ks
Ev. číslo – MK ČR E 17183

držíte v rukou další přehled kulturního dění v Plzni
a okolí. Je možné, že jste Plzeňáci, kteří mají za sebou letošní dovolenou nebo výlet za nějakou kulturou do jiných koutů země. Anebo jste návštěvníci města, jejichž domovem je jiné, větší či menší
české město nebo vesnice. Ať tak či tak, máte možnost srovnávat, co nabízí západočeská metropole
s jinými městy a místy u nás i v cizině.
Plzeňská nabídka je tradičně bohatá; přináší divadlo, film, výstavy, tanec, zábavu
pro děti i dospělé a také spoustu gastronomických a kulinářských zážitků. A dokonce přinese i pořádnou porci sněhu. Ne snad že by se počasí natolik zbláznilo,
ačkoli v posledních letech skoro nelze vyloučit ani to. Ale nákupní centrum Borská
pole chystá na konec srpna festival zimní adrenalinové zábavy. Zatím je ale ještě
pořád léto a snad i teplo, a tak je třeba především využít všech možností, které to
skýtá. Třeba chodit na pohádky a další programy na zahradu Měšťanské besedy.
Nebo vyrazit na Nebílovské divadelní léto, které bude jako každoročně jedním
slovem parádní. Anebo si vybrat z nabídky filmových projekcí pod širým nebem –
buď v lochotínském amfiteátru, nebo v Autokině.
Kdo by rád vyrazil za zážitky z Plzně ven, ten určitě nesmí v srpnu minout Chodské
slavnosti v Domažlicích. Tolik lidí v chodských krojích, tolik dudácké muziky a tolik
fantastických chodských koláčů hned tak pohromadě neuvidí. Milovníci historie,
napětí a tajemna zase určitě mají poznamenáno datum bitvy, která se jako každým rokem odehraje na zámku ve Zbiroze, nebo se chystají na zábavné prohlídky
hradu Švihov, kde se tentokrát bude řešit případ mrtvého purkrabího. Kdo by se
i během prázdnin rád něco naučil nebo se dozvěděl něco nového a zajímavého,
ten si určitě vybere z atraktivních sci-fi přednášek v Techmanii, které srovnávají
pravdu a fikci ve známých knihách a filmech. Anebo se může přihlásit do Nové
Akropole na Letní školu rétoriky či na Letní sólo swingování, které se bude konat
na Zastávce.
Kultura v Plzni zkrátka ani v srpnu nespí. Žádná okurková sezóna, kdepak! I kdyby
během celého měsíce nedošlo k žádnému korupčnímu či společenskému skandálu, nebyla rozkryta žádná politická kauza, nezřítil se žádný dům, nevyhořela žádná
továrna ani se nerozvodnila žádná ze čtyř plzeňských řek, lidé žijící kulturou budou mít dost příležitostí k aktivnímu trávení volného času a dost témat k hovoru.
Své zážitky mohou probírat třeba v restauracích, které i v srpnu nabízejí tematické
dny či týdny nebo jen zvou k příjemnému posezení na zahrádkách obklopených
zelení.
A pokud si snad z nějakého důvodu dáte v srpnu od kultury pauzu, pak vězte, že
podzim vám to bohatě vynahradí: chystá se festival DIVADLO, stěžejní akce Jazzu
bez hranic, Plzeňský literární festival a spousta dalších větších či menších akcí.
Báječný srpen vám přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
30. srpna
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The Show Time

10/09 / 13:00

OC Plzeň Plaza

The Show Time
Prázdniny sice už budou za námi, ale čas na výjimečné zážitky nekončí nikdy. Proto u Obchodního
centra Plzeň Plaza vyroste exkluzivní dvojitá VSA
Xtreme MAX rampa, na níž bude po celý den probíhat atraktivní program. Rampa bude mít v Plzni
svoji premiéru a představí se na ní mistři České republiky, Evropy i světa v BMX, SK8, freestyle scooteru a dalších letních extrémních sportech. Jejich
výkony doprovodí audiovizuální efekty. Za celým
projektem stojí profesionální jezdec BMX Jan Valenta, jenž bude programem také provázet.
Program přinese show skutečných hvězd. Publikum se může těšit třeba na výkony našeho nejlepšího freerunnera Jima Dohnala. Free running
je akrobatická sportovní disciplína, při níž jde
o to, aby jezdci hladce a plynule překonali překážku. Při tom elegantně a esteticky provádějí
různé přeskoky, skoky a jiné akrobatické pohyby.
Své kousky předvede i dvojnásobný mistr republiky ve freestyle BMX v disciplíně miniramp Erik Figar, dvojnásobný mistr Evropy, freestylový scooter jezdec Tomáš Lorenc či Ondra Havlíček nebo
Štěpán Troubil. Ti všichni také divákům rádi dají
svůj autogram.
Akce The Show Time přiláká nejen fanoušky
letních extrémních sportů, ale všechny, kteří si
chtějí užít nabité odpoledne a především nevšední atmosféru této akce. Adrenalinové kousky
na rampě doplní i bohatý doprovodný program
plný stylové muziky. Po celý den tu bude hrát
Monster Energy DJ Lucky Boy a v závěru dne se
můžete těšit na koncert ATMO MUSIC.
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Ale diváci nebudou muset zůstávat jen v pasivní roli. Připraveny jsou pro ně workshopy, na nichž si ledacos budou
moci vyzkoušet. První začne deset minut po druhé hodině
a další deset minut před čtvrtou a deset minut před šestou. Chybět nebudou ani soutěže o ceny a skvělá zábava
po celé odpoledne!

Rampa ohromných rozměrů
MAX rampa slouží pro doprovodné programy akcí v podobě
nepřekonatelné show letních extrémních sportů freestyle
BMX a skateboardingu. Díky detailnímu propracování všech
svých částí umožňuje profesionálním sportovcům světové
úrovně provádět ty nejtěžší triky v rádiusech, přes spinu,
funbox nebo na wall ride. Svým vzhledem a velikostí vytvoří
rampa neobvyklou a jedinečnou atmosféru. Jen samotná
rampa zabírá sedm a půl krát jednadvacet metrů a její výška
je čtyři metry! Postavit ji zabere šest hodin.

Jim Dohnal
Freerunner, kaskadér a herec, který sám o sobě říká: „Umím
létat a dokážu při tom dělat salta a hrát. Tělo je jediná věc,
kterou v životě nemůžeme vyměnit. Používání těla k pohybu je umění, kterému jsem zasvětil svůj život a stal se
tím známý.“ Freerunnu a parkouru se věnuje už deset let
a je jediným českým freerunnerem, který je sponzorován
individuálně, nikoli v rámci nějakého týmu.

ATMO MUSIC
Jedna z nejpopulárnějších tuzemských kapel současnosti
ATMO MUSIC je liberecký hudební projekt, jehož hlavními
členy jsou rapper Beef a hudební producent ODD, v jeho
širším základu však můžeme nalézt zpěváka Jakuba Děkana známého z kapely JUST TRY, či jiné muzikanty. ATMO
MUSIC vychází především z kořenů ovlivněných rapovou
hudbou, ale jejich tvorba se otevírá více žánrovým přesahům. Jejich debut „Andělé x Démoni“ patřil mezi celkově
nejprodávanější tuzemská alba roku 2014.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Léto v Plzeňském Prazdroji

LÉTO V PLZEŇSKÉM
PRAZDROJI
www.prazdrojvisit.cz
Srpen a září, to budou pro Plzeňský Prazdroj
měsíce plné kultury. Těšit se můžete
na dalších pět koncertů z hudebního cyklu
Léto v Prazdroji, hudební Letní podvečery
v Pivovarském muzeu v Plzni a také další akce
jako hasičský Prazdroj Cup 2016 nebo sraz
veteránů.

04/08 / 19:00

25/08 / 19:00

Buster Nixon, Čankišou

Pestalozzi, Extra Band Revival

První srpnový večer se můžete těšit na plzeňskou funky stálici Buster Nixon. V její sestavě najdete např. zakládajícího člena Burmy Jones Vaška Křivance, dvojici
půvabných zpěvaček nebo Martina Svátka známého
z působení v kapele Navigators. Tahle parta vás spolehlivě roztančí, stejně jako brněnská world music parta
Čankišou, která za bezmála dvacet let existence patří
na tuzemské hudební scéně mezi nejzásadnější jména
ve svém žánru!

Poslední srpnový čtvrtek nabízí silné spojení dvou legendárních západočeských kapel! Plzeňská kapela Pestalozzi
se před dvěma lety vrátila na koncertní pódia s kladně
hodnoceným čtvrtým albem „Nekonečná jízda“ a kromě
aktuálních skladeb nebudou chybět ani zásadní hity kapely. V koncertním playlistu bigbítové stálice Extra Band
Revival můžeme tradičně očekávat vlastní repertoár.

11/08 / 19:00

Hibaj, Replay
Další čtvrtek proběhne pod taktovkou místních kapel
Hibaj a Replay, jejichž repertoár se skládá z největších
hitů patřících do zlatého fondu rockové historie. V playlistu skupiny Replay najdete známé pecky od AC/DC,
The Beatles či The Clash, služebně starší Hibaj jdou trochu hlouběji do rockové historie. S příchodem nového
zpěváka Marka Hupače ovšem v posledních letech dochází k oživování původního vlastního repertoáru kapely v rockovějším hávu.

18/08 / 19:00

Just, Bára Zemanová & Band
Tento čtvrtek si přijdou na své především fanoušci pop
rocku a postará se o to dvojice kapel Just a Bára Zemanová & Band. Prvně jmenovaní mají za sebou pět
let existence, před sebou slibnou budoucnost a v koncertním playlistu vlastní tvorbu od rockových vypalovaček, přes písně nasáklé reggae až po popové ploužáky. Bára Zemanová a její kapela přivezou tradičně
energickou show a všechny zásadní hity kapely, včetně
aktuální „Barbíny“!
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

01/09 / 19:00

Burma Jones, Ill Fish
Důstojnou tečku za letošním Létem v Prazdroji udělají
1. září plzeňské skupiny Burma Jones a Ill Fish. Legendární Burma Jones se před třemi lety vrátila na koncertní pódia v nejsilnější sestavě z dob největší slávy kapely
a hitu „Samba v kapkách deště“ a na kvalitě kapely neubrala ani loňská změna na postu frontmana, kterým je
nyní talentovaný zpěvák Jaro Smejkal. Ill Fish zde navíc
chystají představit své zbrusu nové EP a nový videoklip,
tak si tento večer rozhodně nenechte ujít!

17/08–29/09

Další akce v Plzeňském Prazdroji
a Pivovarském muzeu v Plzni
Kromě Léta v Prazdroji se na nádvoří pivovaru chystají další akce, které rozhodně stojí za vaši pozornost.
17. srpna proběhne finále soutěže „Mistr výčepní“, které zakončí vystoupení skupiny X-Cover v 19:00 hodin,
27. srpna zavítají na celý den na nádvoří automobiloví
veteráni v rámci výstavy „Rallye 2016“ a 3. září zde proběhne v režii SDH Prazdroj tradiční soutěž v požárním
sportu s názvem „Prazdroj Cup 2016“! Letní podvečery
v Pivovarském muzeu přinesou kapely The Dixie Hot
Licks 24. srpna a Dechový orchestr Jana Šapera 29. září.
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Olympijský park Plzeň

a rozzáří se slavnostní ohňostroj. Noční hudební program zajistí
kroky Michala Davida a poté odstartuje přímý přenos zahajovacího ceremoniálu v Rio de Janeiro na velkoplošné obrazovce. Lákat
do parku budou kromě tradičních sportů zejména akrobatické
trampolíny s možností výskoku až osm metrů, jízda na koni, highline, tedy slackline v korunách stromů, nebo wakeboarding, což je
kombinace vodního lyžování a surfingu.
„Olympijský park Plzeň je naším dosud největším sportovním projektem. I vzhledem k tomu, že do něj bude vstup zdarma, předpokládáme návštěvnost za 17 dnů konání olympiády kolem 80 tisíc
lidí,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

05–21/08

Areál za OC Plzeň Plaza

Olympijský park Plzeň
Šedesát sportovních aktivit si lidé budou
mít možnost vyzkoušet za obchodním
centrem Plzeň Plaza, kde od 5. do 21. srpna
bude fungovat Olympijský park Plzeň. Jeho
provoz zahájí slavnostní show, při které
se představí sportovní kluby, uskuteční se
módní přehlídka olympijského oblečení,
zazní brazilské rytmy doprovázené tancem

5.–21. 8. 2016
zažijte rio
v plzni!
PARK ZA OC PLZEŇ PLAZA
po–pá 16.00–02.00
ST 13.00–02.00
SO–NE 12.00–02.00
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Olympijský park se bude návštěvníkům otevírat denně od 16 hodin, ve středu ve 13 hodin a o víkendech v poledne. Zatímco Fan
zónu bude možné navštívit až do dvou hodin ráno, sportoviště
za řekou se uzavřou ve 22 hodin. „Mám velkou radost z obrovské
nabídky sportovišť, kterou se nám podařilo zajistit. S olympijskými
sporty, ale i neolympijskými seznámí návštěvníky 55 plzeňských
tělovýchovných klubů, které se především na sportovním programu olympijského parku podílejí. K dispozici bude 50 stanovišť
s tradičními sporty, jako jsou kolová, golf, lukostřelba, plážový volejbal, vzpírání, letní biatlon, triatlon, tenis, badminton, softball,
šerm, kanoistika, box, házená či judo a aikido,“ vyjmenoval radní
pro oblast sportu Michal Dvořák.
Fan zóna nabídne bohatý doprovodný program plný muziky, divadla, filmu, žonglování nebo tance, ale také autogramiád známých
sportovců a tematických soutěží. Aktuální program a informace
k projektu Olympijský park Plzeň najdete na www.sport.plzen.eu.

Slavnostní zahájení Olympijského parku Plzeň
5. 8. 2016 | 20.00 hodin amfiteátr OC Plzeň Plaza
přehlídka plzeňských sportovních klubů
brazilská show
módní přehlídka olympijského oblečení
ohňostroj | přímý přenos zahajovacího
ceremoniálu v Rio de Janeiro na
velkoplošné obrazovce
WWW.SPORT.PLZEN.EU

srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Sportovní program
Olympijského parku Plzeň
Program pro rodiny a především vyzkoušet si různé
sporty nabídne prostor parku za řekou Mží. V 11 sektorech rozdělených do šesti desítek sportovních odvětví
budou mít zájemci příležitost zasportovat si pod vedením odborných lektorů. Plzeňské tělovýchovné kluby připravily 50 stanovišť s tradičními sporty. Využita
bude rovněž řeka, která poskytne zázemí například
pro wakeboarding, vodní neolympijský sport, jenž
vznikl jako kombinace vodního lyžování a surfingu,
nebo nácvik vodního slalomu v kajaku a kánoi. Návštěvníci budou mít možnost otestovat rodeo kajaku
spolu s exhibicí závodníků, která je v plánu 6. a 7. srpna, dále paddleboardy a také velké rafty při projížďce
na vodě v klidnější části.
V nabídce je i pumptrack určený pro trénink jízdy
na kole v terénu, slackline neboli provazochodectví
v korunách stromů i cvičné nízké line, boxerský ring
a další. Šanci zasportovat si budou mít rovněž handicapovaní. Čeká je střelba z laserové pistole, handbike
nebo paralukostřelba.

Vstávej s Olympijským parkem Plzeň
Každý den si může široká veřejnost zdarma pod vedením zkušených trenérů zacvičit ve dvou 50minutových
blocích. V prostoru amfiteátru OC Plzeň Plaza ve všední dny od 7 a 8 hodin a o víkendu od 8 a 9 hodin.

Sportovní karta
Speciální projekt je v olympijském parku připraven
pro děti do věku 15 let. Žáci z plzeňských základních
škol už dostali jako pozvánku ke sportování takzvanou
Sportovní kartu. Získat ji mohou rovněž předškolní
děti, které zvládnou absolvovat sportovní disciplínu,
i děti do věku 15 let z jiných měst a obcí. K dispozici
bude karta v době konání olympijského parku v informačním stanu, nebo v v Turistickém informačním centru města Plzně na náměstí Republiky.
S kartou bude mít dítě možnost soutěžit a získat jedinečný dárek od organizátorů, za razítko o návštěvě všech
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

11 sektorů sportovní části parku získají mladí sportovci
medaili a příležitost vyfotografovat se na stupních vítězů. Zapojit se do soutěže mohou zájemci sami za sebe,
za školu nebo v pěti daných lokalitách, ve kterých bude
probíhat víkendový program. Sportovat mimo soutěž
budou moci děti i dospělí libovolně.

Víkendové aktivity na plzeňských
sportovištích
V rámci Olympijského parku Plzeň jsou ve spolupráci
s pěti plzeňskými sportovišti připraveny sportovní aktivity přímo v jednotlivých areálech. Tato akce probíhá
během víkendů v době trvání letních olympijských her
od 5. do 21. 8. 2016. Ve všech areálech čekají profesionální instruktoři, kteří děti i dospělé seznámí s jednotlivými sporty a poradí s technikou jednotlivých sportovních disciplín.
Velký bolevecký rybník – Jachetní klub Plzeň
víkend 6.–7. 8. – jachting
víkend 13.–14. 8. – triatlon
víkend 20.–21. 8. – jachting
TJ Lokomotiva Plzeň
víkend 6.–7. 8. – basketbal
víkend 13.–14. 8. – fotbal
víkend 20.–21. 8. – volejbal

Slavia VŠ Plzeň
6.–7. 8. – tenis
13.–14. 8. – házená
20.–21. 8. – florbal

Armádní střelecký stadion Lobzy
+ Golfové odpaliště Lobzy
víkend 6.–7. 8. – golf
víkend 13.–14. 8. – střelba
víkend 20.–21. 8. – střelba
Atletický stadion města Plzně
víkend 6.–7. 8. – atletika – běhy
víkend 13.–14. 8. – atletika – skoky
víkend 20.–21. 8. – atletika – vrhy a hody
Sportoviště budou otevřena od 10 do 17 hodin.
Také v rámci těchto sportovišť probíhá aktivita sbírání
razítek do „Sportovní karty“, která je určena pro děti
do 15 let. Po splnění aktivit ve všech pěti lokalitách si
mohou v parku za OC Plzeň Plaza vyzvednout svoji
odměnu.
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Kapely, které vystoupí
v Olympijském parku Plzeň
ADAM MIŠÍK – SEBRANKA – ŽONGLER,
Z.S. – DÍVKY ROCKU
– BODY BAND PLZEŇ
– MY NAME IS ANN –
SPILL GOLD – AMBIENT THEATRE – GRAFIT ROCK – TOGETHER
– CHUŤ – COUGAR
– GARYHO HAUSBOT
– ISUA – MASH – FÁBRICA FLAMENCA – O5 &RADEČEK – SEMTEX – SUIT
UP! – TRIBUTE TO THE KILLERS – X-COVER – BÁRA
ZEMANOVÁ & BAND – ONE SONG ONLY – MICHAL
ŠINDELÁŘ – KAROLÍNA JÄGEROVÁ A MARTIN FIALA
– PINK FLOYD REVIVAL – PALICE – KAREL KAHOVEC
A GEORGE & BEATOVENS – ELECTRIC – SIMPLY COVER BAND – ILL FISH – NAKED ILLUSION – HOOKERS
AND COVERS

Město Plzeň děkuje partnerům:

Český olympijský výbor, Plzeňský kraj, Plzeňský
Prazdroj, a.s., OC Plzeň Plaza, Decathlon,
Bohemia Sekt, s.r.o., Autocentrum Jan Šmucler,
s.r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA
JS a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Metrostav a.s.,
LASSELSBERGER, s.r.o., Česká spořitelna, a.s.,
Český rozhlas Plzeň, EKO-KOM, a. s.
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Olympijský park Plzeň

Doprovodný program
Olympijského parku Plzeň
✔ f ilmy se sportovní tematikou: Turbo, Věra 68, Tvrdá
hra, Orel Eddie, Fair Play nebo Rivalové
✔ divadlo pro děti ORFEUS s pohádkami O Hanudlénce
aneb Bez práce nejsou koláče a O pejskovi a kočičce
✔ taneční skupina ADETO z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM
✔ t aneční klub Black&Wait a jeho vtipné variace charlestonu nebo základní kroky a fígle tance zvaného lindy hop
✔p
 ohybové studio J&A s pódiovými skladbami komerčního a sportovního aerobiku
✔ kouzlo animace v dílně určené pro malé i velké „animátory“ bez rozdílu věku a zkušeností pod vedením
lektorů neziskové organizace Animánie
✔ sportovně taneční vystoupení finalistky mistrovství
republiky v moderní gymnastice, závodnice Slavia SK
Rapid
✔ skladbu „Nejsem sám“ nacvičenou plzeňskými
sokoly seniorské kategorie mladým choreografem Petrem Jaškem ze souboru Les Slovaks
✔ experiment s kapalným dusíkem v režii Techmania Science Center
Nenechte si ujít rozhovory se zajímavými sportovci, jako
jsou Jiří Mužík, Přemysl Švarc, Jan Kůrka, Roman Kreuziger,
Nikola Mazurová, Barbora Kodedová, David Křížek a další.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Pořádá město Plzeň, Divadlo J. K. Tyla
a Divadelní obec ve spolupráci s Divadlem Alfa.

partner festivalu

za podpory

hlavní mediální partneři

www.turisturaj.cz

AKCE MĚSÍCE

Veletrh cestovního ruchu ITEP

Čeká vás originální prezentace pro oblast Chodska „Jak si kdo
ustele, tak si lehne!”. Vyprávěla vám babička, jaké bylo spaní
na slámě? Jaké to je zavrtat se pod obrovskou nadýchanou
duchnu? Máte možnost si to vyzkoušet na vlastní kůži! To vše
a ještě více zažijete v nové hale věnované interaktivní zábavě
nejen pro děti. Program bude připraven jak pro ty nejmenší
děti, tak i pro starší žáky základních a středních škol z Plzně
a okolí, kteří navštíví veletrh v rámci výuky.
Načerpejte informace z oblasti dějin a zeměpisu, nechte se
inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů, tedy od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů,
zahraničních vystavovatelů a dalších. Vyprávět přijdou opět
protagonisté oblíbeného seriálu Policie Modrava natáčeného v šumavské přírodě. Fanoušky FC Viktoria Plzeň potěší
slavné osobnosti fotbalového klubu.
Patříte mezi fajnšmekry a gurmány? Ani na vás pořadatelé
nezapomněli. Těšte se na sýry od Francouze, koření od Lubana, moravská, rakouská a italská vína, regionální potraviny,
německá a česká piva a samozřejmě již na tradiční bavorské
klobásky.

15–17/09

Hala TJ Lokomotiva

Veletrh cestovního
ruchu ITEP
Kromě relaxace a čerpání síly ve wellness je
možné odpočívat i aktivně. Letní sjíždění řek,
cyklistika, pěší turistika a objevování krás
přírody, poznávání kouzel historie při návštěvách turistických cílů, hradů a zámků. Kdo
by se na to vše netěšil s příchodem turistické
sezóny a ještě lépe s příchodem léta. Ovšem
s koncem léta nemusí nutně skončit cesty
za zábavou, ani samotné chvíle rozptýlení.
Soutěžte! Trhněte rekord v rychlosti skládání
několika kelímků, v paměťové soutěži, kdo
dřív vymydlí mejdlíčko, kdo sní v nejkratším
čase šneka ITEPáka. Děti, těšte se, možná
přijde i kouzelník, zacvičte si dětskou jógu
a na chvilku se usaďte při představení Divadla
Jitule a Dádule. Užasněte pod noční oblohou
a planetami v nafukovacím planetáriu hvězdárny z Rokycan, rozhlédněte se v expozici
Národního parku Šumava, Techmánie, Muzea
loutek či ZOO Plzeň…
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Plzeňský kraj nově vydal brožuru „Bavte se s dětmi v Plzeňském
kraji“ se spoustou tipů, kam cestovat za poznáním a zábavou
po Plzeňském kraji a do blízkého příhraničí. Publikace je úžasnou inspirací s více než 100 turistickými cíli v Plzeňském kraji,
s mnoha tipy celodenních výletů a procházek, možností vydat
se za zvířecím dobrodružstvím, za poznáním i strašidly, za pohádkou a filmem, do přírody po naučných stezkách, na rozhledny i lanovky. Nechybí ani letní radovánky, kam se vydat za sportem, k vodě, či možnosti užít si tolik vytoužené relaxace, či si
dopřát něco adrenalinu aktivním odpočinkem, a to v jakoukoliv
roční dobu, ať už na kole, in-linech nebo na lyžích.

„Užívejte si zábavy!“
Kde tohle všechno zažijete a kam si zajít pro novou brožuru
s tipy, kam cestovat v Plzeňském kraji? Přijďte na ITEP 2016!
A protože do otevření brány ITEPu ještě něco času zbývá,
soutěžte s Plzeňským krajem o skvělé ceny s celou rodinou.
Zašlete nejpozději do 31. srpna 2016 na e-mailovou adresu
turisturaj@plzensky-kraj.cz image fotku své rodiny z jakéhokoliv místa v Plzeňském kraji, kde jste prožili hezké chvíle a poskytněte ji pro otisknutí do nových turistických propagačních
materiálů Plzeňského kraje a podílejte se tak na skvělé věci.
Vyhlášení třech nejlepších snímků se uskuteční ve dnech 15.–
17. září na veletrhu cestovního ruchu ITEP v hale TJ Lokomotiva v Plzni věnovaném tematicky rodinám s dětmi.
Nenechte si ujít tento výjimečný
a skvělý veletrh a přijďte se bavit!
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Druhý prázdninový měsíc odstartuje Kino Beseda hned třemi premiérami.
Novinka dvojice Petr Jarchovský & Jan Hřebejk vás zavede do konce 80. let
minulého století. Snímek Učitelka (2., 3. a 24. 8.) je inspirován skutečnou
událostí – laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých
žáků jejich rodiči. A ti jsou z obavy o prospěch svých milovaných dětí poslušní. Tři rodiny se ale rozhodnou vzepřít…

„Srpen plný premiér: Nový Almodóvar,
Hřebejkova Učitelka i agent Jason Bourne!“
Kino Beseda bude 2x promítat i nejnovější snímek dvojnásobného držitele Oscara Pedra Almodóvara Julieta (2. a 3. 8.). Julieta žije po smrti
manžela sama se svou dcerou Antíou. Když je Antíe 18 let, opustí svou
matku bez jediného slova. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá a při
tom zjišťuje, jak málo svou dceru zná.
Po tři dny bude v sále Kina Beseda řádit Jason Bourne (9.–11. 8.). Slavný
agent bez paměti hodil minulost za hlavu a zlost si vybíjí v ringu při ilegálních boxerských zápasech. Až bývalá kolegyně a agentka mu připomene, že na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal. Pro velký
zájem bude Kino Beseda znovu promítat 11. srpna skvělý dokument Lucie: Příběh jedný kapely.
Na začátek září si Kino Beseda připravilo dvě lahůdky pro všechny hudební fanoušky – Bůh ti žehnej Ozzy
Osbourne (5. 9.), který mapuje Ozzyho život, a Nick Cave: One More Time With Feeling, který nabízí naprosto unikátní šanci poslechnout si skladby z Nickova nového alba ještě před jeho uvedením na trh!

Listopad
patří hvězdám
První
listopadový
den byste v Měšťanské besedě rozhodně neměli chybět!
Koncertovat tu bude
vynikající zpěvačka
a baskytaristka, považovaná za jeden z největších talentů
současnosti, Nik West. Spolupracovala s takovými
hudebními velikány jako Prince, Steven Tyler či Dave
Stewart z Eurythmics, přičemž právě on o Nik prohlásil, že „je Lenny Kravitz v ženském vydání.“
O 5 dní později zahraje v Besedě legendární bubeník Billy Cobham, který bývá označován za nejlepšího jazzrockového bubeníka na světě! Přijďte si užít
koncert muže, který spolupracoval třeba s Milesem
Davisem, Georgem Dukem nebo s baskytaristou legendárních Cream Jackem Brucem.
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26/09
19:00

Show Zdeňka Izera

02/10
19:00

Bude i Něco o lásce

09/10
19:00

Pavlica & Redl

Na konci září představí v Měšťanské
besedě Zdeněk Izer svůj zbrusu nový program. Čeká
vás nezaměnitelný Zdeňkův humor a samozřejmě
spousta zábavných scének, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Původem bigbítový muzikant, pak jeden z nejznámějších folkařů druhé poloviny 80. let
a také jeden z prvních propagátorů ostravského dialektu Pavel Dobeš vystoupí v Besedě v doprovodu
Tomáše Kotrby a jistě zazní i hit Něco o lásce.

Vlasta Redl a Jiří Pavlica se opět rozhodli pro společná vystoupení! Hradišťan i Redlova
kapela při nich hrají v plných sestavách – nejprve každý ansámbl samostatně, aby pak na většinu z více
než dvou a půl hodinového koncertu spojily své síly.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

28/09 / 19:30

Samota k smíchu
Nezůstávejte sami a přijďte se
samotě zasmát. Díky hře Už
nikdy sám! nahlédněte do 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.

výběr z programu
5. 10.
19. 10.

06/10 / 19:00

První dáma české
country
Věra Martinová opět vyráží
na turné, a to s novou kapelou
a starými dobrými hity. Přijďte
si do Měšťanské besedy na začátku října poslechnout své
oblíbené písně ve zbrusu nových aranžích.

23. 10.

5. 11.

13. 11.

16/10 / 19:00

Klíče, které pobaví
Čtyři nespokojení lidé, dva
manželské páry, jeden nepovedený mejdan a jedna hodně
povedená komedie Antonína
Procházky – na to vše si můžete 16. října zajít do Měšťanské besedy. Představení Klíče na neděli vás zaručeně
pobaví a navíc se dozvíte, jak to dopadne, když si nespokojení manželé prohodí nejen své klíče od bytu, ale
s nimi i své partnery.

Pokud milujete filmy Woodyho Allena, pak si v kalendáři
určitě nastavte připomenutí na neděli 30. října, kdy
v Měšťanské besedě bude vyšetřovat C. W. Briggs
v podání Boba Klepla. Prokletí nefritového škorpiona
je špičkový koktejl inteligentního humoru s notnou
dávkou ironie, jak to umí namíchat jen Woody Allen.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO

Folkový koncert

JAN NEDVĚD

Nejúspěšnější folkový zpěvák
se vrací na koncertní pódia.

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU

Výběr největších hitů
pro rodiny s dětmi i dospělé

PAVEL ŽALMAN LOHONKA
„70 JAR“
Narozeninový koncert

17. 11.

ONDŘEJ HAVELKA
& MELODY MAKERS

Uvádějí Začarované křusky

20. 11.

24. 11.

FEDERER – NADAL

Ve vynikající komedii hrají J. Prachař,
M. Taclík a P. Kolečko.

TRIBUTE TO
FREDDIE MERCURY

Koncert k příležitosti 25. výročí úmrtí
legendárního zpěváka

30/10 / 19:00

Woody Allen
v Besedě

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

V hlavních rolích K. Roden a J. Krausová

30. 11.
7. 12.
11. 12.

DEVÍTKA

Folkový koncert

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ

www.mestanska-beseda.cz

15

TIPY NA KONCERTY
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.

12–21/08

Živá ulice
Hlavní část festivalu Živá ulice
se tradičně uskuteční během
deseti srpnových dnů, a přestože myšlenka oživení plzeňských
ulic a koncertů bez vstupného zůstává zachována, bude
se letošní pátý ročník od těch předchozích přeci jen
lišit. Na náměstí Republiky bude připravena příjemná
zahradní slavnost s hudbou, U Branky vyroste hudební
klub pod širým nebem, z Proluky hřiště s představeními
pro děti a párty pod korunami růžových keřů si užijete
v Šafaříkových sadech. Jednotlivé dny festivalu budou
tematicky laděné, např. den v rytmech swingu nebo
balkánu, kníratej den, den v pohybu či den pro děti,
a v programu najdete jména jako Xavier Baumaxa, Jiří
Schmitzer, Kníry, ZNC, Anna Polívková a celou řadu dalších! Více na www.zivaulice.eu, kompletní program také
v programové části Žurnálu.

19–20/08

Ranč Šídlovák

Šídlovák Oupn Ér
Dvoudenní pohodu u vody,
piva a dalšího občerstvení
za doprovodu zajímavých kapel nejen z Plzně a okolí,
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Přehled koncertů

ale z celé České republiky, nabízí další ročník již zavedeného festivalu Šídlovák Oupn Ér. Festival nabídne
opět široké spektrum umělců, od těch začínajících
v podobě soutěže FAJF Oupn Ér, přes zavedené kapely
Alternativa či Isara, až po legendy české hudební scény,
jako je Ivan Hlas, Pavlína Jíšová nebo Slávek Janoušek.
Těšit se můžete také na legendární plzeňskou skupinu Forehand s frontmanem Míšou Leichtem, a nebude chybět ani tradiční hudební dílna, letos textová,
kterou povede sám Slávek Janoušek, písničkář a autor mnoha zajímavých písní. Vstupné na akci je 99 Kč
na den, děti mají vstup zdarma. Více informací najdete
na www.festival.oupner.com.

07/09 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& AppenDixie
V rámci jubilejního 30. večera
s názvem „Po siréně swing!“ přivítá v Pekle pořádající
Pilsner Jazz Band skvělou formaci pražských mladých
swingujících dixielandařů AppenDixie. Tato „slepá
střeva dixielandu“, jak sami sebe s humorem nazývají,
představí hudbu přelomu dvacátých a třicátých let minulého století zpestřenou několika kousky gypsy-jazzu.
Jestli zahájí Pilsner Jazz Band XXX. „Sirénu“ skladbou „It
Don't Mean a Thing“ se můžete přesvědčit první středu
v září od 20:00 hod., a pokud se chcete na večer řádně
připravit, můžete od 18:30 hod. navštívit tradiční lekci
swingu s lektorkou Lenkou Sekaninovou. Vstupenky
jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

14/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Stromboli

Legendární Stromboli opět
brázdí koncertní pódia. Mají
za sebou úspěšné vystoupení ve vyprodané O2 aréně
v prosinci 2015 a řadu sólových koncertů na letních scénách a festivalech. Do Měšťanské besedy zavítají s aktuálním a již platinovým albem „Fiat Lux“ v původní silné sestavě Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Jiří
Veselý, Vendula Kašpárková, a s hostem Vilémem Čokem.
Kromě nových skladeb nebudou v koncertním playlistu
Stromboli chybět stěžejní hity jako „Veliké lalula“, „Osiřelá košilela“, „Ó hory, ó hory“ nebo „Ivanhoe“. Vstupenky
na koncert, který bude koncipován k stání, jsou již v prodeji a doporučujeme s jejich pořízením neotálet!
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

31/07
18:00

HOST´n´HOST

Garyho Hausbot

V seskupení Garyho Hausbot se sešli v létě 2014 plzeňští
hudebníci, kteří již dříve působili nebo působí v tělesech
jako L 69, Syrinx, Hibaj nebo Joe Blow. Po roce zkoušení Gary vylezl z hausbotu se svojí autorskou tvorbou
a od loňského léta jste se tak mohli s touhle vypečenou
partičkou potkat na některém z plzeňských koncertů.
Kromě pohodové a zároveň šlapající taneční hudby si
Garyho Hausbot velmi zakládá na svých textech, vypovídajích o démonech, které v sobě všichni nosíme, strojovosti dnešní uspěchané doby, krizi kulturnosti našeho
světa a akčních hrdinech jako nositelích budoucí spásy.

14/08
18:00

HOST´n´HOST

Rhapsody of Bohemia

Sympatická restaurace HOST´n´HOST, sídlící pod mostem naproti Škoda Parku na adrese Malostranská 1, se
letošní léto stala také dějištěm zajímavých hudebních
večerů. Po červencových koncertech skupin Smrtislav,
Cheers! a Garyho Hausbot se můžete těšit na další akce
i v srpnu a září a jednou z nich bude nedělní vystoupení skupiny Rhapsody of Bohemia. Za tímto názvem
najdete část známé plzeňské skupiny Pilsen Queen Tribute Band, která představí skladby legendárních Queen
v netradičním akustickém provedení.

19/08
21:00

Pantheon Music Club

Hip Hop and R&B

Tento srpnový pátek proběhne v Pantheonu party v režii hudebních producentů a DJs Nestera a Double J,
kteří se již léta pohybují v žánrech hip hop, R´n´B a soul
a mají za sebou hraní ve většině pražských klubů, kde
můžete slyšet tento žánr urban music, jako např. Radost
FX, Mecca, Roxy, Palác Akropolis, Chapeau Rouge, Sasazu nebo Deja Vu. Se svojí kapelou Planet House Jam
natočili tři alba a kromě zmiňovaných klubů je můžete
znát i z vystupování na žánrových festivalech Hip-Hop
Kemp, Hip-Hop Jam nebo Pop Up Blink festival. V plzeňském Pantheonu se představí podruhé a nabídnou to
nejlepší ze současného hip hopu a R´n´B!

24/08
21:00

Zach´s Pub

Echt!

Pražská kapela Echt! se na tuzemské hudební scéně
pohybuje již bezmála třicet let a krom undergroundosrpen 2016 | www.zurnalmag.cz

vé, bývá označována i za pub rockovou, pub punkovou
nebo dokonce i za country pubovou legendu. Za svoji
existenci má na svém kontě tři studiová alba „Hořký
pití“ (1997), „Smutný věci“ (1998), „Je mi krásně“ (2001)
a koncertní záznam „15 let Live in Akropolis“ z roku
2003. Echt! odehrají každoročně několik desítek koncertů po celé republice a kromě osobitých předělávek
skladeb „Morning, Morning“ od Fugs nebo „Hudsonských šífů“ Wabiho Daňka v jejich repertoáru najdete
výhradně vlastní autorskou tvorbu.

28/08 / 18:00

HOST´n´HOST

Electric

Nová plzeňská skupina Electric
začala zkoušet začátkem loňského roku jako projekt dvou kytaristů dnes již legendární plzeňské Alice, Martina Střesky a Lumíra Václavíka, které naživo doplňují kytarista Petr Šmídek, bubeník
Petr Jelínek a Aleš Gric na basu. Základní filozofií kapely
je hrát na profesionální úrovni převzaté hity světové
rockové historie, doplněné o několik vlastních skladeb
a autorské počiny obou kytaristů z dob působení v domovské Alici jako např. „Ani náhodou“, „Klidná“ nebo
„Chápej mě“. Z převzaté tvorby najdete v repertoáru
Electric skladby od AC/DC, Aerosmith, Pearl Jam, Bryana Adamse, U2, Foo Fighters, Soundgarden, The Beatles
a mnoho dalších.

04/09 / 14:00

HOST´n´HOST

Goodfest

Goodfest je putovní hudební festival skupiny The Fellas
(dříve Goodfellas), na který kapela každoročně zve
své oblíbené české a zahraniční kapely. Kromě pořádajících The Fellas se letos můžete těšit na vystoupení
indie popové skupiny Lake Malawi soustředěné kolem
Alberta Černého (ex Charlie Straight), plzeňské duo teepee, rovněž dvoučlenný akustický projekt IAN, popový objev Light & Love a indie rockovou partu The Silver
Spoons. Letos se akce odehraje v prostorách restaurace HOST´n´HOST poblíž řeky Radbuzy a startuje již
krátce po nedělním obědě, tak nezapomeňte dorazit
včas, neboť všichni interpreti si rozhodně zaslouží vaši
pozornost! Vstupné je 100 Kč. Více informací naleznete
na www.facebook.com/hostnhost.
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Divadelní tipy

od 07/08

Měšťanská beseda

Nedělní pohádky
na zahradě
Každou neděli odpoledne jsou
děti a jejich dospělé doprovody zváni na zahradu Měšťanské besedy na pohádku. Jako první se bude hrát
tradiční příběh O Šípkové Růžence, jako druhá přijde
na řadu pohádka O líné princezně a chytrém Honzovi,
jednadvacátého srpna je na programu Jak se loví zvíře
a jako poslední to bude Ovčí pohádka. Začátek představení je vždy od 14:30 hod.

08 a 09/08

Měšťanská beseda

Romeo a Julie

Letní speciál Divadelního spolku Kašpar přiváží dramatický
příběh rodin Montekových a Kapuletových. Rozpálené

TIP NA ZÁŘÍ
07–15/09

24. Mezinárodní
festival
DIVADLO
Během minulých třiadvaceti ročníků se z DIVADLA stal jeden z nejvýznamnějších mezinárodních divadelních festivalů
v Česku. Letos se do Plzně sjedou kromě českých
i soubory z Ruska, Polska, Maďarska či Slovenska.
K hlavním zahraničním lákadlům patří třeba moskevské Gogolovo centrum s adaptací současné
německé hry Maria von Mayenburga Mučedník,
maďarský soubor Proton Theatre s inscenací Hard
to be a God, vratislavský Teatr Polski s dramatizací románu Thomase Bernharda Mýcení nebo
postmoderní zpracování Hamleta krakovského
divadla Narodowy teatr stary. Podrobný program najdete na www.festivaldivadlo.cz. Předprodej vstupenek startuje 15. srpna v 9 hodin na
www.plzenskavstupenka.cz.
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ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá
láska, a to vše speciálně upravené pro zahradu Měšťanské besedy. Shakespearův text patřící k vrcholným
tragédiím Kašpaři upravili na míru osmi postavám, aniž
by cokoli ubrali na sdělnosti příběhu a síle prožitku.
Příběh pádí vpřed jako splašený kůň, takže nebude
čas ani na přestávku. Jako Romeo se představí Matouš
Ruml a jako Julie jeho žena Tereza. Kapuleta hraje Jan
Potměšil, chůvu Ilona Svobodová. Hudbu na jevišti
živě reprodukuje skupina Krless. Hraje se na zahradě za každého počasí, začátek představení je vždy
ve 21 hodin.

14/08 / 20:00

Zach´s Pub

Nevím

Znaky generace současných
třicátníků jsou „Nevázanost“,
„Nezávislost“, „Individualita“ a „Svoboda“, ale není to
ve skutečnosti „Nedospělost“ a „Nepřipravenost“?
Kristýna a Anička: Dvě třicátnice různých generací.
Kristýna je v kómatu, Anička je zbouchnutá. Jedna bez
druhé svou životní situaci nepochopí, nevyřeší, nepřežije. Rozuzlení této situace, a mnohem více, nabídne
komediální divadelní představení „Nevím“ pražského
A studia Rubín od autora Vojtěcha Štěpána, které se
uskuteční druhou srpnovou neděli na zahrádce v Zach´s Pubu. V hlavních rolích divadelní komedie na vážné téma o generaci dnešních třicátníků uvidíte Kristýnu Leichtovou a Annu Stropnickou.

21/08 / 20:00

Měšťanská beseda

Velká zebra
aneb Jak že se to
jmenujete?

Christian má zvláštní nemoc: s každou ženou vydrží jen
chvíli. Volí však originální útěky: ve prospěch manželky
uzavře vysokou pojistku a pak předstírá vlastní smrt.
Jenomže tentokrát mu do cesty vstoupí kamarád z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v novinách. Christian musí najednou improvizovat a ke své
hrůze se ocitá tváří v tvář se svými „vdovami“ i novou
snoubenkou. Hrají Ondřej Vetchý, Kateřina Herčíková Hrachovcová, Jaromír Dulava a další. Akce se koná
na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého
počasí se přesouvá do interiéru.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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22–30/08

Zámek Nebílovy

Nebílovské
divadelní léto 2016
Nádvoří nebílovského zámku
bude v posledních srpnových dnech opět patřit divadlu
a koncertům. Kulturní hody na nádvoří zahájí projekt Štěpána Raka a Alfreda Strejčka Vivat Carolus Quartus. V dalších
dnech se představí Veronika Freimanová a Rudolf Hrušínský v inscenaci Bosé nohy v parku, Jan Holík coby Caveman,
Ondřej Sokol s Celebritami, Simona Stašová v Drobečcích
z perníku či Ivana Chýlková a Anna Šišková v komedii 4 sestry. Páteční večer bude patřit Anetě Langerové a jejímu koncertnímu programu Na radosti 2016. Představení začínají
v 19 hod., koncert Anety Langerové v 19:30 hod.

30/08 / 19:30

Divadlo Dialog

Antidiskotéka
Jiřího Černého

– novinky ze světa hudby
Antidiskotéky Jiřího Černého bývaly v osmdesátých letech
kultovními pořady a na svých kvalitách neztrácejí ani o třicet let později. Antidiskotéka je poslechový pořad, který
zaujme nejen kvalitním výběrem hudby, ale také příjemným a skutečně odborným doprovodným slovem v přirozeném podání uznávaného hudebního kritika a publicisty.

srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že start do nové koncertní
sezóny Plzeňské filharmonie
proběhne 22. 9. v Měšťanské
besedě společným vystoupením s koncertním
mistrem České filharmonie Josefem Špačkem.
… že do Plzně se po více než třech desetiletích
vrací muzikál Kdyby 1000 klarinetů. Premiéru
bude mít 24. září na Nové scéně DJKT.
… že Malá scéna DJKT uvede 3. září premiéru komorního baletu Krysař.
… že balet Obraz Doriana Greye se s repertoárem
Divadla DJKT nerozloučil! V červnu sice s dráhou
profesionálního tanečníka skončil představitel
hlavní role Pavel Tručka, ale představení se bude
hrát dál.
… že 22. září pořádá Finále Plzeň v Pekle další Besídku divadla Sklep.
… že v září pozve Divadlo Alfa třeba na Tři mušketýry, Don Šajna nebo Pohádky ovčí babičky.
… že Divadlo Dialog chystá na 19. září představení
s Lucií Zedníčkovou Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho.
… že i v září zve Měšťanská beseda na pohádky pro nejmenší. Hrát se bude Dlouhý, Široký
a Bystrozraký (18. 9.) a Čarodějná škola (25. 9.).
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GALERIE

Přehled výstav

do 13/08

Galerie Ladislava
Sutnara

Nespatřený
komiks

Podle čeho současní režiséři řídí natáčení největších
velkofilmů? Kurt van der Basch je holywoodský storyboarder, jeho ilustrace stojí na pozadí vzniku snímků,
jako jsou Hvězdné války VII, Atlas mraků nebo Dítě 44.
Právě tuto disciplínu, která má nejblíže komiksu, představuje Kurt van der Basch v Galerii Ladislava Sutnara.
Přijďte zjistit, co vlastně předchází rozpohybování herců na plátně a tomu, co pak můžete vidět v kině.

do 14/08

Nová scéna DJKT
Plzeňský salon 2016
Divadlo se otevřelo výtvarnému umění jako nový galerijní
prostor. Do poloviny srpna se tu ve třech podlažích
foyer koná prodejní výstava – umělecký salon, který je
prestižní společenskou událostí, na níž se představuje to
nejlepší ze současné regionální umělecké scény. K vidění jsou zde díla osobností výtvarné scény západočeské
metropole, jakými jsou Květa Monhartová, Václav Malina, Miloslav Čech, Miroslav Tázler a mnoho dalších. Výstava je zpřístupněná vždy od úterý do neděle od 15:00
do 18:00 hodin. Vstupné je 30 Kč, studenti, důchodci, držitelé ZTP, ale i abonenti DJKT zakoupí vstupenky za polovic. Více informací naleznete na www.djkt.eu.

do 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.
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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 09/09

Studijní a vědecká
knihovna

Lety do minulosti
Výstava přibližuje možnosti,
které pro poznávání minulosti přináší dálkový archeologický 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.

do 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,

srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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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, secesní plakáty, prapor, fotodokumentace či dobové oděvy.

03/08 / 17:00

Západočeská galerie

Johan Joseph
Zoffany: Portrét
dámy, 1799

Ve sbírce starého umění Západočeské galerie se nachází
obraz signovaný německo-anglickým malířem českého původu Janem Josefem Zoufalým, který se proslavil
v Anglii jako Johan Joseph Zoffany. Zatímco u nás je tento představitel pozdně barokního a klasicistního období
téměř neznámý, ve Velké Británii jde o respektovaného
umělce, který portrétoval krále Jiřího III. a jeho rodinu,
roku 1769 byl zakládajícím členem Královské akademie
a jeho díla jsou zastoupena v královských sbírkách či
ve sbírkách Národní galerie v Londýně, Tate Gallery a dalších. Osobnost umělce s nevšedním životním příběhem
i jeho Portrét dámy přiblíží Petr Jindra.

11/08 / 14:00

Západočeská galerie

Listování v galerii
aneb Udělej si svou
knihu
Ve výstavní síni „13“ je pro děti a rodiče připravena tvůrčí
dílna, která navazuje na právě probíhající výstavu Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc. Přijďte
se inspirovat tvorbou slavných autorů a vytvořit prázdninový deník nebo leporelo! Vhodné pro děti od 5 do 12 let.

24/08–18/09

Galerie Jiřího Trnky

Akademický
sochař Břetislav
Holakovský

Akademický sochař Břetislav Holakovský se v plné síle
a tvůrčím elánu dožil 18. července neuvěřitelných desrpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Galerie Ladislava
Sutnara se v září připojí
k univerzitním Dnům vědy
a techniky se svou multimediální expozicí.
… že Západočeská galerie chystá na 6. září přednášku Lenky Bydžovské Co je to surrealismus?
… že 21. září se koná v Západočeské galerii komentovaná prohlídka výstavy Listování. Moderní
knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc.
… že Západočeské muzeum bude od 16. září
do 20. listopadu hostit Trienále knižní vazby.
… že 6. září se ve Studijní a vědecké knihovně
koná dernisáž výstavy Lety do minulosti.
… že Unie výtvarných umělců Plzeň připravuje
na září a říjen do Galerie J. Trnky a Galerie města
Plzně členskou výstavu BILANCE 2016, na níž se
představí obrazy, sochařská díla, grafika, užitá
tvorba, design, šperk a keramika.
… že 22. září začíná ve foyeru Polanovy síně výstava k 100. výročí Antonína Svojsíka a k českému
skautingu v Plzni.
… že Galerie města Plzně připravila na 4. září volnou neděli, kdy bude po celý den vstup zdarma
a odpoledne proběhne tvůrčí dílna pro děti.
… že 19. září se v M klubu koná cestopisná přednáška věnovaná Šumavě.
… že Spálené Poříčí chystá tradiční městskou
slavnost na Den evropského historického dědictví, který připadá na 18. září.
… že v Nebílovech připravují na 24. září Zámecké
vinobraní. Prezentovat se na něm budou vinaři
z Velkých Pavlovic a hrát bude cimbálová muzika
Ladislava Švidroně.
vadesáti let. Výstava při této příležitosti přináší průřez
jeho celoživotní tvorbou. Představuje dílo umělce, který
své sochařské práce tvořil nejčastěji v kameni a v tepané
mědi, ale nalezneme i kousky v probarvené či polychromované pryskyřici, ve dřevě, plastiky spojené s architekturou či portrétní busty významných osobností. Vernisáž se koná ve středu 24. srpna v 17 hodin.
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Akce měsíce | Kulturní tipy

01–
24/08

Amfiteátr Lochotín

Filmové noci

I v srpnu pokračují filmové projekce pod noční oblohou
v lochotínském amfiteátru. Diváci si tu mohou užít třeba filmy Ave, Caesar!, Sezn@mka, Grandhotel Budapešť,
Mimoni, Ztraceni v Mnichově, Everest nebo Teorie tygra.
Od 1. do 15. srpna se promítá od 21:00 hod., od 16. srpna
se začátky projekcí posouvají na 20:30 hod. Kompletní
program naleznete v programové části Žurnálu.

01–20/08

Bývalý DK Inwest

27/08 / 11:00

NC Borská pole

Snow and Sun 2016
Borská pole znovu zasype sníh navzdory tomu, že
je teprve srpen! Ne, příroda se nezbláznila. To se jen
chystá další ročník Snow and Sun a plocha před Nákupním centrem Borská pole se promění v lyžařský
areál se vším všudy.
„Závody Snow and Sun patří už tradičně do kalendáře akcí, které se před Nákupním centrem Borská
pole konají. V průběhu roku jde vždy o jeden z největších zážitků pro diváky. Skloubení letního počasí
se sněhem a zimními sporty je zkrátka netradiční
podívanou. Také v letošním roce organizátoři slibují
parádní sněhové podmínky,“ říká manažer Nákupního centra Borská pole Jan Lisý.
Pravidelní návštěvníci unikátních zimních závodů
v letní sezóně i z předchozích ročníků ví, že Borská
pole se v podstatě promění v areál plný sněhu i nejrůznějších překážek. Vyroste tu čtyřmetrová umělá
rampa, na níž bude čtyřicet kubíků sněhu přivezeného z okolních zimních stadionů.
Závodní dráha v letošním roce nabídne dvě překážky a skok a návštěvníci se tak mohou těšit
na skutečně mimořádné výkony špičkových závodníků mezi lyžaři i snowboardisty nejen od nás,
ale také z Německa. K vidění budou ty nejnáročnější triky. Chybět samozřejmě nebude ani doprovodný program a pořadatelé slibují vylepšení zázemí
pro diváky. K dispozici bude dokonce i tribuna pro
lepší výhled na celý areál. Budou tu i atrakce pro
nejmenší návštěvníky nebo adrenalinové atrakce,
které dospělým návštěvníkům umožní zažít si napětí na vlastní kůži.

22

Autokino

I v srpnu funguje v centru města Autokino. Z pohodlí svého
auta tu můžete sledovat třeba film Hašišbába, Jak se
zbavit nevěsty, Zahulíme, uvidíme, Vykolejená nebo
Padesát odstínu šedi. Ti, kdo dorazí bez auta, se mohou na filmy dívat z londýnského patrového autobusu.
Do poloviny měsíce se promítá od 20:45 hod., od šestnáctého pak projekce začínají o půl hodiny dříve. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu.

od 01/08

Kardinála Berana 37

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
01/08

Nepomuk

Pozvánka na kulturní
akce do Nepomuka

Hned několik lákadel nabízí během srpna Nepomuk na jižním Plzeňsku. O víkendu 13. a 14. srpna
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

a 20. a 21. srpna bude mimořádně přístupný zámek
Zelená Hora. Připraveny jsou komentované prohlídky,
výstavy, divadlo, hudba nebo šerm. Dalším lákadlem
je kulturní program na Malé letní scéně v centru města,
kde během srpna zahraje folkový písničkář Pavel Dobeš,
Tyjátr Horažďovice tu uvede Noc na Karlštejně, nebo
tu bude k vidění Rozpustilý kabaret pro děti. A to není
zdaleka všechno. Do Nepomuku můžete vyrazit ještě
na farmářské a řemeslné trhy, množství výstav, gastronomické akce či jen tak navštívit místní muzea. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu.

06/08
17:30

Techmania

Ludvík Souček: Tušení

Sci-fi prázdniny v Techmanii pokračují dílem věnovaným významnému českému spisovateli science fiction
a literatury faktu, jmenovitě jeho knihám Tušení stínu
a Tušení souvislosti, které jsou věnované záhadám
historie. Jaká vědecká fakta a jakým způsobem v nich
Ludvík Souček čtenářům předestírá? A kdy se vydává
na tenký led fantazie, fikce a spekulací?

06 a
28/08

Plasy, Mariánská Týnice

Letní barokní festival

Po zahajovací červencové akci pokračuje Letní barokní
festival v srpnu dalšími dvěma koncerty. První z nich
proběhne 6. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích, kde se představí od 18:00 hodin známý soubor
Musica Dolce Vita. Pro tento večer si soubor připravil
program složený ze skladeb Johanna Sebastiana Bacha,
Jeana Baptisty Cardona a Georga Philippa Telemanna.
28. srpna se festival přesune do prostor muzea v Mariánské Týnici, kde od 16:00 hod. představí barokní orchestr Pražské konzervatoře Capella Traiana díla od autorů
jako Johann H. Schmelzer, Heinrich I. Biber, Georg Muffat nebo Antonín Reichenauer.

12–27/08

Hrad Švihov

Noční oživené
prohlídky
Tradiční a oblíbené prohlídky
unikátního vodního hradu, které kombinují humor, napětí, šerm a tanec, jsou zpět. Letos v duchu nefalšované
středověké detektivky, v níž se oslavami zmožený hradní pán Půta Švihovský vydá po stopě záhadného vraha
a zloděje. Pátrání je náročné a odhalení šokující. Více vám
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

prozradí představení Případ mrtvého purkrabího aneb
Tucet malých soudků. Prohlídky se konají za každého počasí od 12. do 27. 8. vždy v pátek a sobotu od 18:30 hod.

12–
14/08

Domažlice

Chodské slavnosti

Je tu polovina srpna a s ní i největší a nejstarší národopisná slavnost v západočeském regionu a druhá nejstarší
v Čechách, Vavřinecká pouť a Chodské slavnosti. Srdcem
Chodska budou znít dudy a další nezbytné nástroje lidové muziky, ulice zaplní ženy v typických chodských krojích a nad tím vším se ponese vůně dobrého jídla, mezi
nímž nebudou chybět chodské koláče. V sobotu i v neděli
od 10 hod. se na Vavřinečku uskuteční tradiční mše svaté.

13–14/08

Zámek Zbiroh

Bitva na zámku
Zbiroh
Bitva na zámku přenese pří-

TIP NA SRPEN
DEPO2015
Králové britského progresivního artrocku zahrají
v srpnu v Plzni! Jediný
koncert kapely MARILLION
v ČR se odehraje 9. srpna
v DEPO2015. Až do 25. září
můžete vzít děti na cestu na Nový Zéland díky hravé
výstavě DOBRODRUZI v DEPO2015. Během prázdnin
se zde mohou malí šikulové zúčastnit také nejrůznějších kurzů. Každé úterý a čtvrtek odpoledne pro
ně budou přichystané dvouhodinové workshopy,
kde se naučí nové techniky a dovednosti. Více na
www.depo2015.cz. V sobotu 27. srpna se konají další
tři sousedské procházky. Tentokrát se jejich účastníci
podívají na Mikulášský hřbitov, do Křimic a za architekturou centra města. Více na www.skrytemesto.cz.
Během srpna pokračuje také Letní barokní festival. Vypravit se můžete na zámek Zelená Hora
(20. 8.) nebo do Manětína (26. 8.), kde vás čekají
prohlídky, dobové divadlo, vážná hudba, barokní
pochoutky i závěrečný ohňostroj. Program najdete
na www.baroko2016.cz.
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tomné do období třicetileté války. Začíná ve tři hodiny
odpoledne, ale už o dvě hodiny dřív se rozběhne doprovodný program plný šermířů, hudebníků a tanečnic.
A bude tu i dobové tržiště, střelba z luku a kuší a náhled
do života vojáků. Celý program končí v 17 hodin.

20/08
17:30

Jak se domluvit s E. T.?

Nová Akropolis
22
a 29/08 Letní škola rétoriky
Proč se i o prázdninách něčemu nenaučit? Nová Akropolis zve na dvakrát čtyři hodiny přednášek a cvičení,
vždy v pondělí od 18 do 22 hodin. Cena kurzu je 2 900 Kč,
studenti a důchodci 2 200 Kč. Nutná předchozí rezervace
a platba. Začátek je od 18:00 hod.

Zastávka

Letní sólo swingování

Propadli jste swingu a bojíte se letní abstinence? Závidíte dětem příměstské tábory? Máme pro vás řešení! Letní
sólo swingování aneb příměstský tábor pro dospělé.
Pod vedením Markéty Čekanové a Jiřího Bránského se
koná v prostorách bývalého nádraží Plzeň – Zastávka v posledním srpnovém týdnu, a to denně (pondělí–čtvrtek) od 17 do 19 hod. výuka, poté hodinová
tančírna. Náplní budou sólové figury charlestonu, jazz
steps a chorusy. Není tedy nutné se hlásit v páru. Cena
1 300 Kč za osobu. Uzávěrka přihlášek a plateb 7. srpna.
Více informací najdete na www.black-wait-agency.eu.

27/08
17:30

Techmania

Star Wars

Sci-fi prázdniny v Techmanii míří do svého závěru. Ale co
by to bylo za sci-fi cyklus bez kultovních Star Wars! Průvodce pořadem se i tentokrát zaměří na fakta a fikci, které
tato slavná série obsahuje. Co všechno je zrozeno z autorské fantazie a co pochází z vědecké reality?

24

Dozvěděli
jsme se…

Techmania

Film Stevena Spielberga patří ke zlatému fondu světového sci-fi na stříbrném plátně. Je jedním z mála snímků,
kde jsou mimozemšťané popisováni jako mírumilovné
bytosti. Průvodce dalším pořadem z cyklu Sci-fi prázdniny se tentokrát zaměří na komunikaci s mimozemskými
civilizacemi. Jak si ji představují autoři filmu a jak probíhá
či může probíhat ve skutečnosti? Na závěr samozřejmě
nemůže chybět ukázka z filmu.

22–
25/08

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

… že 13. až 17. září se
na zahradě gymnázia
na Mikulášském náměstí
koná prodejní výstava Podzim v Alpinu.
… že 4. září opět ožije náměstí Republiky Festivalem polévky.
… že 17. září se v Černicích koná tradiční festival
minipivovarů Slunce ve skle.
… že od 20. do 25. září se uskuteční Bavorské
dny. Německý soused představí nejen svou kulturu, ale i gastronomii: několik restaurací a kaváren nabídne bavorské menu.
… že v polovině září začínají kurzy swingových
tanců v rámci Jazzu bez hranic, a to v KD JAS
na Slovanech.
… že Studijní a vědecká knihovna chystá na září
třetí ročník literárního festivalu, tentokrát k výročí Jiřího Suchého.
… že druhý zářijový víkend bude na Lüftnerce
patřit Slavnostem babího léta s tradiční výstavou jiřinek a chryzantém.
… že 1. října proběhne v Koterově Medový jarmark plný medových produktů, vaření, muziky.
… že na sv. Václava 28. září se U Ježíška uskuteční Rytířský turnaj pro Karla IV. a program pro
děti.
… že na 28. září chystá ZOO velký celodenní
soutěžní program Hravý podzim – Přes tři světadíly za medvědy.
… že letošní Noc vědců se bude konat 30. září
a jejím tématem je bezpečnost.
… že 10. září poplují po Radbuze netradiční plavidla. Koná se totiž další ročník Doudleveckého
cákání.
… že 17. září se nebe nad Škodalandem rozzáří
dalším ročníkem Plzeňských ohýnků.
… že 24. září se v TJ Lokomotiva uskuteční festival sportu pro děti Sporťáček 2016.
… že se na náměstí Republiky budou od 14.
do 20. září konat Václavské trhy plné lidových
tradic a řemesel.
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Film měsíce | Filmové premiéry

04/08

CineStar, Cinema City

Sebevražedný oddíl / akční
Většina superhrdinů bojuje za spravedlnost, dobro a takové
ty nudné věci. Letos jsme ale viděli v kině Deadpoola, který
má na superhrdinské poslání trošku svérázný pohled a nedělá mu problém rozsekat člověka na kusy čistě proto, že je
to sranda. A i Deadpool vypadá vedle členů Sebevražedného oddílu jako konzervativní gentleman. Jde totiž o bandu
těch nejhorších zločinců a záporáků, které lze ve věznicích
najít. Deadshot je profesionální zabiják a střelec, Killer
Crock kanibal, který vypadá jako krokodýl a Harley Quinn
šílená milenka samotného Jokera, ultimátního padoucha,
který dělá problém i Batmanovi. Vedle nich je tu ale i pár dalších psychopatů,
vrahů a násilníků. A právě z nich se rozhodne vláda vytvořit komando, které má pod vedením drsňáka Ricka Flagga zabránit katastrofě obřích rozměrů. Pravidla jsou jednoduchá - kdo sebevražednou misi přežije,
dostane se na svobodu. Kdo nebude poslouchat, přijde o hlavu. Zvládne skupina všehoschopných šílenců
dotáhnout misi do konce? A dá se jim vůbec věřit? Drsná akční komiksová jízda láká na charismatického Willa
Smithe, sexy Margot Robbie nebo oscarového Jareda Leta a filmaři se netají ambicemi natočit komiksový
film, jaký tu ještě nebyl. Jestli se jim to povedlo, to budete muset posoudit sami.

CineStar, Cinema City

04/08

Matky na tahu / komedie
Amy by ráda byla dokonalá máma a dělá pro to všechno. Snaží se, aby jejím
dětem nic nechybělo, zvládaly školu i koníčky, doma bylo vždycky navařeno,
a aby její kariéra mateřstvím netrpěla. Dvě hodiny spánku v jednom kuse jsou
ale luxus, který si může dovolit jen párkrát do roka a oblečení zašpiněné od jídla a kafe je problém, se kterým musí bojovat denně. A aby toho nebylo málo,
ostatní maminky ji bedlivě pozorují a každou chybu pečlivě probírají. Není divu, že toho je na Amy moc a jednoho dne
si řekne, že už to stačilo. Spolu se svobodnou matkou Carlou a Kiki se rozhodnou hodit všechny mateřské povinnosti
za hlavu a jednoduše si zase začít trochu užívat. Alkohol, párty, nulová zodpovědnost a maximální zábava. Co se ale
stane, když tenhle jejich nový životní styl začnou sabotovat ostatní matky? A jak dlouho to Amy a její parťačky vydrží,
než se jejich chování začne projevovat na rodinné pohodě? Bláznivou komedii Matky na tahu natočili scenáristé slavné
Pařby ve Vegas, v hlavních rolích Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn.

11/08

CineStar, Cinema City

Mělčiny / drama / thriller / horor
Když Steven Spielberg natočil legendární Čelisti, báli se lidé chodit do moře.
Už je to ale pěkných pár let, takže strach zmizel, teď se však nejspíš znovu vrátí
a neplavci budou v kinech pravděpodobně hodně nervózní. Hlavní hrdinkou
Mělčin je mladá Nancy, která se rozhodla najít pláž, kde její maminka před
lety zjistila, že je těhotná. A povedlo se jí to. Našla ráj na zemi, daleko od lidí,
kde je jen ona, moře a vlny. A pár dalších surfařů. Zkrátka místo, kde může přemýšlet o tom, co dál dělat s vlastním
životem. Filozofování ale vezme rychle za své, když Nancy zjistí, že v moři není sama. Pod hladinou se skrývá žralok.
A pořádně hladový. Jeho první útok sice Nancy přežila, skončila však na malém kameni daleko od pláže. Ví, že smrt
je jen kousek od ní a šance dostat se na souš je minimální. Zbývá jediné. Bojovat. Vyhraje zubaté zvíře, nebo lidský
mozek? V hlavní roli napínavé podívané uvidíte sexy Blake Lively.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City

11/08

Tajný život mazlíčků / animovaný / komedie
Co dělají psi a kočky, když nejsou jejich majitelé doma? No… hodně zajímavé věci. Někdo rabuje lednici, někdo sedí celý den před televizí a někdo
plánuje zotročení lidstva. Ale Max ne. Ten prostě jen čeká, až se vrátí jeho
majitelka a nejlepší kamarádka Katie a pořádně si spolu zase zablbnou. Teď
si ale přivedla dalšího psa. Baron se Maxovi na první pohled zdál dost divný
a stejně tomu bylo i naopak. Jejich nepřátelství je ale zavedlo do problémů.
Ztratili se, octli se na ulici a jeden bez druhého nejspíš nepřežijí. Pak se ovšem situace zkomplikuje. Setkají se totiž
se skupinou opuštěných zvířat, jimž šéfuje maniakální bílý králíček s napoleonským komplexem. A právě on chce
lidstvu pořádně zatopit. Max a Baron musí spojit síly, aby se mu postavili a zachránili Katie. Animák Tajný život
mazlíčků natočil Chris Renaud, autor populárního Já, padouch.

18/08

CineStar, Cinema City

Týpci a zbraně / komedie
Režisér Todd Phillips je specialista na komedie. Podepsal se pod Pařbu
ve Vegas i její další díly, ale natočil třeba i svéráznou akční komedii Starsky &
Hutch, kde ukázal, že zvládne i střílení a rvačky. A to se mu bude hodit u jeho
novinky Týpci a zbraně, která má sice absurdní zápletku, ale vychází ze skutečných událostí. David a Efraim jsou dvacátníci z Miami, kteří se pokouší
přijít na to, jak snadno a rychle vydělat hodně peněz. Jednoho dne se dozví, že vláda hledá malé firmy, které by
jí pomohly dodávat zbraně vojákům válčícím v Iráku. A že je za to hromada prachů. Co na tom, že David a Efraim
o obchodu se zbraněmi neví vůbec nic? Přece to nemůže být tak těžké. Zvlášť, když na kšefty s kulomety a granáty
máte povolení od strýčka Sama. Teď dostali za úkol dostat zbraně za 300 milionů dolarů do Afghánistánu, ale brzy
jim dojde, že v téhle hře s nimi někdo nehraje úplně fér. Jak si dva kluci bez smyslu pro zodpovědnost poradí uprostřed válečné zóny a ve světě špinavé politiky? V hlavních rolích se sešli talentovaní Jonah Hill z 21 Jump Street
a Miles Teller z oscarového dramatu Whiplash.

		

CineStar, Cinema City

18/08

Star Trek: Do neznáma / sci-fi / dobrodružný
Sci-fi legenda Star Trek se před pár lety dočkala restartu. Příběhy posádky lodi
Enterprise, které šéfuje horkokrevný kapitán Kirk a geniální Vulkánec pan Spock
jsou teď akčnější, napínavější a svižnější. Jejich režisér J. J. Abrams ale utekl
k Hvězdným válkám, a tak trojka s podtitulem Do neznáma přichází s novým
jménem za kamerou. Režie se ujal Justin Lin a vzhledem k tomu, že natočil
třetí až šestý díl Rychle a zběsile, je jasné, že ani tentokrát se nebude šlapat na brzdu a i nový Star Trek bude
pořádná jízda. Enterprise je hned na začátku zničena a její posádka ztroskotá na tajemné planetě, kde se chystá
něco, co může ovlivnit osud obyvatel desítek planet. Kirk a jeho lidé musí zjistit, co se vlastně stalo, kdo se pokusil
jejich loď zničit a co má v plánu děsivý Krall. Brzy Kirk a jeho lidé zjistí, že mají co do činění s nepřítelem, na kterého možná nejsou připraveni. Pomocnou ruku jim však podá tajemná a smrtelně nebezpečná válečnice Jaylah.
Zvládnou s její pomocí porazit nevypočitatelného protivníka? V hlavních rwolích se opět objeví Chris Pine nebo
Zachary Quinto a nového padoucha si zahrál Idris Elba.

25/08

CineStar

Buchty a klobásy / animovaný / komedie

Tady pozor. Pokud patříte mezi diváky, kteří dávají rovnítko mezi animovaný film a zábavu pro děti, Buchty a klobásy by pro vás mohla být hodně studená sprcha. Ano, je to animovaný film a vypadá celkem roztomile, ale to, co
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se v něm děje, pro prťata zrovna není. Hlavním hrdinou je párek, kterému se splní jeho sen, v obchodě si ho koupí
zákaznice a odveze si ho spolu s dalšími potravinami domů. Tam však hrdinu čeká šok, zjistí totiž něco šíleného. Lidé
potraviny jedí! Jsou schopni požírat baby karotky, takže i děti, hází nebohou zeleninu do vroucí vody a škrabkou
strhávají bramborám jejich kůži. Párkovitý hrdina se tedy rozhodne utéct, vrátit se do obchoďáků a varovat všechny
svoje kámoše před krutou realitou. A až přijdou další zákazníci, čeká je nemilé překvapení. Buchty a klobásy pochází
z dílny herce, scenáristy a režiséra Setha Rogena, hvězdy filmů Zbouchnutá, Superbad nebo Sousedi, což nejsou
zrovna slušné filmy. A ani jeho animovaní hrdinové nejdou pro sprosté slovo, sexuální narážku nebo násilí daleko.
Pro dospěláky by to mohla být hodně zajímavá zábava, ale děti fakt nechte tentokrát raději doma.

25/08

CineStar, Cinema City

Ben Hur / dobrodružný / drama / historický
Film Ben Hur s Charletonem Hestonem získal rekordních jedenáct Oscarů,
což se povedlo už jen Titanicu a Návratu krále, poslednímu dílu trilogie Pán
prstenů. Je tedy celkem jasné, že kdokoliv se pokusí o další verzi, bude to mít
zatraceně těžké. Timur Bekmambetov, režisér akčního nářezu Wanted a svérázného hororu Abraman Lincoln: Lovec upírů se o to alespoň pokusí. Území
Judah Ben-Hur moc neřeší. Pochází z bohaté a mocné rodiny z Jeruzaléma a jeho nejbližší přítel Messala je Říman.
Ale právě ten ho zradí. Zavraždí jeho blízké a Judah skončí v otroctví. Povede se mu však dostat na svobodu, a jediné,
po čem teď touží, je pomsta. S pomocí starého Ilderima se začne připravovat na krutý závod vozů tažených koňmi,
který se koná v Římě a tady dostane šanci porazit a pomstít se Messalovi a možná i pokořit celý Řím. Ale za jakou
cenu? V jedné z hlavních rolí akčně-historické podívané uvidíte Morgana Freemana.

CineStar, Cinema City

25/08

Můj kamarád drak / rodinný / dobrodružný
Pokud už máte plné zuby kreslených pohádek a chtěli byste nějakou rodinnou
podívanou s živými herci, zkuste Můj kamarád drak. Strážkyně národního parku Grace vyrostla s pohádkami o tom, že v okolních lesích žije drak. Vyprávěl
jí je tatínek, ale jak Grace rostla, tak v ně přestávala věřit. Pak však v lese potkala kluka jménem Pete. Vypadal jako divoch, jako někdo, kdo žije uprostřed
divočiny, a to už pěkných pár let. Grace a její kolegové jsou však přesvědčeni, že nikdo nemůže tak dlouho zůstat
naživu uprostřed lesů, pokud mu někdo nepomáhá. A Peteovi pomáhá Elliott, jehož popis nápadně připomíná draka z pohádek, které Grace vyprávěl tatínek. Žije skutečně v divočině za městem létající monstrum? A jestli ano, je to
lidožravý zabiják, nebo sympaťák, který se bojí lidí? Pete, Grace a pár jejich kamarádů se rozhodne vyrazit do lesů
a Elliotta najít. Nejsou ale sami, po jeho stopách se vydávají i lidé, kteří s ním mají vlastní plány. V rodinné pohádce
září Robert Redford, Karl Urban nebo Bryce Dallas Howard.

25/08

CineStar, Cinema City

Božská Florence / životopisný / komedie
Meryl Streep má na kontě tři Oscary a už pěkných pár let má pověst jedné z nejlepších hereček všech dob. A bez nejmenších pochyb právem. Teď ji uvidíte jako
Florence Foster Jenkins, ženu s úchvatným hlasem a zástupy fanoušků. Nebo to
si alespoň myslí. Ve skutečnosti má Florence hlas, díky kterému praská v oknech
sklo. Zpívá naprosto otřesně, její přítel a manažer je však ochotný jí stále tvrdit,
že je hvězda. Má ji zkrátka rád a malá lež přece není žádný problém, ne? Pak se ale Florence rozhodne uspořádat velký
koncert v Carnegie Hall, a to už začíná přituhovat. Vyjde její dlouholetý manažer s pravdou ven, nebo se pokusí z celé
situace nějak vybruslit? Anebo čeká Florence kruté vystřízlivění a srážka s realitou? V hořké hudební komedii uvidíte
vedle Meryl Streep i Hugha Granta a za kamerou stál Stephen Frears, režisér oceňované Královny.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz
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26–27/08 / 14:00

Areál DEPO2015

Brewstock: Pivně-kulturní
gastrofestival
Poslední srpnový pátek a sobotu se v areálu DEPO2015 v Plzni uskuteční první ročník
pivně-kulturního gastronomického festivalu Brewstock.
Nejedná se o typické pivní slavnosti, jak
by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž
o promyšlenou degustační akci, kde se
představí několikero pečlivě vybraných
řemeslných pivovarů a mistrů moderní
gastronomie.
Těšit se můžete na párování rozmanitých
pokrmů s vhodnými pivními styly, besedy
se sládky a šéfkuchaři, či workshop vaření
piva, a to vše za pestrého hudebního doprovodu. Po dobu konání festivalu bude
v areálu umístěno i druhé plzeňské veřejné
piano a libozvuční hráči budou pivně odměněni.
Pivovary: Zhůřák, Raven, Falkon, Crazy
Clown, Yankee&Kraut, Red Castle, Weissenohe, Albrecht, Permon, Radouš a další…
Vystoupí kapely: Tabasker, Ocho Ríos,
Annešanté, The Dixie Hot Licks, ISUA
a Donnie Darko
Předprodej vstupenek: v Pivní kavárně Francis (nám. Republiky 3), pivotéce Brewhemian (Bezručova 29) a areálu
DEPO2015 (Presslova 14).
Více informací na www.Brewstock.cz nebo
na FB.com/BrewstockCZ.

Sládci Fil a Chris zvou na Brewstock
V následujícím rozhovoru bychom vám rádi představili dva z mistrů svého řemesla, Australana Filipa Millera z nejmladšího plzeňského pivovaru Raven a Kaliforňana Chrise Baerwaldta z pivovaru
Zhůřák (ve vesnici Zhůř u Chocenic), kteří na festivalu samozřejmě
nebudou chybět.
Jak je možné, že se dva sládci z různých konců světa usadili zrovna v Plzni, jedné ze světových mekk piva. Určitě se
k tomu váže nějaký zajímavý příběh…
Fil: (smích) To nevím. Já se v Plzni ocitl před docela dlouhou dobou
s uvědoměním, že už nemám peníze na letenku zpátky do Austrálie. Takže mi nezbylo nic jiného, než začít pracovat jako učitel
angličtiny. V Plzni se mi časem zalíbilo natolik, že jsem si pobyt
prodloužil o dalších deset let až doteď…
Chris: Láska a pivo… Na pivním festivalu v Kalifornii jsem potkal
jednu českou slečnu a dnes spolu máme tři děti. Po nějaké době
jsme se rozhodli vyměnit život na západním pobřeží za poklidné
prostředí tady ve Zhůři u Plzně.
Malé, nebo chcete-li řemeslné, pivovary zažívají v Česku obrovský boom, takže konkurence je jistě veliká. Zrovna vaše
pivovary svými úspěchy dlouhodobě vyčnívají a sbírají ceny
kde se dá. Můžete nám prozradit, co za tím stojí?
Fil: Těch proměných je určitě víc, ale v našem případě by se dalo
říct, že se nám podařilo úspěšně představit piva, která před námi
v Čechách nikdo neuvařil. Například první pšeničný India Pale Ale,
tedy silně chmelené, aromatické, ale mimořádně pitelné a osvěžující pivo, nebo první evropský Cream Porter s laktózou, který byl již
několikrát zařazen mezi nejzajímavější piva v ČR.
Chris: Nesmíte se prostě bát zkoušet nové věci. Krom vlastního
umu sládka je důležitá samozřejmě kvalita surovin a výrobní technologie. Já vařím piva ve Zhůři stejně jako v Hoppy Brewing Company v Sacramentu, kde jsem začínal. Přivezl jsem si s sebou kus
➔ Pokračování na straně 29
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Kalifornie a nesmírně mě těší, že se moje „ejly“ (svrchně kvašená piva) těší oblibě i v zemi ležáků.
Co chystáte na Brewstock a na co se návštěvníci
mohou těšit?
Chris: S Filem a organizátory jsme se rozhodli uvařit
speciální festivalový „Brewstock Ale“. V posledních
letech nabývají piva typu IPA na popularitě, tak jsme
si řekli, že je to dobrá příležitost tento styl zase o něco
posunout a zkusit něco nového. Já ve Zhůři uvařím IPA
s grepem a Fil uvaří svojí verzi s červeným pomerančem v Plzni.
Fil: Obě verze pak ještě smícháme, takže na festivalu
budou mít premiéru hned tři jedinečná piva. V lahvové podobě však budou k dostání ve vybraných pivotékách již začátkem srpna. Nikdy jsme nic takového
ještě nevařili, tak mám trochu strach, ale to k tomu už
zkrátka patří…
Chris: Během srpna rovněž plánujeme okružní jízdy
Plzní naším pivním autobusem, kdy se lidé budou
moci zdarma svézt, něco se dozvědět, a přitom ochutnat naše piva. Informace budeme průběžně doplňovat na facebook, tak se svezte s námi! See you!

od
01/08

Klub malých pivovarů

Srpen v KMP

I po celý srpen pokračují v Klubu malých pivovarů
středeční a čtvrteční grilovačky na rekonstruované
zahrádce s novou pergolou. Pořádáte-li o víkendu
vlastní grilovačku nebo jinou akci, můžete si tu koupit
sudy piva a k nim vypůjčit výčepní zařízení. A 27. srpna
pořádá Klub malých pivovarů pivní slavnosti v Dýšině,
kam se sjedou se svými produkty dvě desítky malých
pivovarů. Čtvrtého září se pak KMP představí v Plzni
na Festivalu polévky, kde bude vařit gulášovou polévku ze stařeného hovězího a Leberknödelsuppe.

26/08 / 19:00

Nevinný bar

Degustace vinařství Sv. Tomáše
Nevinný bar zve tentokrát
na ochutnávku rodinného vinařství Sv. Tomáše z Malých
Žernosek. To se zaměřuje na kvalitní odrůdová vína jakostní a vína s přívlastkem, která zpracovává převážně
ručním způsobem a klasickými technologiemi. Místní
vína jsou buketní, s příjemnou kyselinkou. Degustovaná
vína budou k zakoupení za zvýhodněné ceny, rezervace
míst na baru nebo na tel.: 774 002 005. Vstup 250 Kč.
srpen 2016 | www.zurnalmag.cz

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 s lehčími
pokrmy na 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.

Restaurace a penzion U Salzmannů
Pražská 8, Plzeň
Tel.: 377 235 476
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–24, ne 11–22 hod.
www.usalzmannu.com
Dnes již proslulá restaurace U Salzmannů v centru Plzně
zve všechny fanoušky české kuchyně a plzeňského piva
do svých útulných prostor. Celkem tu na hosty čeká 180 míst
v restauraci a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova
pečená kachna s červeným zelím nebo vepřová žebra jsou
jen skrovným výčtem místních delikates. Místní výčepní mají
na čepu 5 druhů piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší
ve městě. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně
zařízených pokojů za kamarádské ceny. V letních měsících
je v provozu klidná zahrádka s kapacitou 60 míst umístěná
ve vnitřním dvoře.
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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:
11. 8. 14:00 Listování v galerii aneb Udělej si svou knihu – dílna
(do 17:00 hod.)
12. 8. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra,
hraje Poetické divadlo
18. 8. 14:00 Letní čtení na dvorku spojené s prohlídkou výstavy
Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění
Olomouc – účinkují A. Kaška a L. Marek (akordeon)
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.

do 2. 9.		
do 9. 9.		

Od nápadu ke komiksu – výstava
Lety do minulosti – výstava o dálkovém archeologickém
průzkumu
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
7. 8. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
		13:00 Tvořivá neděle pro rodiče s dětmi, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

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)

do 13. 8.	Nespatřený komiks – výstava ilustrací Kurta van der Basche (GLS)
17. 8. 18:00 Špička ledovce – vernisáž výstavy (GLS)
18. 8.–17. 9. Špička ledovce – výstava (GLS)

Galerie Jiřího Trnky v Plzni

Nám. Republiky 40, út–ne 10–12, 13–17 hod., po zavřeno, tel.: 378 035 345

do 21. 8.	Kresby a reliéfy – společná výstava E. Kudrové a J. Špinky
24. 8. 17:00 Akademický sochař Břetislav Holakovský – vernisáž výstavy
24. 8.–18. 9.	Akademický sochař Břetislav Holakovský – výstava k životnímu jubileu

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
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do 31. 8.	Archeologie hrou – komentované prohlídky (30 min.)
a dílny (60 min.), vždy ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod.
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

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
do 28. 9.	Příběh kola aneb od draisiny k favoritu – výstava, historický
vývoj kola od konce 18. do poloviny 20. století
14. 8. 14:00 Bicykl v otázkách a odpovědích – komentovaná prohlídka
(do 17:00 hod., také 14. 9.)
15.–19. 8.
Letní příměstský tábor (vždy od 08:00 do 16:00 hod.)

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, Plzeň, 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
do 31. 12.
Kinetický dvorek 2016 – pohyblivé objekty

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 30. 10.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika
11. 8. 18:00 Koncert Sedláčkova kvarteta v rámci Letního barokního
festivalu 2016 (kaple)

Nová Akropolis

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

22. 8. 18:00 L etní 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.)
31. 8. 19:00 Kurz 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

12. 8. 19:00 Sbírání + French Touch – večer poezie a francouzského šansónu
14. 8. 18:30 S alsa tančírna na plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk
na venkovním parketu
19. 8. 19:00 Smím prosit…? na plovárně – social dance tančírna
20. 8. 14:00 Retro Games – benefiční akce Diecézní charity Plzeň
28. 8. 18:30 Salsa tančírna na plovárně

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 25. 9.
DOBRODRUZI – hravá výstava pro děti a dospělé
6. 8. 10:00 Recyklační sobota – workshop (velký skleník)
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7. 8. 17:00 Kultura je i naše hřiště – vernisáž výstavy
7.–31. 8.	Kultura je i naše hřiště – výstava amatérské tvorby (kavárna)
8.–12. 8.
Česko-německý příměstský tábor
9. 8. 20:00 Marillion (UK) – artrock
20. 8. 17:00 Barokní slavnost (do 22:30 hod., autobusem z Plzně
na zámek Zelená Hora a zpět)
26.–27. 8.
Brewstock – první plzeňský pivně-kulturní festival
26. 8. 15:00 Barokní slavnost (do 22:00 hod., autobusem z Plzně
do Manětína a zpět)
27. 8. 10:00 Sousedská procházka: Křimice – Nejen o zelí a zámku (před
vchodem do zámku, zastávka autobusu č. 35)
		10:00 Sousedská procházka: Jak jsem zachránila hřbitov (Mikulášský hřbitov – před hlavním vchodem, Mikulášská 23)
		14:00 Architektonická procházka: Staré a nové centrum – Plzeňský architektonický manuál (Dům U Dvou klíčů, náměstí
Republiky 202/28)

The Show Time

OC Plzeň Plaza, Radčická 2

10. 9. 13:00
		14:00
		14:10
		14:50
		15:00
		15:30

Show letních extrémních sportů – zahájení
The Show Time: BMX, SK8 & Scooter – Warm Up
Workshopy letních extrémních sportů pro veřejnost
Free running show (také v 16:50 a 18:50 hod.)
The Show Time: BMX, SK8 & Scooter (také v 17:00 a 19:00 hod.)
Soutěže o ceny (také v 17:30 hod.)

		15:50 W
 orkshopy pro veřejnost, výuka základních triků
(také v 17:50 hod.)
		19:20 Autogramiáda
		19:30 Live DJ Lucky Boy
		20:00 Koncert ATMO MUSIC
		20:45 Ukončení programu

S hudbou za památkami Plzeňského kraje

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

6. 8. 18:00 R adost v baroku – Musica Dolce Vita, účinkují: Daniela
Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – př. flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa. Program: J. S. Bach, Jean Baptist
Cardon, Georg Philipp Telemann (Plasy, kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
15. 8. 19:00 Jidiš ve třech – večer židovských písní a anekdot, účinkují:
zpěvačka a herečka Hana Frejková se svojí skupinou
(Stará synagoga v Plzni, Smetanovy sady 5)
20. 8. 18:00 Inspirace Guillaumem de Machaut, účinkuje: komorní
pěvecký sbor Ensemble Guillaume, Lukáš Vendl – varhany
(Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla)
28. 8. 16:00 Radost v baroku – Barokní orchestr, účinkuje: Capella
Traiana – barokní orchestr Pražské konzervatoře, Jakub
Kydlíček – dirigent. Program: Johann H. Schmelzer,
Heinrich I. Biber, Georg Muffat, Antonín Reichenauer
(Mariánská Týnice, muzeum)

M ě š ťa n s k á b e s e da vá s z v e
HUdba

kInO beseda

2. 8. 19:30 Radka FišaRová

2. 8. 18:00

učitelka

4. 8. 17:00 1. MezináRodní dixielandový Festival

2. 8. 20:00

Julieta

3. 8. 18:00

Julieta

3. 8. 20:00

učitelka

koMiCi s.R.o.

9. 8. 20:00

Jason BouRne

RoMeo a Julie

10. 8. 20:00

Jason BouRne

11. 8. 18:00

luCie: PříBěh Jedný kaPely

11. 8. 20:00

Jason BouRne

24. 8. 18:00

učitelka

25. 8. 19:30 daRk Peak ConCeRt Band
dIvadLO
3. 8. 20:00
8. a 9. 8. 21:00

velká zeBRa
21. 8. 20:00
aneB Jak že se to JMenuJete?
děTI
7. 8. 14:30

o šíPkové RůženCe

14. 8. 14:30

o líné PRinCezně a ChytRéM honzovi

21. 8. 14:30

Jak se loví zvíře

28. 8. 14:30

ovčí Pohádka
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Pozvánka na kulturní akce do Nepomuka

www.nepomucko.com, www.nepomuk.cz, www.zelenahora.cz

10.–14. 8.
Jehněčí speciality (Švejk restaurant U Zeleného stromu)
13.–14. 8.	Otevření Zelené Hory – mimořádné komentované prohlídky
zámku, bohatý doprovodný program
20. 8. 07:30 Mariánská mše svatá (zámek Zelená Hora)
		08:00 Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
(do 12:00 hod., náměstí A. Němejce)
		11:00 Nepomucká koule – trojice (hřiště u Sokolovny)
		19:00 Barokní slavnost s operou Kouzelná flétna
(zámek Zelená Hora)
20.–21. 8.	Výstava gladiol – výstava řezaných květin (od 09:00
do 16:00 hod., stodola rodného domu A. Němejce)
20.–21. 8.	Otevření Zelené Hory – mimořádné komentované prohlídky
zámku, bohatý doprovodný program
Koncerty a divadlo na Malé letní scéně
6. 8. 20:00 3 ženy navíc – divadelní představení,
hraje Chlupatej kaktus
13. 8. 20:00 Pavel Dobeš – koncert s kytaristou Tomášem Kotrbou
20. 8. 10:00 Rozpustilý kabaret – představení pro děti
		20:00 Když se sejdem – koncert country
26. 8. 20:00 Noc na Karlštejně – muzikál, hraje Tyjátr Horažďovice
27. 8. 20:00 Vojtěch Urbánek, Josef Fojta, Tomáš Mourek
– koncert folk, blues, indie

Léto v Plzeňském Prazdroji

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

29. 7. 15:30
4. 8. 19:00
11. 8. 19:00
17. 8. 19:00
18. 8. 19:00
25. 8. 19:00
27. 8.		
1. 9. 19:00
3. 9.		
28. 9.		

Czech Ukulele Festival – festival hry na ukulele
Buster Nixon, Čankišou
Hibaj, Replay
Finále Mistr výčepní, X-Cover
Just, Bára Zemanová & Band
Pestalozzi, Extra Band Revival
Rallye 2016
Burma Jones, Ill Fish
Prazdroj Cup 2016
Svatováclavská vyjížďka motorek

Živá ulice

Plzeň, www.zivaulice.eu

12.–21. 8.

Multižánrový festival v ulicích města

Náměstí Republiky
15. 8. 17:00 Hudba z týmu / mixtape od Matěje
		18:00 Žonglérsko-chůdařský workshop (do 20:00 hod.)
		18:30 Bulk – psychedelic urban folklore
		19:45 Gadjo.cz feat Mário Bihári – balkan latin session
		21:15 Circus Problem – dance music, klezmer
16. 8. 17:00 Hudba z týmu / mixtape od Davida
		18:30 Tomáš J. Holý – acoustic-post rock
		19:45 Jiří Schmitzer – acoustic-punk
		21:15 Kníry – rock'n'roll-punk
17. 8. 17:00 Mixle v piksle – Vypsaná fiXa pro děti
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Akce

17. 8. 18:30
		20:00
18. 8. 14:00
		14:00
		17:00
		19:00
		20:30
19. 8. 12:00
		17:00
		18:15
		19:45
		21:15
20. 8. 17:00
		18:30
		18:45
		19:45
		21:15
21. 8. 17:00
		19:45
		21:15

Bombarďák – kapela pro děti
Tančírna s Annešanté + swing&rock'n'roll afterparty
DJ S-BisH (také 19. 8.)
Plzeň Fashion days
Jiří Vidasov (solo piano)
Ježkovy stopy & workshop s tanečníky z Groovy Cats
James Wing ft. live sax
Plzeň Fashion days
Hudba z týmu / mixtape od Dominiky
St. JOHNNY – jump-blues
Xavier Baumaxa – folk
Frajara*Putika – ska-reggae
Hudba z týmu / mixtape od Táni
The Aprill – rock
Vyhlášení výsledků Run Tour
Criminal Colection – punk rock
Trautenberk – alternative-metal
Hudba z týmu / mixtape od Filipa
Anička Polívková a Iby Pop: Aniby neřekla – pop-acustic
Voilà! – alternative-pop

Anděl café stage (U Branky)
15. 8. 18:00 Donnie Darko – rock-progressive
		19:15 Tabasker – klezmer-world music
		20:45 Znouzectnost – bigbít-punk
16. 8. 18:00 Known as Brooklyn – indie-rock
		19:15 teepee – indie-folk, host: Mikoláš Růžička a další
		20:45 Kittchen – industrial-folk
17. 8. 18:00 Moodshake – funk fusion
		19:15 Burlesque – chanson, tango, acustic
		20:45 Tony Ducháček & Garage – rock
18. 8. 19:00 DJ Fatte
		20:00 Idea + DJ Fatte
		20:30 Rest + DJ Fatte
		21:00 MC Gey + DJ Fatte
		21:30 Idea, Rest DJ Fatte, MC Gey
19. 8. 18:00 Electric Lady – power funk, rock, funk rock
		19:15 Walter Schnitzelsson – rock´n´roll
		20:45 Ventolin – acid-techno
20. 8. 17:00 Twin Peaks: Fire Walk With Me
		19:15 Manon Meurt – shoegaze
		20:45 John Wolfhooker – rock
21. 8. 18:00 Vobezdud – folk-punk
		20:45 Vložte kočku – emo-electronica
Proluka (Křižíkovy sady)
12. 8. 18:00 French Touch – koncert k vernisáži
		18:00 Barva na ulici – vernisáž výstavy k výroční 700 let Karla IV.
		 21:00 AMY (r. Asif Kapadia) – silent kino
13. 8. 16:00 Marek a Marie: O psu PES – pohádka
		21:00 Takovej barevnej vocas letící komety – silent kino
14. 8. 16:00 Divadlo Buřt: O rybáři a jeho ženě – loutková klaunérie
15. 8. 16:00 Cirkus v hlavě – divadelní představení
		 17:00 Workshop pro děti v Proluce (také 16. až 21. 8.)
16. 8. 16:00 Anička a letadýlko: Kill Will – divadelní představení
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17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.

16:00
16:00
16:00
16:00

Tme divadlo: Ukradené slunce – loutková pohádka
Toy machine: Pinokio + dřevěná dílna
Toy machine: Král ze zlaté kolébky
Loutky bez hranic & Ryba řvoucí: Červená Karkulka aneb
Dobrodružství v galanterii + knoflíková dílna
21. 8. 16:00 Divadlo 100 opic: Daleká cesta Arašída a Kanišky
Inspiral Garden (Šafaříkovy sady)
12. 8. 20:00 Conexis uvádí Shtuby (IL) – funk, jazz, groove
		22:00 Klub 27 (vzpomínka na hudební legendy) / silent night
13. 8. 16:00 Inspiral DJs (také 14. až 21. 8.)
		20:00 Lister – electronica-power
		22:00 Písničky Psích vojáků a kamarádů / silent night
14. 8. 16:00 Odpolední piknik před Inspiralem
		20:00 Místní borci uvádí Terraformer (BE)
15. 8. 16:00 Mike Noegraf (FR) – folk
		17:00 Yotam Ben Horin (ISR) – indie-alternative
		18:00 Joe McMahon (US)
		20:00 Jakub Kořínek & Kateřina Misíková – blues, jazz, folk
		21:00 Tabasker – balkan, klezmer, folklor, gipsy, electroswing
		22:00 Gadjo.cz / silent night – world'n'bass, gypsy latino jazz
16. 8. 18:00 Pavel Malina & Band – pop-rock
		20:00 The Blbs – alternative-rock
		22:00 DJ Tuzex / silent party – electro, rock
17. 8. 18:00 Papersand – pop
		20:00 BTnJ – funk-rap
		22:00 Dead Sailor / silent party – electro breakz party rockin
18. 8. 20:00 Sebevrány – alternative
		22:00 DJ Vegy / silent party
19. 8. 20:00 Pesopír – amateure obscenne folk
		22:00 Ventolin / silent party – acid-techno
20. 8. 20:00 Enest – jazz, pop, electro, klasická hudba
		22:00 DJ Maverick / silent party
21. 8. 20:00 Los Gádžos – dechová hudba, balkan world-music
		22:00 DJ N-Dee / silent night

15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.

20:45
20:15
20:15
20:15
20:15
20:15

Vykolejená
Čarodějnice
Padesát odstínů šedi
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Sezn@mka
Celebrity s.r.o.

Filmové noci

Amfiteátr Lochotín, www.facebook.com/filmovenoci

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

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

Ave, Caesar!
Celebrity s.r.o.
Jak se zbavit nevěsty
Léto All Exclusive
Sezn@mka
Kung Fu Panda 3
Star Wars: Síla se probouzí
Grandhotel Budapešť
Bez kalhot XXL
Čarodějnice
Lída Baarová
Mimoni
Ztraceni v Mnichově
Divoká dvojka
Muž na laně
Everest
Padesátka
Vykolejená
Most špiónů
Teorie tygra
Osm hrozných
Hodný dinosaurus
Lovec: Zimní válka
Sezn@mka

Sadový okruh
16. 8. 15:00 Babylon na plotně (také 17. 8.)

Autokino

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

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.

20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45

Hašišbába
Most špiónů
Sezn@mka
Divoká dvojka
Jak se zbavit nevěsty
Zootropolis: Město zvířat
Matrix Revolutions
Zahulíme, uvidíme
Léto All Exclusive
Ave, Caesar!
Muž na laně
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Kung Fu Panda 3
Teorie tygra
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Kino a divadlo Káčko

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

11. 8. 20:00
12. 8. 17:00
12. 8. 20:00
14. 8. 15:00
18. 8. 20:00
19. 8. 17:00
		20:00
21. 8. 15:00
25. 8. 20:00
26. 8. 17:00
		20:00
28. 8. 15:00

Sezn@mka
Tajný život mazlíčků 3D
Jason Bourne
Tajný život mazlíčků
Strašidla
Strašidla
Star Trek: Do neznáma 3D
Tajný život mazlíčků
Julieta
Můj kamarád drak 3D
Strašidla
Můj kamarád drak

Cinema City

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

28. 7.–3. 8. Jason Bourne, Krotitelé duchů, Sezn@mka
4.–10. 8.
Nejkrásnější den, Matky na tahu, Sebevražedný oddíl
11.–17. 8.
Mělčiny, Tajný život mazlíčků
18.–24. 8.
Star Trek: Do neznáma, Strašidla, Týpci a zbraně
25. 8.–1. 9. Ben Hur, Božská Florence, Můj kamarád drak
Dále hrajeme: Alenka v říši divů: Za zrcadlem (2D i 3D), Angry Birds
ve filmu, Bláznivá pětka, Den nezávislosti: Nový útok (2D i 3D), Doba ledová:
Mamutí drcnutí (2D i 3D), Hledá se Dory (2D i 3D), Hra peněz, Julieta, Kniha
džunglí, Legenda o Tarzanovi, Lucie: Příběh jedný kapely, Mike i Dave sháněj
holku, Než jsem tě poznala, Očista: Volební rok, Podfukáři 2, Učitelka, V zajetí
démonů 2, Warcraft: První střet (2D i 3D), Zhasni a zemřeš

CineStar

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

28. 7.–3. 8. Jason Bourne, Krotitelé duchů, Sezn@mka
4.–10. 8.
Matky na tahu, Sebevražedný oddíl
11.–17. 8.
Mělčiny, Tajný život mazlíčků
18.–24. 8.
Star Trek: Do neznáma, Strašidla, Týpci a zbraně
25. 8.–1. 9.	Ben Hur, Božská Florence, Buchty a klobásy, Můj kamarád drak
Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu, Den nezávislosti: Nový útok, Doba
ledová: Mamutí drcnutí (2D i 3D), Hledá se Dory (2D i 3D), Legenda o Tarzanovi, Mike i Dave sháněj holku, Očista: Volební rok, Podfukáři 2, Tohle je náš
svět, Učitelka, V zajetí démonů 2, Warcraft: První střet, Zhasni a zemřeš

Šídlovák Oupn Ér

Ranč Šídlovák, Plzeň, www.festival.oupner.com

19.–20. 8.

7. ročník festivalu – koncerty, doprovodný program

Kino | Akce | Kluby

19. 8. 16:00 D uo My tři, FAJF Oupn Ér – soutěž, Jakub Kořínek a Kateřina
Misíková, Alternativa, Isara
20. 8. 12:00 Slávek Janoušek a textová dílna, Choroši, Frýda & Company,
Forehand a Míša Leicht po šestnácti letech, Ivan Hlas Trio,
Pavlína Jíšová a Adéla Jonášová

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

Zach´s Pub

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

2. 8.
4. 8.
9. 8.
14. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
1. 9.

21:00
20:00
20:00
20:00
20:00
21:00
20:00
21:00

Sergent Pépère – cirkus, jazz, šanson
FAITH is MORE, Different D.I.S.C.O., Cougar
Braun – elektronika, jazz, drum´n´bass
Nevím – divadelní komedie, hrají K. Leichtová, A. Stropnická
Jahtec Jammin' Job – reggae
Echt! – pub rock
Slam Poetry Exhibice
Blue Effect – legendární Radim Hladík s kapelou

HOST’n’HOST

Malostranská 1, Plzeň, www.facebook.com/hostnhost

31. 7.
14. 8.
28. 8.
4. 9.

18:00
18:00
18:00
14:00

Garyho Hausbot – soul-rock'n'roll
Rhapsody of Bohemia – rock classic
Electric – rock
Goodfest – putovní hudební festival

Pantheon Music Club

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

5. 8. 21:00 T erasové grilování s Bagel's – DJs Carbon and Pila,
oldies: Thomas M
6. 8. 21:00 Afterparty Bolevák – Deadly Groove, DJane Mejsi, oldies: Sobol
12. 8. 21:00 Letní noc s Finlandia Kokos – Deadly Groove,
oldies: Thomas M
13. 8. 21:00 Karneval masek s Ballantine's brasil – DJs Carbon and Pila,
oldies: Run
19. 8. 21:00 Hip Hop and R&B – DJs Nester and Double J, oldies: Moon
20. 8. 21:00 Frisco Night – DJs Carbon and Pila, oldies: Run
26. 8. 21:00 Miami Vibes – DJ Jacooob, oldies: Moon
27. 8. 21:00 Immortal – konec prázdnin, DJ Immortal, LA, Robin,
oldies: Sobol

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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