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mohlo by se zdát, že srpen je měsícem, kdy se má
odpočívat. Slunce pálí, tak co také dělat jiného?
Ale při pohledu do kalendáře výročí je jasné, že
srpen je a vždycky byl měsíc jako každý jiný, kdy
se dály věci zaznamenáníhodné i bezvýznamné,
pozitivní i negativní. Tak například 3. srpna 1778
byl v Miláně otevřen slavný operní dóm La Scala,
a to Salieriho operou L´Europa riconosciuta. Ano,
toho Salieriho, o němž jsme si zvykli smýšlet jako o zakyslém závistivci, který ničeho
nedosáhl, a tak škodí Mozartovi. Věci jsou zkrátka často jinak, než si myslíme.
Docela jiné výročí se váže ke 4. srpnu. Tohle datum měl v rodném listě jazzový král
Louis Armstrong. Tedy 4. srpen 1901 je jeho oficiální datum narození. On sám často uváděl, že se narodil na Den nezávislosti roku 1900, tedy o rok dříve 4. července. Tohle datum však s oblibou udávali všichni Američané, kteří neměli rodný list.
Louis Armstrong ho neměl. A tak se docela dobře mohl narodit i někdy dřív. Věci
jsou zkrátka často jinak, než si myslíme, ale jak, to se třeba nikdy ani nedozvíme.
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Osmého srpna si zase připomeneme 115 let od smrti významného českého průmyslníka Emila Škody. Ačkoli moment: českého? Ano, Emil Škoda pocházel z Plzně
a vybudoval tu gigantickou továrnu na vše, jak se říkalo, od špendlíku po lokomotivu. Pochován je na Mikulášském hřbitově. Ale pracovní zkušenosti a vzdělání získal výhradně v cizině a nadto ani nemluvil česky. Přesto rodnou zemí nepohrdal.
Inu, věci jsou někdy…ale však to znáte.
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Zajímavé výročí s sebou nese 24. srpen. Toho dne v roce 79 po Kristu vybuchl
Vesuv a pohřbil pod lávou a kamením Pompeje. Ačkoli ani toto datum není stoprocentně jisté. Novější výzkumy posouvají katastrofu o dva měsíce, na 24. října.
Ať tak, či tak, Pompeje na šestnáct dlouhých staletí zmizely. Když byly objeveny,
vydaly šokující svědectví: starověký svět nebyl čistý, upjatý a upejpavý, jak si lidé
později vybájili. Ba právě naopak. Pompejské domy byly plné maleb s erotickými
a sexuálními motivy. Ano, věci nejsou vždycky tak, jak bychom je chtěli vidět.
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Další sopečné výročí připadá na 27. srpen. Tento den roku 1883 vybuchla sopka
Krakatoa, která vzedmula vlnu tsunami, jež následně zabila 36 tisíc lidí na Jávě
a Sumatře. Pokud vám jméno Krakatoi připomíná Čapkův Krakatit, jste na správné
stopě. Ačkoli i v tomhle případě jsou věci trochu jinak. Vedle této exploze Čapka
k napsání Krakatitu inspiroval ještě výbuch muničky v Bolevci.
Zkrátka než vynesete jakýkoli soud, třeba že srpen je měsíc vhodný jen k lenošení,
není k zahození podívat se na věci i z jiných úhlů. Například zalistovat Žurnálem
a zaměnit lenošení za zábavu na akcích pod širým nebem i pod střechami budov.
Příležitostí je k tomu víc než dost.
Krásnou druhou polovinu prázdnin přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. srpna

srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Loutky budou každý den odpoledne vystaveny v ulicích, večer pak ožijí a promění historické centrum
Plzně v divadelní jeviště. Kromě unikátní show obřích loutek uvede Skupova Plzeň také nizozemské
zvířecí loutky divadla La Pavana, loutkářský stan
Theatre Risorius z Francie, domácí mistry z Divadla V boudě a řadu dalších loutkářských souborů.
V sadovém okruhu vyrostou také dílny, kde si budou
moci malí i velcí vyrobit loutky.
Španělské loutky budou mluvit česky a poprvé
v historii souboru se jich předvede všech osm najednou. Hlas jim propůjčí Martin Stránský, Jiří Lábus nebo Antonín Procházka. Součástí představení
bude také originální hudba, akrobacie či fascinující
práce se světlem. Vše připravuje mezinárodní tým
ve složení V.O.S.A. Theatre, Long Vehicle Circus, Tam
Tam Batucada, Ridina Ahmed and band, Amanitas
Fire Theatre, Žongléros a další. Na scénáři se podílejí Adam Renč, Luba Blaškovičová, Jakub Vedral
a Carros de Foc.

Obří
loutky
v Plzni

Carros De Foc je unikátní španělský divadelní soubor, který již více než dvacet let pracuje s obřími
loutkami a vytváří většinou průvodová představení.
Velké úspěchy s nimi slavil v Latinské Americe, Dubaji, Kataru, Maroku a v mnoha evropských městech.

Kdo se v Plzni představí
Seznamte se se španělskými obry, kteří po příjezdu
do Plzně změní svá jména a převezmou role ve snovém příběhu děvčátka a jejích hraček!
Vypravěč příběhu je strážcem zahrady a tajným
nejlepším kamarádem dívky Elišky. Jeho mohutná,

Během posledního prázdninového víkendu projdou
Plzní obří loutky a zahájí tak mimořádný ročník mezinárodního loutkového festivalu Skupova Plzeň. Přímo
v centru města potkáte dvanáctimetrové marionety,
dvacetimetrového draka nebo létajícího ptáka! Vůbec
poprvé do České republiky přijede na pozvání Evropského hlavního města kultury skupina Carros de Foc
ze Španělska, aby zde od 28. do 30. srpna společně
s desítkami akrobatů, tanečníků a muzikantů předvedla jedinečné představení La Niña. To vzniká pod
taktovkou společnosti ArtProm přímo na míru Plzni
a bude vyprávět příběh holčičky, jejích hraček a splněných snů.
srpen 2015 I www.zurnalmag.cz
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devět metrů vysoká postava se dokáže pohybovat
se stejnou lehkostí jako nejmenší marioneta, dokáže hýbat rukama i nohama nebo se posadit. Váží
400 kg a jeho pohyb zajišťuje jeřáb manitou.
Holčička Eliška je vnímavé děvče, dychtivé po poznání a dobrodružství. Touží létat a sní o tom, že se jí
tento sen jednou splní. V Plzni oblékne zbrusu nové
šaty, které pro ni ušily české švadlenky z osmnácti metrů látky. Loutka je svojí konstrukcí marioneta,
která měří 8 m a váží 304 kg.
Orlice Přemysla, mateřsky moudrý charakter. Loutka Orlice váží 750 kg, má rozpětí křídel až 9,5 m
a dokáže létat pomocí vysokého jeřábu. Unese akrobata na šále nebo jezdce na svém hřbetě.
Vlčice, tedy Chrtka, která od dob vzniku plzeňského znaku trochu ztloustla, je oddanou průvodkyní
holčičky a také dopravním prostředkem. Loutka je
vysoká 3,10 m a uveze až 8 osob.
Rytíř Emil je opakem dona Quijota. Ač kouzelně
zmatený, bezbranný a nešikovný, je zároveň velice
vzdělaný a rozhodný. Děvčátko kavalírsky doprovází,
ale za každou cenu se snaží vyhnout konfrontacím,
hlavně těm fyzickým. Doprovází ho skupina podobně nešikovných chůdařů.
Kůň, elegantní kobylka, která je však dost zlomyslná, sebestředná a často nesouhlasí se svým rytířem.
Bílého koně doprovází skupina baletek a na jeho
hřbetě jede akrobatka. Loutka dokáže běžet, zvedat hlavu nebo se postavit na zadní nohy. Na rozdíl
od ostatních loutek nemá kůň vlastní motor, takže
jeho 1 200 kg musí pohánět lidská síla.
Drak je zbabělec, který se bojí už toho, že je drak.
Aby získal na vážnosti, doprovází jej skupina nebojácných ohnivců, kteří šermují mečem, plivají oheň
nebo žonglují se zapálenými tyčemi. Loutka draka je nejdelší z loutek Carros de Foc, měří celých
21 m. Její temně rudá hlava se dokáže zvednout až
do výšky 6,5 m.
Velbloud Kamil má po celou dobu příběhu velkou
žízeň. Ta ho žene kupředu, s holčičkou na hřbetě.
Velbloud je jejím věrným souputníkem a vtipným
glosátorem celého dění. Loutka velblouda má
v sobě motor, váží 2 200 kg, měří 2,9 m na výšku
a 2,2 m na šířku. Uveze 2 lidi a dokáže hýbat hlavou.

Kdy a kde začít putování
s loutkami po Plzni?
28. 8. 2015
17:00	Průvod obřích loutek přichází z plzeňského
pivovaru do centra města
18:00
Obří loutky Carros de Foc v ulicích
20:30	Náměstí Republiky: Příběh La NIÑA začíná
29. a 30. 8. 2015
16:00
Obří loutky Carros de Foc v ulicích
20:30	Náměstí Republiky: Příběh La NIÑA začíná
Více na www.plzen2015.cz/obriloutkyvplzni.

Do parku sv. Jiří
se slétnou draci
Během posledního sobotního prázdninového odpoledne v parku sv. Jiří v Doubravce vyvrcholí čtrnáctidenní workshop umělců z Německa, Maďarska a Polska,
kteří tu budou od 16. srpna instalovat části draka
ve svém originálním pojetí. Sobotní slavnost nazvaná
Stopy draka v krajině a lidech začne v 13:00 otevřením landartové expozice a zahájením jarmarku. Po celé
odpoledne pak budou návštěvníci moci sledovat dračí
příběhy, pátrat po dračích stopách, zúčastnit se krajinářských tvořivých dílen či povídat si s umělci a odborníky na příběhy a mytologii draků. Program vyvrcholí
v 19:00 koncertem skupiny Yellow Sisters. Rodiny
s dětmi se také mohou zúčastnit dvou landartových
workshopů Draci a řeky, které se zde uskuteční již
21. a 28. srpna pod vedením irské umělkyně Patricie
Leighton. Od 21. do 28. srpna se navíc lidé mohou připojit k pouti po tocích řek, jež se stékají do Berounky,
a slavností vody na jejich soutoku v parku sv. Jiří. Vstup
na sobotní akce je zdarma.
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Dožínky Plzeňského kraje a Přeštické pivní slavnosti

05/09 / 11:00

Přeštice

Dožínky Plzeňského kraje
Přeštické pivní slavnosti
Vážení čtenáři
Žurnálu,
dovolte, abych
vás pozval na letošní
Dožínky
Plzeňského
kraje
a Přeštické pivní
slavnosti, které se
uskuteční 5. září
2015 na Masarykově náměstí v Přešticích.
Dožínková tradice se v Čechách držela od nepaměti a Plzeňský kraj se už několik let snaží
tradici připomínat a spojit dožínkovou veselici se zajímavou akcí v daném místě. Letos
padla volba na Přeštice, které počátkem září
pořádají Přeštické pivní slavnosti.
Dožínky jsou oslavou ukončení sklizně a také
poděkováním za sklizenou úrodu, která pro
tehdejší obyvatele vesnic znamenala zajištění obživy na celou zimu. Dobrá úroda
a konec namáhavé práce byl důvod k oslavě
a hodování spojenému s hudbou a tancem.
V podobném duchu jsou připraveny i letošní dožínky. A přesto, že dnes sklizeň úrody
neprobíhá tak jako za starých časů, můžeme
dožínky chápat spíše jako připomenutí toho,
co všechno nám příroda dává.
Všichni jste proto srdečně zváni na dožínky
Plzeňského kraje i Přeštické pivní slavnosti,
kde, jak velí tradice, bude o dobrou zábavu
postaráno. Po poledni vyrazí přes město dožínkový krojovaný průvod s nazdobenými
vozy, to vše za hudebního doprovodu, nebude chybět dobré jídlo a pití, připraveny jsou
ochutnávky regionálních potravin, prezentace více než dvaceti pivovarů, ale také dětské
atrakce a v neposlední řadě hudební vystoupení populárních kapel.
Těším se na viděnou
Václav Šlajs,
hejtman Plzeňského kraje
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Spojení zábavy, hudby, dobrého jídla a zlatavého moku – to jsou
Dožínky Plzeňského kraje a Přeštické pivní slavnosti. Kromě tradiční dožínkové zábavy se zde bude prezentovat více než dvacítka pivovarů a zahraje řada oblíbených kapel a muzikantů.
Zahájení Přeštických pivních slavností se ujme hodinu před
polednem starosta města Přeštice Karel Naxera a hned poté
ohlásí začátek Dožínek Plzeňského kraje hejtman Václav Šlajs.
V městském parku si lidé budou moci od 12:00 hodin prohlížet ukázky dožínkových vazeb a zdobení vozů chystajících se
do průvodu. Ten vyrazí do ulic půl hodiny po poledni. Na Masarykově náměstí se mezitím návštěvníci budou moci bavit
poslechem harmonikového dua Josefa a Renáty Pospíšilových
nebo při vystoupení Dechového orchestru a mažoretek Bohemia ZUŠ Přeštice. Dožínkový průvod za doprovodu souboru
Vozembach ZUŠ Dobřany dorazí na náměstí před třináctou
hodinou. Tím dožínkové slavnosti symbolicky vyvrcholí: ženci
předají hejtmanovi Plzeňského kraje jakožto hospodáři dožínkový věnec a starosta Přeštic převezme dožínkovou kytici.
Od tohoto okamžiku vypukne dožínková veselice na počest
zakončení sklizně.
Jako první zazpívá ANNA K. Po ní přijde na scénu rocková kapela Extra Band Revival, následovat bude koncert ve stylu ska
v podání kapely Sto zvířat. V osm hodin večer zazní hity jako
Hráč nebo Chtěl jsem mít, vystoupí totiž skupina Turbo. O tečku za hudebním programem se postará kapela Agnes Rock.
U žádné oslavy se nesmí zapomenout na jídlo a pití. Po celý den
bude proto možné ochutnat regionální potraviny z Plzeňského
kraje a pivo z nabídky pivovarů: Akciový pivovar Letiny, Gambrinus, Pivovar Groll, Hostinský pivovar U Bizona Čižice, Chodovar,
Kout na Šumavě, Pivovar Modrá Hvězda Dobřany, Pivovar U Pašáka, Pivovar Vratislavice n. Nisou, Plzeňský Prazdroj, Purkmistr
Plzeň Černice, Radegast, Radouš, Staropramen, Svijany, U Rytíře
Lochoty, U Stočesů Rokycany či Železnorudský pivovar Belveder.
Vstup na akci, která se uskuteční také díky finanční podpoře
společnosti NET4GAS, je zdarma. Více na www.plzensky-kraj.cz.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Dožínky Plzeňského kraje
Přeštické pivní slavnosti
Přeštice 5.9.2015
Masarykovo náměstí
11:00 – 23:00
VSTUP ZDARMA

PROGRAM
Městský park
12:00 ukázky dožínkové vazby a zdobení vozů
ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje
soubor Vozembach ZUŠ Dobřany
12:30 dožínkový průvod

Masarykovo náměstí
11:00 zahájení Přeštických pivních slavností a Dožínek Plzeňského kraje 2015
ocenění zemědělců Plzeňského kraje a studentů zemědělských oborů
11:30 Duo Harmonika Pospíšilovi
12:15 Dechový orchestr a mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice
13:00 předání dožínkového věnce hejtmanovi Plzeňského kraje
a dožínkové kytice starostovi města Přeštice
13:20 soubor Vozembach ZUŠ Dobřany
14:00 ANNA K.
16:00 Extra Band Revival
18:00 Sto zvířat
20:00 Turbo
22:00 Agnes Rock

Doprovodné aktivity
prezentace piv z více než 20 pivovarů
ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje
dětské atrakce (bez vstupného)

více informací na www.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/plzensky.kr

AKCE MĚSÍCE

Akce v Prazdroji

05–26/08 od 21:15

Letní kino v pivovaru

Letošní léto je v Plzeňském Prazdroji skutečně nabité! Kromě
tradičních hudebních koncertů a farmářských trhů se můžete během středečních letních večerů přijít podívat na několik legendárních filmů. Srpnový program přinese Vlka z Wall
Street, Podraz, Rivaly a Divoké historky. Začátky projekcí jsou
ve 21:15 hod. a kromě filmu nabídnou i tematicky přizpůsobené občerstvení a výborně ošetřené pivo. Po filmu se bude konat komentované pozorování noční oblohy. I na tohle všechno je vstup zdarma. Kompletní program najdete na str. 41.

16/08

500 mil Bohemia v pivovaru

Šestnáctého srpna se pak do pivovaru sjede šlechta mezi motorkami, motocykly Harley Davidson. Více než stovka strojů
tu zakončí 24hodinovou jízdu 500 mil Bohemia. Filozofie
téhle akce je veskrze oddechová a romantická. Účastníci až
do poslední chvíle neznají místo startu ani trasu. Vědí jen to,
že do cíle musejí dojet maximálně za 24 hodin a že ujedou
(tedy pokud nezabloudí) 500 mil, tedy 805 kilometrů.

22/08 a 19/09

Akce v Prazdroji
Léto se přehouplo do své druhé poloviny. Prázdninový program na nádvoří
pivovaru pokračuje i v srpnu hudebním
programem, či filmovými večery. V roce
Plzně jako Evropského hlavního města
kultury na vás čekají ještě farmářské
trhy a prohlídka motorek Harley Davidson nebo historických vozidel. Vstup
na všechny akce v Prazdroji je zdarma.

06–27/08 od 19:00

Léto v Prazdroji
Série čtvrtečních koncertů v areálu
pivovaru Plzeňský Prazdroj začíná tradičně v sedm hodin večer. Návštěvníky
čeká vždy hlavní kapela, před kterou se
představí jedna z mladých českých skupin. V srpnu se můžete těšit na kapely
Imodium, Jelen, Palici a Queen Tribute Band. Mezi předkapelami se objeví
Cocktail ála Motejl, Mono Love, Michal
Šindelář s Jakubem Kořínkem nebo vítěz loňského ročníku Prazdroje talentů,
rakovnická Falešná ozvěna. Vstup je
zdarma a program najdete na str. 41.

Farmářské trhy v Prazdroji

To ale pořád ještě není z prázdninové pivovarské nabídky všechno.
Kdo neholduje ani ostré muzice, ani světu automobilů a motocyklů a dokonce ani nočním projekcím pod širým nebem, ten může
do pivovaru zamířit za kvalitními potravinami. Díky projektu Czech
Specials se tu totiž uskuteční další Farmářské trhy, které obohatí
workshopy kuchařů z Národního týmu kuchařů a cukrářů České
republiky. Ti před očima diváků předvedou, co se dá z nabízených
produktů uvařit. Trh se koná od 8 do 13 hodin.

29/08

Historická vozidla na nádvoří
Plzeňského Prazdroje

Aby té vůně benzínu nebylo málo, o dva týdny později bude nádvoří pivovaru hostit vzpomínkovou jízdu historických vozidel
u příležitosti 115. výročí narození Elišky Junkové. Auta a motocykly
se nejprve projedou městem a následně budou vystavené v pivovaru. Návštěvníci pak budou v anketě volit největšího krasavce.

do 06/09

M
 ilan Bauer: Výstava Poezie
techniky v Pivovarském muzeu

Na své návštěvníky ovšem během léta pamatuje i Pivovarské muzeum. Až do 6. září zve na výstavu Poezie techniky. Jde o grafiky
Milana Bauera, jemuž učarovaly technické vymoženosti starých
časů, kdy pára byla novým médiem života, benzín katalyzátorem
čerstvých objevů a i obyčejný velocipéd mohl mít křídla. Milan
Bauer skrze ně přivedl na svět dosud neobjeveného vynálezce Ferdinanda Gramatiku a představuje nevídané prototypy motocyklů,
lokomotiv, automobilů, ale také mechanické kostry a rozmanité
biomechanoidy.
Více na www.prazdrojvisit.cz.
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Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury

POMŮŽEME VÁM ZAČÍT!
Ovládněte svá PC a tablety.

ZÁKLADY PRÁCE S PC
MS OFFICE
ZÁKLADY PRÁCE S APPLE OS X
a další...

AKCE MĚSÍCE

Skupova Plzeň: Loutky, příběhy, pohádky … z celého světa

28/08–06/09

Skupova Plzeň: Loutky, příběhy, pohádky … z celého světa
Okouzlující Vietnamské vodní loutkové divadlo, obří loutky ze Španělska, žirafy a pštrosi, letní scénu s kinem
v Proluce, dětská představení o Máničce, Aladin nebo Statečný cínový vojáček, setkání s mistry loutkářského řemesla či výrobci loutek režiséra Tima Burtona, špičkové inscenační projekty Odcházení z Finska, Čelistu
Gauche z Japonska nebo Stůl z Velké Británie, to vše a k tomu desítky představení ze čtyř kontinentů přinese
na přelomu srpna a září festival Skupova Plzeň.
Vstupenky lze rezervovat již nyní na www.skupovaplzen.cz, na open-air produkce je vstup volný.
www.skupovaplzen.cz.

01–04/09 / 19:00
05/09 / 16:30 a 18:30

DEPO2015

Vietnamské vodní
loutkové divadlo
Duše vietnamského loutkového divadla prý vzešla z rýžových polí. Tato tradiční forma je uměním lidu a vesnických loutkářů. Oživuje staré pověsti, lidové zkazky,
ale také živly jako voda, vítr nebo oheň. Čeští diváci mají
jedinečnou možnost vidět originální inscenaci tohoto
světového unikátu. Úžasná hra loutek na hladině pomocí speciálních tyčí a madel, draci, kouřové a ohnivé efekty, to vše v půvabné tradiční scéně naplněné vodou,
připomínající hladiny horských jezer. Kouzlu vodního
divadla odolá málokdo. Hostování podpořilo Ministerstvo kultury Vietnamu.

03/09 / 18:00
04/09 / 11:00

Divadlo Alfa

Čelista Gauche
O tajemné moci zvířat, lidské
vůle – a hudby. Půvabná dětská kniha slavného spisovatele Miyazawy Kenjiho inspirovala vznik nové inscenace
japonského loutkáře Noriyuki Sawy. Představení o hledání tajemství hudby zavede diváky do kouzelného
světa japonské přírody. Přináší jedinečné spojení klasické hudby, výtvarného umění a loutkoherectví. Lyrický
příběh malého hudebníka a jeho cesty říší hudby a říší
zvířat si oblíbilo tisíce diváků na největším japonském
festivalu loutkového divadla v Lidě. Rodinné představení je určeno pro děti od 5 let a všechny, kteří rádi zavítají
do světa dětské fantazie.
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05/09 / 20:30
06/09 / 13:00

Malá scéna DJKT

Stůl

Už jste se někdy potkali tváří
v tvář s hašteřivou loutkou s lepenkovou hlavou, která
se s postupem času i společně s vámi ponoří do existenciální krize? Pokud vás toto štěstí doposud míjelo, pak
neváhejte a navštivte mistrovskou inscenaci britských
loutkářských inovátorů Stůl. Tři herci, loutka, stůl a příběh Mojžíše, který ve stylizaci divadla Bunraku utíká
od biblických příběhů k filosofickým otázkám minulosti
i současnosti. Mistrovská inscenace, příznačný britský
humor, mimořádné loutkoherectví a zejména zamyšlení nad současným světem – plné nadsázky, milého
nadhledu a ironie.

06/09 / 14:00 a 17:00

Peklo

Jak s Máničkou
šili všichni čerti
V centru pozornosti se tentokrát
ocitá Mánička, která pod vlivem „módní“ šikany ze strany
kamarádek, pyšnících se nejnovějšími modely, zanevře
na své oblečení (i na Hurvínka i na Bábinku). Aby získala
nejmódnější „značkové“ šatičky, je ochotna upsat se třeba i čertu. Pak už stačí jen nasednout na tramvaj, která
jede do Ďáblic… V této hudební komedii, opírající se
o svižnou hudbu a vtipné texty se šťastně snoubí tradiční
pohádkové (především čertovské) motivy se skutečnými
problémy dnešních dětí. Že přitom diváci zažijí spoustu
legrace a budou moci ocenit vynikající loutkoherecké výkony, je v tomto divadle samozřejmostí!
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Akce měsíce | Přehled koncertů

do 22/08
18:00

10–23/08

Plzeň

Živá ulice
Multižánrový festival Živá ulice se poprvé objevil
v Plzni v roce 2012, kdy navázal na osmnáctiletou
tradici jednoho z nejstarších českých festivalů
Na ulici a letos se můžete těšit na vůbec nejrozsáhlejší program v jeho historii. Ve spojení s pouličním divadlem, food festivalem národnostních
menšin, fashion marketem, programem pro děti
a dalším doprovodným programem se festival rozrostl na celých 22 dní, přičemž hlavní srpnový blok
přinese 14 dní kultury a zábavy v kuse. Počínaje
10. srpnem se během dvou týdnů představí v centru města známí čeští interpreti, zástupci alternativních hudebních směrů, nová neokoukaná jména
české hudební scény i zahraniční umělci na sedmi
venkovních scénách – Republika stage, Jazz stage
v Měšťanské besedě, Zach´s Pub, Proluka v Křižíkových sadech, Inspiral garden v Šafaříkových
sadech, Anděl café stage u Branky a Buena Vista
Ballroom u Západočeského muzea. Multižánrovost
největšího festivalu na západ od Prahy podtrhne
bohatý doprovodný program, ve kterém nebude
chybět například ochutnávka z tradiční kuchyně
národnostních menšin, kurzy salsy nebo Živá galerie studentů a absolventů uměleckých škol. Těšit se nově můžete i na silent kino (poprvé v ČR!)
a němé filmy s živou hudbou. Letošní program je
opravdu doslova nabitý zajímavými interprety,
a podrobnosti o jednotlivých účinkujících, novinky
a detailní časový rozpis najdete na oficiálním festivalovém webu zivaulice.eu. Nezbývá než dodat,
že na všechny produkce je opět zachován vstup
zdarma, a popřát příjemnou zábavu!
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Kralovicko

S hudbou za památkami Plzeňského kraje

Srpnovou část každoročního koncertního cyklu „S hudbou za památkami Plzeňského kraje“ zahájí 1. srpna
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích mužský vokální soubor Cappella Mariana v programu „Píseň písní“.
Následující sobotu, 8. srpna, se v Potvorovském kostele
sv. Mikuláše představí dámské Trio Piacere, které v pořadu „Hudebními staletími v netradičních barvách“ zahraje
díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta, H. Tomasiho
a J. Masseneta, a letošní ročník uzavře 22. srpna Graffovo
smyčcové kvarteto vystoupením v kostele sv. Petra a Pavla
pod názvem „Z krajiny Leoše Janáčka“.

07–08/08

Beach Club
– Borská přehrada

Tropical Beat

Již třetí ročník dvoudenní open
air akce v Beach Clubu na Borské přehradě nabízí pestrý
program, který potěší zejména příznivce reggae a jeho
nejrůznějších odnoží. Návštěvníci uslyší ale i raggajungle, dubstep a drum and bass. Rozmanitý program obsahuje celou řadu zajímavých interpretů a můžete se těšit
například na taková jména jako Mr. Cocoman & Solid Vibes, Dr. Kary, Rastafidli Orkestra, Sirene Factory, Jah Army
Sound Systém, Pilsen Ragga, Varunamitra nebo King
Sound Steppaz. Mimo kvalitní živé i taneční muziky vás
čeká na místě spousta doprovodných aktivit jako beach
volejbal, paddleboarding, plavání apod. Vstupné na oba
dva dny činí tradičně lidových 150 Kč.

12/08 / 19:30

Měšťanská beseda

J azz & Swing Night
pro dětský úsměv V.
Další pokračování každoročního
benefičního koncertu Petra „Satche“ Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers se uskuteční 12. srpna v Měšťanské
besedě a výtěžek z dobrovolného vstupu tradičně poputuje do Dětského domova v Trnové. Kromě Petra Beneše
se zde představí muzikanti Vašek Greif, Dan Eberle, Michal Cába, zpěvačka s krásným hlasem Katka Jarolímová
a další speciální host Ondřej Ruml. Během večera zazní
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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písně Louise Armstronga, Duke Ellingtona a dalších ikon
jazzové scény, které budou okořeněny šansony a také
hity Raye Charlese.

14–
15/08

16/08 / 21:00

Republika stage

Mydy Rabycad

Domažlice

Chodrockfest 2015
v Domažlicích

Na pátém ročníku festivalu Chodrockfest uvedou publikum do varu skupiny, jako je Škwor, Harlej, Mňága
a Žďorp, Turbo, Katapult, Jelen a spousta dalších. Dorazí
i pankáči z Kutné Hory, Rybičky 48, s velkolepou show
plnou celebrit a pyrotechniky se dostaví Walda gang,
psy-core zahrají těžce extrovertní Dymytry a o tom, že je
zdravý a plný síly, přesvědčí publikum nestárnoucí Doctor PP. Více informací naleznete na www.chodrockfest.cz,
vstupenky zakoupíte na www.tickets.westmusic.cz.

14/08 / 19:30

Republika stage

Adam Ben Ezra
Vůbec poprvé do České republiky až z dalekého Tel Avivu přijede multiinstrumentalista Adam Ben Ezra. Svou
hudbu se snaží pojmout nově a přinést posluchačům
něco vzrušujícího. V jeho tvorbě se setkáte s prvky jazzu, latiny a středomořské hudby. Je také jeden z mála
muzikantů, kteří využívají YouTube jako nástroj ke komunikaci s fanoušky a jeho první zastávkou aktuálního
evropského turné bude právě festival Živá ulice.

15/08 / 21:00

Republika stage

Fanfara Transilvania
Kdesi v Karpatech leží městečko Cugir, u něj starověká pevnost známá jako Sigidava a to je místo, kde se v roce
2008 zrodila skupina Fanfara Transilvania. Desetičlenná
skupina se skládá z bratrů, bratranců, kmotrů a dalších
příbuzných, kteří z otce na syna přenášejí vášeň pro
tradici a hodnoty komunity a tímto způsobem uchovávají bohaté hudební dědictví. Fanfara Transilvania hrají
osobitou hudbu typickou pro tuto provincii: dechovku
kombinující starodávnou romskou hudbu, v dech beroucí rychlosti až 200 beatů za minutu s nádhernými
balkánskými rytmickými melodiemi, které vás nenechají sedět a rozvlní vaše tělo!
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Pokud patříte mezi milovníky
electroswingových tančíren, nemůžete si nechat ujít vystoupení první tuzemské kapely
v tomto stále populárnějším žánru! Mydy Rabycad vás
ohromí svojí našláplou electroswingovou show v čele
s divokou zpěvačkou Žofií Dařbujánovou. Kapele letos
vyšlo debutové album „Glamtronic“ u labelu Indies Scope
a na něm ukazuje, že se ve své tvorbě neomezuje pouze
na electroswing, z kterého vycházejí, ale v jejich pestré
tvorbě najdete vlivy celé řady dalších spřízněných žánrů.

18/08
19:30

Republika stage

Houpací koně

Kapela ze severu, která si vysnila „Everest“, ale ještě nevylezla na Milešovku. Hillary a Tenzing, Crusoe a Pátek,

TIP NA ZÁŘÍ
10/09 a 25/09

Velká synagoga
Peklo
Stromboli
a Smokie v Plzni
Září bude neobyčejně nabité velkými koncerty ještě
větších legend. Desátého přijedou do Plzně do Velké synagogy Stromboli. V synagoze zahrají více než
dvouhodinový průřez repertoárem: od eponymního dvojalba až k loňské novince. Tenhle zážitek
si rozhodně nemůžete nechat ujít. Taky na pátek
25. září si rozhodně na večer nic nedomlouvejte.
Tedy s výjimkou koncertu Smokie (foto). V Pekle
totiž zahraje britská rocková legenda, která samozřejmě přiveze i své největší pecky, jako je Living
Next Door To Alice, Oh Carol a další. Historie Smokie se začala psát v roce 1965, kdy se na gymnáziu
v Bradfordu dala dohromady parta kamarádů, kteří
chtěli hrát, zpívat a být slavní. V dalších deseti letech
vystřídali několik názvů. Štěstí jim přineslo až Smokie – všiml si jich vlivný producent a cesta ke slávě
byla nastoupena. Vstupenky na oba skvělé koncerty
zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.
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TIPY NA KONCERTY
košile a cigára. Zlatý časy se končí, jaký začínaj? Toť stručný popis ukradený z houpacího webu. Houpací koně
v roce 2013 vydali společně s Please The Trees sedmipalcovou vinylovou desku a také vynikající album „Everest“,
který jim vynesl nominace na hudební ceny Vinyla, Apollo i Anděl. Vidět na živo Houpací koně je velmi intenzivní
zážitek a už jen proto na Živé ulici rozhodně nesmí chybět – a vy osmnáctého osmý od půl osmý také ne!

Přehled koncertů

anského pohřbu, zavedou vás k močálům do St. Louis
i k břehům irských jezer. Zlidovělé texty, pozapomenuté
klenoty, ale i Daňkovy osvědčené evergreeny, to vše zazní během výjimečného vystoupení Ďáblova stáda!

19/08 / 21:00

Republika stage

Dubioza Kolektiv

18/08 / 21:00

Republika stage

Wabi Daněk
a Ďáblovo stádo
Po dvou letech se vrací úspěšný
počin Ďáblovo stádo v čele s trampským bardem a legendou Wabi Daňkem, novou deskou i výjimečnými
koncerty. I tentokrát se rozhodli producenti David Landštof a Josef Štěpánek pro neobvyklé místo natáčení a namísto studia zvolili autentickou atmosféru posázavské
hospody. Příběhy písní vás překvapí neotřelým a melancholičtějším pojetím, zprostředkují atmosféru new orle-

Bosenská parta Dubioza Kolektiv patří bez debat mezi
nejenergičtější kapely letošního ročníku Živé ulice a jejich vystoupení byste si rozhodně neměli nechat ujít!
Našláplá fúze reggae, ska, rocku a hip hopu, která se
veze na vlnách balkánského beatu by rozhýbala snad
i mrtvého. To vše je navíc doplněno o politické texty,
ve kterých muzikanti ukazují svůj názor na mír, toleranci
a porozumění, ovlivněný osobními zkušenostmi z války.
Dubioza Kolektiv vznikla v roce 2003, na svém kontě má
šest skvělých alb, tisíce koncertů a neustále se rozšiřující
fanouškovskou základnu po celé Evropě.

21–23/08

TIP NA ŘÍJEN
08/10 / 19:30

Peklo
Nazareth
Naším kulturním tipem je
tentokrát říjnový koncert
skotské rockové legendy
Nazareth v plzeňském Pekle. Celosvětovou popularitu si kapela získala celou řadou hard rockových
hitů, stejně jako coververzí balady „Love Hurts“
z poloviny 70. let minulého století (původně od The
Everly Brothers). Skladby Nazareth jako „Broken
Down Angel“ nebo „Bad Bad Boy“ se ve své době
umístily v britském žebříčku Top 10 a jejich deska
„Hair of the Dog“ z roku 1975 byla ve Spojených státech oceněna jako platinová. V roce 2013 ze skupiny
kvůli zdravotním potížím odešel původní zpěvák
Dan McCafferty, a tak Nazareth do Plzně přijíždí
v čele s jedním z nejlepších rockových hlasů současnosti – Carlem Sentancem, bývalým zpěvákem
švýcarských Krokus a pravidelným frontmanem
sólových projektů klávesisty legendárních Deep
Purple Dona Aireyho.
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Ranč Šídlovák

Šídlovák Oupn Ér
Již pošesté se v areálu Ranče
Šídlovák uskuteční festival pro
příznivce folku a příbuzných žánrů s názvem Šídlovák
Oupn Ér. V třídenním programu se představí řada domácích i přespolních interpretů jako Kamelot, Poitín, Klára
Vytisková, Pavel Dobeš, Greenhorns a Honza Vyčítal,
Stráníci, D.N.A. Brno nebo Žamboši, v neděli proběhne
tradiční soutěž kapel „Fajf Oupn Ér“ a nebude chybět ani
každoročně bohatý doprovodný program – výtvarné
i hudební dílny, pohádkový les či krátké divadelní představení. Více informací na www.festival.oupner.com.

22/08
19:30

Republika stage

Moonlight Breakfest

Smyslné propojení soulu, nu–jazzu, elektra a swingu
zažijete s rumunskou kapelou Moonlight Breakfast.
Svojí osobitou tvorbou vás vtáhne do atmosféry 40. let
se zvukem „osmdesátkových“ syntetizátorů a pevným
ukotvením v současnosti, díky důkladně promyšleným
aranžím a produkci. Moonlight Breakfest odstartovali
svoji kariéru impozantním způsobem v létě 2011 jako
předskokani na koncertě Jamiroquai před 35 000 diváky
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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a v loňském září debutovali albem „Shout“, které nyní
představí také v Plzni.

22/08 / 16:00

Ostrov Santos
– Sušice

Šumava Rocks
Ve více než dvacetileté historii memoriálu Radka Holého se v unikátním prostředí
sušického ostrova Santos představila téměř kompletní
česká hudební scéna včetně jmen, jako je Hana Hegerová, The Plastic People of The Universe, J. A. R., Pražský
výběr, Buty, Mig 21, Chinaski, Anna K. nebo světoznámý
kytarista Hiram Bullock. Program letošního 22. ročníku
nebude v tomto směru výjimkou. Tentokrát se můžete těšit na EBM legendu Vanessa, „domácí“ Monkey
Business, Ohm Square (foto), Mydy Rabycad, Prague
Conspiracy, Electric Lady nebo zcela nový a originální
hudební kabaret Inspektor Kluzó v čele s Tomášem Matonohou! Více na www.sumavarock.cz.

25/08
19:30

Měšťanská beseda

Samson vícebarevný

Jaroslav Samson Lenk patří mezi stálice české folkové
a trampské hudební scény již bezmála čtyřicet let, během kterých spolupracoval s celou řadou zajímavých
hudebníků. Řadu z nich pozval na své speciální vystoupení v Měšťanské besedě, které pod názvem „Samson
vícebarevný“ proběhne 25. srpna a jejich jména budou
postupně zveřejňována před koncertem. Nenechte si
ujít tento výjimečný večer, a pokud jste zvědaví, kdo se
zde na konci srpna po boku „Samsona“ Lenka představí, sledujte stránky Měšťanské besedy.

30/08
15:00

Meditační zahrada

 oncert k 20. výročí
K
Meditační zahrady

Poslední srpnovou neděli se v Meditační zahradě v plzeňských Doudlevcích uskuteční koncert k příležitosti
20. výročí spravování zahrady plzeňským biskupstvím.
Autorem celého projektu, zahradní architektury i realizace je politický vězeň Luboš Hruška z Plzně, který
dokončený areál v roce 1995 biskupství daroval. Díky
tomu dnes slouží kaple i celý areál nesoucí oficiální název „Památník obětem zla“, všem občanům k církevním
a kulturním účelům. Průvodní slovo zde pronese Pavel
Fišer a hudební produkci obstará Sojkovo kvarteto.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
8. 10.

8. 10.

14. 10.

NAZARETH

Jediný koncert v ČR v rámci
podzimního evropského turné

HALINA PAWLOWSKÁ: CHUŤ DO ŽIVOTA

Aneb o vzrušení, lásce, katastrofách
a spoustě pitomců

PADESÁTKA

Hrají O. Pavelka, J. Prachař, M. Taclík.

TÁTA Humorná zpověď novopečeného otce
16. 10. ERIK TRUFFAZ QUARTET

14. 10.

Jazzový mág z Francie představí
to nejlepší ze své tvorby.

18. 10.
22. 10.
25. 10.
27. 10.
30. 10.
31. 10.

RADŮZA & BAND

Písničkářka vystoupí se svou kapelou.

SVATÉ NEŘESTI

Hrají B. Slezáček, J. Kriegel, B. Polák a další.

KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN!

V hlavní roli B. Hrzánová

ŽALMAN A SPOL.

Koncert oblíbeného folkového písničkáře

TURBO: 35 LET

Velký best of koncert s natáčením DVD „35“

JOHN MAYALL: HANDS THAT PLAY
THE BLUES TOUR 2015

Koncert bluesové legendy se koná v KD Peklo.

1. 11.
8. 11.

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW: LOVE IN FLAMES

Taneční soubor Merlin s novým programem

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
SYMPHONICUM TOUR 2015

Koncert se symfonickým orchestrem
a spoustou hostů

www.mestanska-beseda.cz
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05/08 / 20:30

Zach´s Pub

Sto zvířat

Stálice, legenda, kult, průkopníci
ska & rocksteady v České republice – to vše můžeme s klidným svědomím říct o kapele Sto
zvířat, která letos slaví již čtvrtstoletí na tuzemské hudební
scéně, kde patří mezi nejvyhledávanější a nejhojněji koncertující kapely vůbec! Několik posledních desek natočili
„zvířata“ v ustálené a neměnné sestavě, což svědčí o výborné atmosféře uvnitř kapely a ta je ostatně všudypřítomná také při jejich živých vystoupeních, která patří mezi
to nejlepší, co můžete na naší hudební scéně spatřit!

05/08
19:00
26/08 / 20:30

Zach´s Pub

Pipes and Pints
Jedna z nejvýraznějších punk rockových kapel posledních let na tuzemské scéně se vrací do Plzně,
kde se představí na venkovním pódiu v Zach´s Pubu,
kde to bude tentokrát doslova praskat ve švech!
Pipes and Pints vznikli v roce 2006 jako sen hráče
na skotské dudy Vojty Kaliny o kapele, která míchá
punkrock se špinavým folkem, jaký hrají třeba The
Pogues. Brzy se setkal s kytaristou Tomášem Novotným, klukem se stejným snem okořeněným ještě
vášní pro country a rock and roll a nezůstalo jen
u snění. V letech 2007–2008 kapela projevila první
známky života, vydala svoje první demo, odehrála několik koncertů po střední Evropě (Německo,
Rakousko, Čechy, Slovensko) jako headliner i jako
support a poté změnila sestavu. Koncem roku 2008
se pevné jádro Pipes and Pints posílilo o bubeníka
Lukáše Vincoura, který se kvůli kapele přestěhoval
z Moravy do Prahy, a o něco později se přidal americký frontman Syco Mike, který odvolal svůj návrat
z Rakouska do Kalifornie a přesídlil do Prahy jen se
svým psem Tequillou. Jako poslední doplnil současnou sestavu starý kamarád z pražských ulic, klubů
a squatů, baskytarista Ondra Balvín, s nemalým
zapálením pro společnou věc i svůj nástroj. Od té
doby si Pipes and Pints svojí energickou tvorbou
a poctivým koncertováním získali srdce fanoušků
po celé Evropě i v zámoří!
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Měšťanská beseda

X–Cover

Během tohoto večera zazní na zahradě Měšťanské besedy stěžejní rockové hity 60. až 90. let minulého století
v osobitém podání plzeňské skupiny X–Cover. Ta vznikla
před pěti lety a v její sestavě najdete ostřílené muzikanty
s bohatými zkušenostmi z dřívějšího či současného působení v celé řadě známých hudebních seskupení. Součástí
koncertu, který je zdarma, bude také ukázka čepování
piva finalisty prestižní soutěže Master Bartender, a to
za účasti českých a slovenských mistrů výčepních.

13/08
20:30

Zach´s Pub

United Flavour

United Flavour v loňském roce absolvovali klubové turné k deseti letům kapely, které vyvrcholilo vyprodaným
koncertem v pražském Lucerna Music Baru. V současnosti pilně pracují na třetím studiovém albu, jehož vydání
je plánováno na konec letošního roku. Během letošního
léta kapela vystoupí na vybraných hudebních festivalech
a mezitím si také stihne odskočit do Plzně, kde na koncertě v Zach´s Pubu představí osvědčené pecky z dosavadních dvou studiových alb i několik očekávaných novinek,
tak si to nenechte ujít!

17/08
18:45

Anděl café stage

OTK

Kořeny OTK, kteří patří mezi základní pilíře vydavatelství Silver Rocket, sahají až do roku 1988. Kapela hrající
směs alternativy, syrového rocku a noiseu, získala za alba
„Sona a Kuva“ (2003) a „Okolo“ (2008) žánrové ceny
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Anděl v kategorii „Alternativní scéna“ a v jejím čele najdete respektovaného zvukaře a producenta Ondřeje
Ježka. Loni OTK vydali po šesti letech album „Atentát
na Wericha aneb Operace Silver R“, které obsahuje pravý
opak jejich typicky dlouhých hypnotických skladeb, a najdete na něm bezmála padesát tracků!

19/08
18:45

Anděl café stage

Kapitán Demo

Hudebníka Jiřího Buriana můžete znát především z jeho
ex nebo současných kapel Southpaw a Republic of Two.
Před dvěma lety ovšem na albu „Demolice“ dal průchod
frustracím z tuzemských nešvarů, oblékl na sebe masku
tlustého, arogantního Kapitána Dema a stejně jako na letošním druhém albu „Okamžitě odejdi do svého pokoje
a vrať se, až budeš normální“ si jako Tony Clifton utahuje ze všeho a všech. Například z přátelství, kamarádství,
hipísáctví a sluníčkovosti jako v aktuálním hitu „Láska,
Pokora a Sluníčko“.

20/08 / 20:00

Anděl café stage

Adrian T. Bell

Z loňských ročníků Živé ulice
si jistě pamatujete kapelu The
Prostitutes a jejího frontmana s charakteristickým a výjimečným barytonem. Adrian T. Bell vydal v loňském roce
své první sólové album „Different World“, za které získal
cenu hudební kritiky Apollo 2014. Oproti své domovské
kapele Bell na sólovce ubral plyn a působí uvolněněji. Možná i díky tomu ještě více vynikla jeho schopnost
napsat a po svém přirozeně zazpívat dobrou písničku.
Připravte se na soubor skladeb se silnými příběhy o dozrávání, milování, pádech a vstávání, o soukromých revolucích a zanechání vlastního otisku na zemi.

21/08 / 20:00

Inspiral Garden

Dalekko

Dalekko je dvoučlenný hudební
projekt s mnoha hosty, základnou v Praze a dle některých publicistů je černým koněm české hudební scény, přičemž poukazují například
na úspěch kapely Zrní. Hudebně se Dalekko pohybuje
na pomezí alternativního rocku a lo–fi popu s prvky elektroniky a českými texty. Po několikaletém snažení a eposrpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Aneta Langerová
odehraje jediné speciální
vystoupení turné Na Radosti k stání, v rámci série koncertů k výročí
25 let existence Divadla pod lampou 19. září.
… že u Zacha na září pozvali Prago union, Buty,
Vypsanou fixu či Kníry.
… že do Zacha budete moci v září zavítat i na kapely Plastic People, Zrní a Wohnout.
… že „muži v černém“ 4TET budou 28. září zpívat
v Parkhotelu.
… že pouze na večer 29. září rozezní kina po celém světě, včetně Kina Beseda, unikátní filmový
počin Rogera Waterse The Wall.
… že i o prázdninách pokračují koncerty v Jazz
Rock Café. Srpnové středy tu postupně rozezní
Batto jr., Pomeranč Indian's Jazz Band, Red Hot
Chili Peppers – Californication tribute a Charlie
Slavík Revue. V září pak zahrají třeba Eric Stanglin
Blues nebo Booger Band.
… že druhá Plzeňská Klubová noc se uskuteční
v polovině září.
nymním debutovém EP, přišla kapela začátkem roku
s dlouhohrajícím albem „Neběžel jsem tudy?“, které má
potenciál figurovat v nominacích některých žánrových
hudebních cen, a jejich vystoupení stojí za pozornost.

22/08 / 20:00

Inspiral Garden

Inventa Storca
Spojte to nejlepší, co se na ústecké rockové scéně za posledních 40 let stalo a vyjde vám z toho kapela, která
vznikla vlastně náhodou. Ve zkušebně, kde se střídá asi
pět kapel, si prostě muzikanti prohodili nástroje a začali
dle svých slov hrát „muziku, kterou nikdo neposlouchá“.
Tvorba kapely Inventa Storca je typická významově zatěžkanými, emotivně podanými lyrickými texty a tato
sdělení jsou plně podpořena rytmicky nekompromisní,
razantní a barevně různorodou hudební složkou, jež
místy hraničí s psychedelickým rockem.
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02–05/08

Hrad Kašperk

Othello

23–30/08

Nebílovy

Nebílovské divadelní
léto 2015
Nebílovský zámek bude opět s koncem prázdnin
patřit divadlu a krásné hudbě. Tak jako kdysi bavívali zámecké panstvo komedianti, přijedou teď
bavit publikum z blízka i z dáli skvělí herci. Dostaví
se Bohumil Klepl s one man show o zamilovaném
uklízeči z nákupního centra. Komedii plnou vtipných eskapád a neuvěřitelných hrdinských kousků
Vysavač přímo pro něj napsal Patrik Hartl. Na programu je 23. srpna. O den později se dostaví Věrní
abonenti – komedie, kterou Antonín Procházka
napsal před mnoha lety nejen pro své kolegy
z plzeňského divadla, ale je hlavně o jeho věrných
abonentech. Co se stane, když se s novým abonmá něco nepatrně změní? Například osoba vašeho souseda… Hrají Jana Boušková a Václav Vydra.
Jako třetí přijde na řadu titul, při kterém se diváci
budou nejen smát, ale párkrát je také zamrazí v zádech: herecký koncert Martina Stránského a Jana
Maléře Enigmatické variace. Vypráví o nečekané
návštěvě, z níž vzejdou ještě nečekanější rozuzlení. Předposlední večer Nebílovského divadelního
léta přivítá první dámu českých houslí Gabrielu
Demeterovou. Se svým Collegiem zahraje Vivaldiho Čtvero ročních dob. Divadelní večery na Nebílovech pak uzavřou Římské noci ve strhujícím
podání Simony Stašové a Oldřicha Víznera. Hluboký příběh o vztahu italské herečky Anny Magnani
a amerického dramatika Tennessee Williamse se
bude před očima diváků odvíjet 30. srpna.
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Divadelní spolek Kašpar zve
na Kašperk na tragédii Williama
Shakespearea v překladu Martina Hilského a režii Jakuba
Špalka. V titulní roli opět exceluje Jan Potměšil, v roli Jaga
mu více než skvěle sekunduje Adrian Jastraban. Desdemonu alternují Alena Doláková a Tereza Rumlová. Recenzenti
na tomto představení oceňují jak scénu, která kombinuje
tradiční prvky s moderními, tak především vynikající herecké výkony. Začátek představení je ve 21 hodin, počítejte
ale s časovou rezervou cca 25 minut na přesun z parkoviště
na hrad (parkoviště je vzdáleno 1200 m od hradu).

02–
23/08

Měšťanská beseda

Pohádky pro děti

Čtyři srpnové neděle si Měšťanská besede vyhradila pro
děti. Odpoledne je zve na pohádky pro nejmenší. Jako první tu Divadelní společnost M+M uvede pohádku o Sněhurce s názvem Kdo si hraje, nezlobí. O týden později přijde
Divadlo Dráček s pohádkou Hrnečku, vař a polovina měsíce bude patřit pohádce Jak se loví zvíře v podání Divadla
Meluzína. Pohádkové neděle uzavře netradičně pojatá klasika: poněkud popletená Perníková chaloupka Divadelní
společnosti M+M. Začátek představení je vždy v půl třetí.

06–
09/08

Hrad Kašperk

Romeo a Julie

Montekové, Kapuleti a Kašpaři, to je další divadelní lahůdka na Kašperku. Nejslavnější milostný příběh v jedinečné
úpravě prošel výraznou redukční dietou: na místo původních dvaceti postav je jich tu jen osm. Před diváky přivádí Matouše Rumla coby Romea, Terezu Rumlovou nebo
Veroniku Kubařovou jako Julii, Jana Potměšila v roli jejího
otce, Ilonu Svobodovou jako Chůvu a další známé herce.
Začátek představení je ve 21 hodin, počítejte ale s časovou rezervou cca 25 minut na přesun z parkoviště na hrad
(parkoviště je vzdáleno 1200 m od hradu).

10/08
19:30

Měšťanská beseda

Commedia dell' arte

Úspěšná komedie s Pavlem Liškou a Tatianou Vilhelmovou je plná záměn, převleků, gagů, situační komiky, ale
i velmi jadrného humoru – je zkrátka přesně taková, jaká
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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má hra žánru commedia dell' arte být. Přijďte si užít letní
večer na zahradu Měšťanské besedy, pobavte se a zapomeňte na běžné denní starosti. V případě nepříznivého
počasí se program přesouvá do interiéru.

10–23/08

Živá ulice
Pouliční festival přichystal na srpen do centra města řadu zajímavých divadelních představení,
mezi nimiž nechybí ani nabídka
pro děti. Ty se mohou těšit třeba na Smolíčka Pacholíčka,
a to hned ve dvou verzích, medvídka Medouška nebo vystoupení kejklíře Vojty Vrtka. Starší publikum zas jistě nadchne bouffoniáda divadla Mime Prague nazvaná Na smeťáku nebo loutkové zpracování Starých pověstí českých
v podání Toymaschine. Kompletní program naleznete
v programové části Žurnálu, více na www.zivaulice.eu.

16/08 / 19:30

Měšťanská beseda

Rozmarný večer

Rádi byste na nějaké představení Divadelního spolku Kašpar
a na Kašperk se vám za ním nechce? Nevadí. Kašpar přijede za vámi! A přiveze svéráznou vančurovskou atmosféru, skvělou hudbu a příjemný večer. Hrají a zpívají Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Adrian Jastraban, Irena Kristeková,
Jan Zadražil, Míla Tichý, Eliška Boušková, Jakub Špalek
a Zdeněk Dočekal. Doporučeným dress codem pro tento
večer jsou pruhovaná trička.

27/08 / 19:30

Měšťanská beseda

Pan Halpern
a pan Johnson

František Němec a Petr Kostka
září v anglické tragikomedii. Lionel Goldstein v mládí zaslechl od účetního poznámku: byl jsem s jednou židovskou dámou, občas za mnou přijede a zajdeme na oběd.
Na jejím základě napsal později hru, kde se ve stáří nečekaně setkávají dva rozdílní muži, kteří mají společného
víc, než by si přáli: čerstvý vdovec a přítel zemřelé ženy,
žid a křesťan, zemitý chlap a jemný elegán. Co z toho nakonec vzejde?
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 4. září zve DJKT na premiéru komediální baletní
show od uskupení Dekkadancers,
držitelů Ceny za humor v choreografii. Jejich večer
budou tvořit tři výstupy: Kill de bill, Jak100hoven
a Umírněnost ztracených.
… že na konec září připravují na Nové scéně DJKT
premiéru muzikálu o Viktorii Plzeň a o její cestě ze
dna tabulky na evropské výsluní.
… že do Plzně opět míří Divadlo Sklep se svou Besídkou. Konat se bude 29. září v Měšťanské besedě.
… že první přenos nové sezony z MET je na programu 11. října. Hrát se bude Verdiho Macbeth.
… že do Besedy zamíří v září Anna Šišková, Jitka
Schneiderová, Jana Krausová a Vojta Kotek s představením Ženy přežijí.
… že i v září uvede Měšťanská beseda populárního
Cavemana.

TIP NA ZÁŘÍ
09–17/09

Mezinárodní
festival
DIVADLO
Festival DIVADLO letos
přiveze inscenace evropských režisérských hvězd
Thomase Ostermeiera, Krzysztofa Warlikowského
a Kornéla Mundruczóa. K tomu přidá ještě mimořádná představení z Islandu a Slovenska. Z domácích divadel uvidí návštěvníci například pražské
Divadlo Na zábradlí s Požitkáři, Mrtvé duše v podání Městského divadla Brno nebo královéhradecké
Klicperovo divadlo a jeho Evžena Oněgina režijní
dvojice SKUTR. Přijedou také dvě mladá pražská
divadla – Boca Loca Lab s hudební inscenací Čtyři
tři dva jedna a Divadlo Letí s interaktivním divadelním tvarem Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. Plzeňské scény bude reprezentovat Smrt
v Benátkách Divadla J. K. Tyla a Cha Cha chá (Charlie
Chaplin a jiná cháska) z repertoáru Alfy. Vstupenky
budou v prodeji od 17. srpna. Více informací najdete
na www.festivaldivadlo.cz.
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do 06/08

Galerie města Plzně

Inspirace Sutnar

Výstava v podzemí galerie
představuje tvorbu studentů
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity, jejíž inspirace leží v díle právě Ladislava
Sutnara. Studenti reflektovali při své práci různé prvky
charakteristické pro jeho tvorbu. Vysledovat tu lze vliv
Sutnarovy specifické barevnosti, kompozice nebo využití geometrie. K vidění jsou i Sutnarovy Venuše vystupující ze svých obrazů, interiérové doplňky, knihy, vystřihovánky a hry inspirované slavnou stavebnicí Build
the Town, šperky, knihy a mnoho dalšího.

do 03/09

Studijní a vědecká knihovna

Mozaiky z Ravenny
Starobylé město Ravenna leží na severním pobřeží
Jaderského moře. Před půldruhým tisíciletím to bylo
hlavní město západní Římské říše, hlavní město prvního krále Gótů Theodorica a hlavní město Byzantské říše v Evropě. Velkolepost tohoto období zde
zanechala historické bohatství v podobě církevních
staveb zdobených mozaikami. Dnes Ravenna vlastní nejbohatší dědictví mozaik vynikající umělecké
kvality a ikonologického významu z 5. a 6. století.
Proto se v roce 1997 dočkalo osm byzantských a ranně křesťanských budov zápisu na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO a v letošním roce je Ravenna díky svému architektonickému dědictví dokonce italským Hlavním městem kultury. Své klenoty
představuje Ravenna na výstavě, která putuje Evropou a na léto se zastavila i v Plzni. Vystavené mozaiky jsou kopiemi originálů z mauzolea Galla Placidia,
baziliky San Vitale, baziliky Sant'Apollinare Nuovo
a Sant'Apollinare v Classe, Neonian Baptistery a Archepiscopální kaple. Byly vytvořeny speciální, velmi
náročnou, metodou, která je v maximální možné
míře přiblížila originálům. Výsledek dokonce umožňuje návštěvníkům vidět detaily, které jsou na originálech pouhým okem neviditelné. Poprvé byly kopie
ravennských mozaik vystaveny v roce 1951 v Paříži
a od té doby bez přerušení ohromují a okouzlují lidi
po celém světě.
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do
09/08

Muzeum církevního umění

J an Hus roku 1415
a 600 let poté

Kdo byl mistr Jan? Co o něm šest století po jeho upálení
v Kostnici vlastně víme? Putovní výstavu o historickém
pozadí, životě a díle Jana Husa muzeum doplnilo vlastními exponáty se vztahem k jeho životu a dílu. Návštěvníkovi se tak dostane nejen mnoha věcných informací,
ale i zajímavostí a nečekaných souvislostí.

do 20/08

Smetanovy sady

Jak se v Plzni
hrálo a hraje

Jaká byla hudební stopa dvacátého století v Plzni? A jakou stopu zanechala Plzeň
v hudbě dvacátého století? I přes západočeskou metropoli se převalily vlny swingu, rokenrolu a bigbítu. Výstava v sadovém okruhu přináší vzpomínky na řadu kapel,
které formovaly hudební svět města, na uskupení, která
udělala díru do světa, i na ta, která už dnes nikdo nepamatuje. Druhá část výstavy se ohlíží za devíti ročníky
festivalu Jazz bez hranic. Ten do Česka přiváží hvězdy
světového jazzového nebe ověnčené cenami Grammy.

do
30/08

Západočeské muzeum

Od špitálu ke galerii…

Výstava představí stavební a historický vývoj lokality
U Zvonu od počátku 14. století do současnosti. K jeho
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

aktuálnímu poznání přispěly zejména záchranné archeologické výzkumy v letech 2010–2014. Největší pozornost se zaměří na špitální areál, který zde stával od roku
1320 do počátku třicetileté války. Největšími lákadly
výstavy pak budou rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky, model reliktů nejstarší části kostela
a dokument zachycující průběh záchranného archeologického výzkumu.

do 28/08

Studijní a vědecká
knihovna

Aquileia: Křižovatka Římské říše
Aquileia byla založena jako římská osada v roce 181 př.
n. l. O dvě století později se stala největším, nejbohatším a nejhustěji osídleným městem severní Itálie. Za panování císaře Augusta ji nazývali druhým Římem, byla
jedním z největších tržišť na Jadranu. Když v roce 452
vtrhli do těchto končin Hunové, přišel konec vzkvétajícího velkoměsta. Dnes je Aquileia malým venkovským
městečkem s velkou patriarchální bazilikou a zajímavými zbytky památek odkazujících na někdejší slávu.
O tom všem na svých panelech vypráví výstava, kterou
hostí Studijní a vědecká knihovna.

do
31/08

Hotel U Pramenů

Dita Müllerová

Dita Müllerová vystudovala na zubní laborantku, ale
spíš než práce s amalgámem ji přitahovala práce se sochařskou hlínou nebo barvami. Studuje Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara, obor sochařství. V hotelu
U Pramenů nyní vystavuje své abstraktní obrazy, kde
vedle malby experimentuje i s jinými, netradičními materiály, které vytvářejí zajímavý plastický povrch.

do 13/09

Západočeská
galerie

Rembrandtova
tramvaj
Výstavní síň „13“ hostí výstavu mapující zdroje kubismu, které pomáhaly průkopníkům tohoto stylu v Čechách v hledání vlastního výrazu. Šlo o širokou škálu
nejrůznějších projevů evropské i mimoevropské tvorsrpen 2015 | www.zurnalmag.cz

by, od starověkých kultur přes středověk a novověk
až k modernímu francouzskému umění. Tato strategie
v jistých bodech navazovala na raný modernismus poloviny 19. století.

do
31/08

Muzeum církevního umění

Plzeňské varhany

Svým rozsahem nevelká, ale obsahově velmi zajímavá výstava, podává přehled o současném stavu varhan v Plzni.
Na pěti panelech jsou prezentovány varhany umístěné
v církevních objektech, ale i v budově Českého rozhlasu,
na Konzervatoři nebo v Krematoriu. Nezapomnělo se ani
na nástroje, které už dnes neexistují. Výstava je součástí
8. ročníku Plzeňského varhanního festivalu.

do 20/09

Západočeská galerie
Gottfried Lindauer
(1839–1926).

Plzeňský malíř
novozélandských
Maorů
Objevte život a dílo plzeňského rodáka, který se proslavil na druhém konci světa. Lindauerovy portréty Maorů,
které vytvářel na Novém Zélandu pro početnou klientelu Evropanů i Maorů, vycházela z tradice středoevropského malířství poloviny 19. století. Stejně jako maloval
od 60. let 19. století portréty plzeňských měšťanů, tak
vytvářel portréty novozélandských domorodců v době
kolem první světové války. Zanechal tak za sebou jedinečnou galerii dalekých krajů i časů. Výstava je přístupná ve výstavní síni Masné krámy.

do 04/10

Národopisné
muzeum

Šárka Radová:
Běžci, stojci a ležci
Výstava keramických plastik sochařky Šárky Radové
je k vidění v gotickém přízemí Národopisného muzea.
Právě tady se doslova zabydlely figurativní porcelánové
a kameninové sochy a objekty, které vznikly v posledních letech. Šárka Radová propadla ve své práci kouzlu
porcelánu, kameniny, opuky a papíru. Hraje si s nimi,
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GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

kouzlí a nečekaně je kombinuje. Jedno však mají její práce společné: figurativní motivy a pohyb.

do
08/11

Západočeské muzeum

 adislav Sutnar
L
– užitá tvorba

Výstava v Západočeském muzeu je jednou z trojice výstav sledujících a z různých úhlů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, průkopníka vizuálního designu Ladislava Sutnara. Vystaven je zde obsáhlý
soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty
proslulých Sutnarových porcelánových a skleněných
stolních souprav, jídelních příborů a dalších kovových
doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Zajímavým
zpestřením je kolekce Sutnarových hraček – zvířátek
i dopravních prostředků; vzácně je k vidění také stavebnice Postav si město – Build the Town.

05–30/08

Galerie Jiřího Trnky

Sklo – Polibek
z písku & potaše

V prostorách Galerie Jiřího Trnky se představí čtrnáct sklářů z bavorského spolku Gleisheimat Frauenau. Ti ve svých pracích kombinují sklo
se dřevem, kamenem, kovem či zlatem. Sám název výstavy naznačuje, že zpracování skla k finálnímu výrobku
je vždy úzce spojeno s ohněm, pískem, láskou a velkou
vášní. Vystavené exponáty budou zároveň reprezentovat tradiční sklářské techniky a sklářské umění současnosti. Vernisáž výstavy proběhne 5. srpna v 17 hodin.

20/08–08/10

Galerie města Plzně

Petr Nikl:
Časosběry

Zakládající člen skupiny Tvrdohlaví a nositel ceny Jindřicha Chalupeckého je všestranný umělec: zabývá se malířskou tvorbou, fotografií, ale
také hudbou či divadlem. Všechny tyto estetické formy
budou v určitých podobách na výstavě zastoupeny.
Kromě kreseb a rozměrných obrazů, které budou představeny v nadzemních prostorách, se na výstavě objeví
i několik autorových projekcí. Petr Nikl tak propojí růz-
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Dozvěděli
jsme se…
… že 8. září zve Západočeská
galerie na přednášku Lady
Hubatové-Vackové Od Owena Jonese po Adolfa Loose – Evropská teorie ornamentu
a maorské tetování. Začátek je v 17 hodin.
… že na 20. září připravují v Masných krámech komentovanou prohlídku výstavy Gottfrieda Lindauera. Průvodci budou její autoři Aleš Filip a Roman Musil.
… že Galerie Evropského domu chystá na září literární festival Hovory s Čapkem a výstavu mexických
maleb v rámci Týdne hispánské kultury.
… že Národopisné muzeum bude slavit své sté narozeniny. Chystá proto od 3. září velkou výstavu s doprovodným programem.
… že Knihovna města Plzně připravuje do foyeru Polanovy síně minivýstavu o Františku Nepilovi.
… že Pivovarské muzeum připravuje výstavu Andělé a Plzeň. Začne 10. září a potrvá do 28. října.
… že Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti slaví letos pětadvacetiny. Při této příležitosti chystá
na podzim výstavu nejnovějších prací svých členů.
… že už jen do 10. srpna jsou v Novém divadle k vidění velkoformátové obrazy na téma Jan Nepomucký, světec střední Evropy. Jde o díla, která vznikala
na stejnojmenném sympoziu v Plasích od roku 2004.
… že od 10. 8. do 5. 9. uvidíte v Proluce výstavu Barva na ulici 2015. Tématem letošního mezinárodního
projektu velkoformátových pláten se stal tanec.
norodý prostor v prokomponovanou instalaci. Expozici
několikrát oživí i jeho živá vystoupení s hosty.

21/08– Muzeum církevního umění
01/11 Obrazy z dějin

plzeňského zvonařství

Výstava představí dějiny zvonařství v Plzni od středověku až po nedávnou současnost. Návštěvník se seznámí
s významnými plzeňskými zvonaři a osudy známých plzeňských zvonů. Na výstavě bude k vidění i část unikátního souboru odlitků a fotografií zvonů, zrekvírovaných
za 1. světové války. Promítat se zde bude i dokumentární
film Ze srdce zvon.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Akce měsíce | Kulturní tipy

do
29/08

Amfiteátr Lochotín

Filmové noci

Velké stříbrné plátno před vámi a hvězdné nebe nad
hlavou, to jsou Filmové noci, které probíhají i v srpnu.
Na programu budou snímky, jako je Milionář z chatrče,
Život je život, Sedmero krkavců, Batman začíná, Sněženky a machři, Mamma mia!, Schindlerův seznam nebo
Karlík a továrna na čokoládu. Promítat se začíná v devět
hodin večer, od 15. srpna o půl hodiny dřív.

do 30/08

9 týdnů baroka

22/08 / 11:00

NC Borská pole

Snow and Sun 2015
Borská pole budou koncem srpna pod sněhem. Ne,
to není šílená předpověď počasí, ale stručný popis adrenalinové akce Snow and Sun 2015, která se
bude konat předposlední srpnovou sobotu. Plocha
před nákupním centrem zchladí horké léto, neboť se
opět po roce promění v lyžařský areál. Snow and Sun
přinese kromě závodů lyžařů a snowboardistů pod
rozpáleným sluncem také celou plejádu adrenalinového vyžití pro samotné návštěvníky.
Snow and Sun se letos koná potřetí a za předchozí
dva ročníky si už získal spoustu příznivců jak v řadách
diváků, tak i mezi samotnými jezdci.
Na ně čeká středisko s originálními překážkami: čtyřicet kubíků sněhu, čtyřmetrová rampa a speciálně
pro tuto akci vytvořené čtyři překážky. Vzhledem
k tomu, že letos se závody odehrají až v závěru srpna, budeme mít možnost opatřit kvalitnější sníh. Ten
jako tradičně budou organizátoři navážet ze zimních
stadionů v Plzni a okolí. Návštěvníci se tak mohou
těšit na skutečně mimořádné výkony špičkových
závodníků mezi lyžaři a snowboardisty nejen od nás,
ale také z Německa.
Samozřejmostí bude bohatý doprovodný program,
v němž nebudou chybět ani atrakce pro nejmenší
návštěvníky. Novinkou budou adrenalinové atrakce,
které návštěvníkům umožní zažít si napětí na vlastní
kůži. Program odstartuje v sobotu 22. srpna už v dopoledních hodinách a skončí v podvečer.

srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Festival barokní hudby, výtvarného umění a zpřístupněných
barokních památek se přehoupl do své druhé poloviny.
Veřejnosti představí barokní klenoty v Domažlicích,
na Plasku, Kralovicku a Radnicku, v Manětíně, Nečtinách a Rabštejně a jako poslední přijde na řadu Sušice.
Domažlicko je spojeno s tradicí Chodů, stále živého
folkloru s barokními kořeny. Oblasti Stříbro a Kladruby
vévodí klášter Kladruby, jenž letos slaví devět set let.
S deseti Santiniho hvězdami v podobě jedinečných staveb se lidé setkají v kraji kolem Plas, Mariánské Týnice
a Radnic. Krajina barokních soch je čeká v oblasti Nečtin
a Manětína. Festivalový program uzavře týden v Sušici.

do
31/08

Techmania

Segway

Segway je dvoukolka, kterou uvádí jezdec do pohybu
skoro silou své mysli. Pět nezávislých gyroskopů monitoruje rovnováhu stokrát za vteřinu a od toho se odvíjí pohyb vozítka. Nakloníte se – a jedete. Narovnejte
se a zastavíte. Podobně měníte i rychlost nebo směr
jízdy. Žádné pedály, páčky, brzda, plyn a řazení. Jen
senzační zážitek z jízdy ovládané náklonem vlastního
těla. Techmania láká na tohle svezení po celé léto.

srpen

Techmania

Show O vás

Šálí vás někdy zrak či sluch? Nová show v Techmanii
vám ukáže, že vás klidně může šálit i chuť nebo hmat,
předvede, jak snadno může něco zmizet z vašeho zorného pole a odpoví na otázku, zda je, nebo není možné
si olíznout vlastní loket. Přijďte na show, kde hlavní roli
budete hrát vy sami, vaše tělo a jeho limity.
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KAM ZA KULTUROU
07–
09/08

Kulturní tipy

Tachov

07–08/08

Historické slavnosti

Městská plovárna

Swing Kiss –
plovárenské
dostaveníčko

Letošní tachovské Historické slavnosti budou opravdu
velké: město totiž slaví své 900. narozeniny. Konat se budou na náměstí, v galerii, v jízdárně ve Světcích, na zámku a po městě.

Klášter Kladruby a Plasy
07
a 08/08 Monastýrování
Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela jsou mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky
dvou santiniovských klášterů. Během nich si návštěvníci
v doprovodu průvodkyně prohlédnou vybrané interiéry
klášterů, ale hlavně je čeká hra s tajenkou, která jim pomůže vnímat detaily. Komu se podaří úkol úspěšně splnit v jednom z klášterů, má do druhého vstup zdarma.
Prohlídky začínají každou celou hodinu, poslední vychází ve 23:30. Vstupné 150 Kč, začátek vždy v 19 hodin.

TIP NA ZÁŘÍ
24–26/09

Lokomotiva

ITEP

Veletrh cestovního ruchu ITEP reprezentovaný
kreslenou rodinou Klusálkových zve letos po stopách filmu v Plzeňském
kraji! Víte, kde se u nás natáčel Santiniho jazyk,
Obsluhoval jsem anglického krále, Anděl Páně, Tři
oříšky pro Popelku a další filmy? Líbil se vám seriál Policie Modrava? Pak rozhodně přijďte na ITEP.
Nejen že se tu dozvíte víc o filmových místech
a získáte tipy, co všechno v jejich okolí navštívit
nebo zažít, ale v Křesle pro hosta se setkáte třeba
s Václavem Vorlíčkem (24. 9. v 15:45), nebo s herci
z populární šumavské kriminálky. Ti mají pro fanoušky připravenou spoustu historek z natáčení,
které se dovíte přímo od nich! Navíc si tu užijete
zábavu s Techmanií nebo ZOO, poslechnete si
muziku různých žánrů, ochutnáte česká a bavorská jídla či italská vína a uvidíte i tradiční řemesla.
V soutěži budete moci vyhrát DVD se všemi šestnácti díly Policie Modrava.
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Městská plovárna v Plzni bývala za první republiky
místem setkávání plzeňské smetánky. Fungovala zde
plovárenská restaurace, tři bazény, taneční parket i říční převoz. Po tři čtvrtě století vzpomínka na zlatou éru
ožije. V pátek návštěvníky čekají dva swingové taneční
workshopy: pro úplné začátečníky a mírně pokročilé. Kurz povedou skvělí lektoři z legendárního studia
ZIG-ZAG. Večer zakončí promítání pod širým nebem.
V sobotu se můžete těšit na swingovou tančírnu s DJ Tonym, přehlídku dobové módy, dražbu vintage oblečení
a „retro proměnu“. Začátek je po oba dny v 17 hodin,
akci pořádá Swing Kiss a spolek Pěstuj prostor.

08–
09/08

Bezdružice

Bezdružické parní léto

Koncová stanice romantické lokálky z Pňovan se opět
stane centrem dění Bezdružického parního léta. Po trati bude jezdit vlak tažený lokomotivou Kafemlejnek
z roku 1899 a v cíli na návštěvníky čeká četnická pátrací
stanice, tematické výstavy, výstava o historii železnice,
možnost prohlídky historické výtopny a pochopitelně
i modelové kolejiště. Otevřené bude i Železniční muzeum Bezdružice. Pod dozorem pořadatelů budou mít
lidé možnost se svézt i na drážní inspektorské drezíně
poháněné lidskou silou.

10–14/08

Proluka

Němé filmy
s živou kapelou
Festival Živá ulice přichystal
do Proluky netradiční projekce pod širým nebem. Promítat se budou němé filmy s doprovodem živé kapely.
První večer budou diváci při sledování legendárního
snímku Metropolis volit mezi dvěma zvukovými stopami: původní hudbou Gottfrieda Huppertze z roku 1927
a popovou verzí z osmdesátých let s Freddiem Mercurym. Vůbec poprvé v ČR si tak budou moct vyzkoušet
silent kino. Další projekce už přinesou hudbu živou.
Promítat se bude groteska O patro výš, Frigo na mašině,
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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KAM ZA KULTUROU
Moderní doba a pásmo animovaných filmů. Hrát budou
kapely Květy, DVA a Ghost of You. Promítání je zdarma,
začátek projekcí je ve 21 hodin.

14–16/08

Domažlice

Chodské slavnosti
– Vavřinecká pouť
Největší a nejstarší národopisná slavnost v západočeském regionu a druhá nejstarší
v Čechách začíná letos 14. srpna. V pořadech se představí všechny významné chodské soubory, jako je Chodský
soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov, Konrádyho dudácká muzika a další. V sobotu a v neděli dopoledne se budou na Vavřinečku konat mše pod širým
nebem a celé Domažlice budou žít pouťovým veselím
a vonět chodskými koláči.

15/08
08:00

Dobřany

Memoriál F. A. Elstnera

Jízda historických vozidel je určena vozidlům vyrobeným před rokem 1948. Sedmdesátikilometrová trasa
má začátek na dobřanském náměstí a staré krasavce
zavede po klikatých silnicích do řady obcí a měst jižního
Plzeňska. Součástí memoriálu bude jako každým rokem
i výstava soutěžících aut a motocyklů, aby si lidé mohli
tyhle úžasné výtvory umu a rukou našich předků náležitě prohlédnout.

16/08 / 15:00

Amfiteátr Lochotín

Michal Nesvadba:
Michal k snídani
Po dvou letech se vrací tradice
prázdninového hraní s Michalem Nesvadbou v areálu
lochotínského amfiteátru, letos již posedmé. Představení je vhodné pro děti od 2–9 let, letošní titul a jeho
téma je o všem dobrém, na co mají nejen děti chuť.
Dojde i na malé poučení, co se vlastně stane s jídlem,
které zůstane nedojedené na talíři. Pointa je zábavná
a po celé představení Michal Nesvadba děti aktivně zapojuje do hry, jsou součástí představení, soutěží a baví
se jak ony, tak rodiče. Přijďte si užít oblíbeného Michala
z Kouzelné školky, nebude chybět ani focení či osobní
setkání dětí s Michalem. Předprodej vstupenek probíhá
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na www.plzenskavstupenka.cz, akce proběhne za každého počasí. Mokrou variantou je společenský dům
ALFA na Americké. Více na www.kouzelnaskolka.cz.

16–
30/08

Káčko Dobřany

Prázdninové neděle

Po tři poslední prázdninové neděle zve dobřanské
Káčko na odpolední projekce pro děti, na které se platí zvýhodněné vstupné jen 80 Kč. Šestnáctého se bude
promítat animovaná dobrodružná komedie Konečně
doma. O týden později je na programu strhující dobrodružství Zvonilka a tvor Netvor. A jako poslední přijde
na řadu emocemi nabité komediální dobrodružství
o malém geniálním konstruktérovi robotů Velká šestka.
Začátek promítání je v 15 hodin.

20–
21/08

Náměstí Republiky

Plzeň Fashion Days

Živá ulice zve na veletrh nezávislé módy, autorské tvorby,
unikátních šperků a jiných zajímavostí ze světa designu.

TIP NA ŘÍJEN
17/10 / 09:00

Velké divadlo

EXCELLENTNÍ
ŽENA
Sedmé vzdělávací a společenské setkání žen má podtitul Plzeň je také žena
a dámy se mohou těšit i na čtyři excelentní muže:
moderátorem bude sympatický Richard Langer,
o magické moci slova přijde hovořit Jan Přeučil,
hydrobiolog Jindřich Duras se podívá na zajímavosti o docela obyčejné vodě a Petr Havlíček své
vystoupení nazval Zdravě myslet, zdravě žít. Zajímavých témat je však v nabídce víc. Například
tématem Evy Štěpánkové bude kvalitní a nekvalitní kosmetika, a fyzioterapeutka Jana Skalová
se zaměří na vědomý pohyb dětí. Specialistka
na fundraising Lenka Černá vysvětlí, jaké jsou nové
trendy dárcovství a kariérová poradkyně Ivana
Šindlerová přijde s aktuálním tématem většiny žen
– jak sladit práci, rodinu a ještě i mít čas na sebe.
Informace a vstupenky: www.excellentnizena.cz.

srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Proběhne u hlavního festivalového pódia a v Meeting
pointu přidá od 14 hodin besedu na téma česká módní
tvorba. Přehlídky doprovodí muzika v podání Fast Food
Orchestra, Michala Pavlíčka & Moniky Načevy a kapel Už
jsme doma, Queens of everything, Znouzecnost, Pub
Animals a dalších. Začátek je ve 14 hodin.

21–23/08

Planá u Mariánských Lázní

Výletnění 2015
Festival Výletnění 2015 tvoří
páteční entrée, sobotní menu a nedělní dessert. V nabitém programu vystoupí například Divadlo ANPU
nebo Gypsy Spirit s Vojtou Lavičkou. Připravena je také
výstava Na plzeňské paletě. A přijede i autobus linky
2015. Na závěr celého programu proběhne Čítání lidu
v podání divadla MY a koncert kapely Lakuna. Nebudou chybět pohádky pro děti a tvůrčí dílny výroby loutek pro děti i dospělé.

22–23/08

Zbiroh

Bitva na zámku
Vydejte se do časů třicetileté války! V doprovodném
programu, který začíná ve 13 hodin, vystoupí šermíři,
hudebníci a tanečnice a chybět nebude ani občerstvení a dobové tržiště, střelba z luku a kuší nebo náhled
do života vojáků. Samotná bitva vypukne úderem třetí
hodiny odpolední. Diváci spatří boje mušketýrů, pikenýrů, jezdectva a dělostřelců. Program končí v 17 hod.

22–
23/08

Nová Akropolis

Bachovy květové esence pro život, jaký je

Základní seminář vysvětlí, jak nám Bachovy esence
pomáhají zvládat stresy, napětí a nepříjemné pocity.
Přiblíží hlouběji, jak přírodní metoda, jejímž autorem je
anglický lékař Edward Bach, funguje. V ceně kurzu jsou
učební materiály, knížka 12 léčitelů a užívací lahvička
pro každého studenta. Po absolvování obdrží účastníci
český certifikát od registrovaného praktika, lektorky
kurzu Martiny Flaitingrové. Cena kurzu 2 700 Kč (studenti a důchodci 2 500 Kč). Přihlášky předem.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v půli září se na zahradě
gymnázia na Mikulášském náměstí
bude konat prodejní výstava rostlin Podzim v alpinu.
… že Techmania připravuje zbrusu novou expozici
s tematikou vody a moře.
… že na podzim přijde Techmania s novým uceleným
tématem: podívá se na zoubek jídlu.
… že 12.–13. 9. bude v ZOO výstava jiřinek s vinobraním.
… že 19. a 20. září se statek Lüftnerka v ZOO přemění
v jednu velkou řemeslnou dílnu.
… že svátek 28. září bude v plzeňské zoo i letos patřit
soutěžnímu putování přes tři světadíly za medvědy.
… že 8. až 12. 9. proběhnou další Dny vědy a techniky.
… že v září Johan o.s. otevírá zrekonstruovaný Jižák.
… že hosty zářijového vydání pořadu Publicisté.cs budou v městské knihovně Eva Kantůrková a Jan Cimický.
… že 25. 9. proběhne další plzeňská PechaKucha Night.
… že 9. září navštíví Plzeň neworleánský jazzový pianista Tom McDermott. Zahraje na tančírně v Pekle.
… že Festival Na konci léta se uskuteční 12. 9. v Proluce.
… že Underbridge music fest Pixlování proběhne v pátek 25. září.
… že 25. 9. se koná Noc vědců. Letos s tématem světlo.
… že v Papírně připravili na začátek září českobelgický projekt UBUdneS.

od 01/09

Výtvarný ateliér

Přiznej barvu!

Výtvarný ateliér v ulici Kardinála
Berana už myslí na nový školní rok.
Popusťte uzdu svojí tvořivosti a věnujte se kresbě a malbě
pod odborným vedením. Výtvarný ateliér pořádá celoroční
kurzy pro začátečníky, pokročilé, děti i seniory, víkendové
workshopy a setkání arteterapie. Lektoři jsou mladí aktivní malíři a výuka formou tvůrčí dílny se liší od obyčejných
výtvarných kroužků. Přihlášky do kurzů na emailu info@
atelierplzen.cz nebo na tel.: 608 179 535. Více informací
o ateliéru najdete na www.atelierplzen.cz.
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20/08

CineStar, Cinema City

Krycí jméno U.N.C.L.E. / akční
Seriál Krycí jméno U.N.C.L.E. u nás moc lidí nezná, ale za mořem jde
o kultovní věc, u které se bavilo několik generací diváků. Ta nejnovější se může těšit na filmovou verzi a mohlo by jít o zatraceně
zábavnou podívanou. Děj se vrací zpátky do šedesátých let. Studená válka je v plném proudu, USA a Sovětský svaz si jdou po krku
a noviny jsou každý den plné inzerátů, v nichž se hledají špióni.
Napoleon Solo dělá pro CIA už pěkných pár let a má pověst toho
nejlepšího, koho může západní svět poslat do akce. V Moskvě
však mají také jedno eso, agenta Ilju Kuryakina, který se může
chlubit průkazem KGB, absolutním odhodláním a schopností
roztrhat na kusy auto holýma rukama. Asi by byla jen otázka času,
než na sebe ti dva narazí a domů se jeden z nich vrátí v rakvi, situace se ale změnila. Na scéně se totiž objevila tajemná organizace, které se dostala do rukou atomová střela a jejímž cílem je destabilizovat celý svět.
Jedinou stopou k padouchům je dcera uneseného německého vědce, s jejíž pomocí by bylo možné do organizace proniknout. Zastavit lumpy chce ve svém vlastním zájmu jak CIA, tak i KGB, a tak dojde k dohodě. Solo
a Kuryakin se musí stát parťáky. Tihle dva profesionální zabijáci by šli nejraději po krku jeden druhému, jejich
úkol má ale přednost. Na druhou stranu, když během něj jejich „parťák“ schytá nějakou tu zbloudilou kulku,
tak se asi nic nestane, ne? Akční retro komedii natočil Guy Ritchie, autor filmů o Sherlocku Holmesovi nebo
gangsterky Podfu(c)k a do hlavní role obsadil současného představitele Supermana Henryho Cavilla a Armieho Hammera, kterého můžete znát z westernu Osamělý jezdec. Dorazí však třeba i Hugh Grant.

Cinema City

30/07

Věčně mladá / drama / romantický
Nesmrtelnost se možná může zdát jako dar, ale hrdinka romantického dramatu Věčně mladá moc dobře ví, že je to spíš prokletí. Před osmdesáti lety se
mladá Adaline octla u ošklivé nehody. Se štěstím ji přežila, ale to není všechno.
Od té doby nezestárla ani o den. Zpočátku to vypadalo jako požehnání, když jí
však došlo, jaký to bude mít vliv na její život, nadšená už nebyla. Na vlastní oči
viděla, jak její vlastní dcera zestárla tak, že byla starší než ona, její životní láska i přátelé umírali, zatímco ona pořád
vypadala jako mladá dívka plná života. Došlo jí, že v životě nemůže být šťastná. Pak ovšem narazila na Ellise Jonese
a opět zjistila, že nad láskou se nevyplatí lámat hůl. Ani tentokrát ovšem nebude mít štěstí zadarmo. Ellisův otec
totiž v Adaline pozná dívku, do níž se před lety jako mladý zamiloval. Co bude dál, to zjistíte až v kině. V hlavní roli
romantického dramatu s fantasy prvky se objeví půvabná Blake Lively, kterou jste mohli vidět v comicsovce Green
Lantern nebo seriálu Super drbna. Záda ji kryje herecká legenda Harrison Ford.

30/07

CineStar, Cinema City

Mission: Impossible – Národ grázlů / thriller
Tom Cruise si agenta Ethana Hunta zahrál už v polovině devadesátých let,
kdy dělal solidní vyrvál v Praze. Teď se do akce se svým týmem vrhá popáté
a vypadá to, že ho čeká nejtěžší mise jeho života. Organizace IMF, pro kterou
pracuje a loví zloduchy po celém světě, totiž byla zrušena. To však není to
nejhorší. Hunt totiž odhalí, že existuje mýtický spolek padouchů, kteří mají
dokonalý výcvik a jsou ochotni a připraveni zabíjet, krást nebo třeba i destabilizovat vlády po celém světě. Za ty
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správné peníze. Zkrátka opak IMF. A teď se jejich cílem stali právě Hunt a jeho kolegové. Nikdy ještě neměli tak
dokonale připraveného a nebezpečného protivníka. Nikdo z nich neví, komu věřit a navíc se do hry zapojí i krásná,
ale smrtelně nebezpečná Ilsa, která dřív kopala za protivníky, ale teď chce pomáhat těm hodným. Nebo je to celé
součást dobře promyšleného plánu? Těšte se na extrémní akční jízdu, v níž se vedle Toma Cruise objeví i Jeremy
Renner nebo Alec Baldwin. A dojde i na akční scény, při nichž Cruise (ne kaskadér, ale Cruise) visí na dveřích startujícího dopravního letadla.

CineStar, Cinema City

30/07

Iracionální muž / mysteriózní
V prosinci mu bude sice osmdesát, důchod ovšem pro Woodyho Allena nejspíš nepřipadá v úvahu a pořád točí tempem jeden film ročně. A pořád dělá
svou práci zatraceně dobře. Se svou pověstí a se čtyřmi Oscary nemá problém
ukecat herecké hvězdy nejvyšší svítivosti a dokonce by se dalo říct, že ty méně
zářivé vyhazuje z baráku oknem. Iracionální muž se může chlubit hereckou
dvojicí Joaquin Phoenix a Emma Stone. Jeden z nejrespektovanějších herců své generace a nastupující herecká
hvězda se tu sejdou na univerzitě. Phoenixe čeká role profesora, který už má života plné zuby, nudí se a neví, proč by
měl ráno vstávat z postele. Pak si ho ale najde láska. Zakouká se do jedné ze svých studentek a zase se cítí, jako kdyby
omládl. Nová energie mu evidentně dělá dobře a jeho mladší přítelkyně s ním vychází bez problémů. Jak dlouho ale
může fungovat vztah mezi dvěma lidmi, když je dělí velký věkový rozdíl a navíc je spojuje vztah studentka-profesor?

06/08

CineStar, Cinema City

Nesmrtelný / drama / sci-fi
Indický režisér Tarsem Singh se prosadil v Hollywoodu thrillerem Cela nebo
válečnou fantasy Válka bohů. Diváky si získal především svým velmi osobitým
vizuálním stylem a na ten hodlá sázet i ve své novince Nesmrtelný. Jejím hrdinou je miliardář Damian Hale, který zjišťuje, že si může koupit všechno na světě,
kromě mládí. Ale i to se změnilo. Díky nejnovějším technologiím totiž může své
vlastní vědomí přenést do těla někoho mladšího a teoreticky tak žít věčně. Není to levné, možná to není úplně legální, ale stárnoucí a nemocný Damian jinou šanci nemá. Proces proběhne bez větších problémů, pak se ale ukáže, že
Damianovo nové tělo možná jeho dárce nevěnoval organizaci úplně dobrovolně. Damian teď musí zjistit, co byl „on“
původně zač a hlavně utéct před lidmi, kteří mu sice slíbili nový život, ale jsou ochotni i zabíjet, aby své tajemství skryli
před světem. V hlavních rolích akční sci-fi podívané se objeví sympaťák Ryan Reynolds a oscarová hvězda Ben Kingsley.

		

CineStar, Cinema City

06/08

Vykolejená / komedie
Amy je kolem třiceti, pracuje jako novinářka, je docela úspěšná a řídí se jedním pravidlem. Nehodlá si do života pustit žádného chlapa. Ne že by to byla
chladná a odměřená dáma, spíš naopak, jenom prostě nestojí o žádný vážný
vztah. Vyhovuje jí, když s nějakým sympaťákem stráví večer, společně se zboří
v baru, a když to vyjde, tak si užijí i v posteli. A on pak ráno vypadne a Amy
o něm až do smrti neuslyší. Teď se ale věci malinko změnily. Během práce se Amy seznámila s Aaronem, sportovním
lékařem, a celkem rychle si padli do noty. Slovo dalo slovo a dál to jelo klasicky podle plánu. Večer plný alkoholu
v baru, nějaká ta vášeň v ložnici, a pak měl být konec. Tentokrát to však úplně nevyšlo, protože Aaron se druhý den
ozval s tím, že by Amy rád viděl znovu. Co teď? Lhostejný jí není, ale na něco takového není nejen zvyklá, ale jak zjišťuje, tak vlastně ani připravená. Zvládne žena, která se dá považovat za profesionálku v oboru krátkodobých vztahů,
ustát něco komplikovanějšího? Romantickou komedii, která se nebojí být upřímná a někdy i trošku drsná, natočil
Judd Apatow, autor kultovní Zbouchnuté. Do hlavní role obsadil u nás nepříliš známou, ale za mořem neskutečně
populární komičku Amy Schumer.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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06/08

Malý dráček 3D / animovaný / rodinný
Kokosáček je malý drak, který žije na Dračím ostrově. Na rozdíl od svých sousedů a kamarádů má ale jeden problém. Má sice křídla, ale neumí je používat
a létání mu zrovna moc nejde. Naštěstí má pár přátel, kteří mu vždycky rádi
pomůžou, když jde do tuhého, ani oni ale nejsou úplně běžní. Oskar je drak,
který se rozhodl nejíst maso a stal se vegetariánem, a Matilda je zase dikobrazí slečna, která umí být někdy možná až příliš vynalézavá. A tuhle trojku teď čeká pořádná kopa práce. Uprostřed ostrova se totiž po dlouhých letech probudila k činnosti sopka a vypadá to, že všechno v okolí brzy zaplaví
láva, pokud s tím nikdo nic neudělá. Kokosáček, Oskar a Matilda na první pohled možná nevypadají jako hrdinové,
budou to ale muset být právě oni, kdo spojí draky z celého ostrova a pokusí se svůj i jejich domov zachránit.

13/08

CineStar, Cinema City

Pixely 3D / akční / komedie / sci-fi
Adam Sandler má v Hollywoodu pověst největšího sympaťáka, jeho komedie jsou však obvykle poměrně hrubé a dost hloupé. Čas od času se mu však
povede natočit opravdovou pecku a Pixely by mohly být ten případ. Zápletka je hodně šílená. V osmdesátých letech se mimozemšťanům podařilo zachytit videozáznam z hraní počítačových her a bohužel si ho špatně vyložili.
Mysleli si, že obyvatelé Země jim vyhlašují válku. Po letech se tedy rozhodli zaútočit první. V ulicích celého světa
tak najednou řádí obří Pac-Man, na Bílý dům útočí srandovně vypadající kosmické lodě a je jen otázka času, než se
do akce vydá i obří opičák Donkey Kong, který tak rád hází po svých protivnících sudy. Armáda na něco takového
není připravená a do akce tak musí vyrazit skuteční profesionálové. Čtyřicátníci, kteří v osmdesátých letech patřili
mezi největší esa v hraní na automatech. Co na tom, že jeden z nich dnes instaluje domácí kina, další padl skoro až
na dno a třetí je dokonce ve vězení? Pixely slibují akčně-komediální jízdu, kterou si užijí fandové kultury osmdesátých let, ale i klasicky divokých komedií. Za kamerou je totiž profík na slovo vzatý, režisér Chris Columbus, který
točil první dva díly Harryho Pottera nebo legendární Sám doma.

CineStar, Cinema City

13/08

Fantastická čtyřka / akční / fantasy / sci-fi
Comics Fantastická čtyřka patří k absolutní klasice a pár příběhů téhle party
vyšlo i u nás. Filmů už se také objevilo několik, žádný se ale příliš nepovedl,
a tak to teď v Hollywoodu zkouší od úplného začátku. Na scéně se opět objevuje parta vědců, kteří experimentují s teleportací, a povede se jim dostat
se do úplně jiného vesmíru. Ten doslova přetéká krásou, je tu však i spousta
nebezpečí, což na vlastní kůži zjistí. Se štěstím se jim povede vrátit se domů, jsou však jiní než před pár dny. Reed
Richards umí natahovat své končetiny, Johnny Storm zase zvládá létání a umí zapálit své tělo, jeho sestra Susan
ovládá energetické vlny a z Bena Grimma se stalo čtyřmetrové kamenné monstrum. O jejich schopnosti má pochopitelně zájem armáda, čtveřice hrdinů však ani v nejmenším nehodlá skončit zavřená někde v laboratořích, kde je
budou pitvat. Brzy se ale ukáže, že mají větší problém. Jeden z jejich kolegů se z výletu do jiného vesmíru také vrátil
s nadlidskými schopnostmi. Na rozdíl od Fantastické čtyřky však rozhodně nehodlá konat dobro. Přichází čas, aby
hrdinové shodili bílé pláště, opustili laboratoře a šli do akce!

20/08

CineStar, Cinema City RYTMUS sídliskový sen / dokumentární

Rytmus je jedním z nejúspěšnějších rapperů na Slovensku i u nás a porotcování v televizních soutěžích ho vystřelilo tak vysoko ke slávě, kam snad nikdy žádný domácí rapper nedoletěl. Jestli si to zaslouží, to posuďte sami, kaž-
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dopádně jde o osobnost, jejíž jméno znají i lidé, kteří jinak s touhle hudbou nemají vůbec nic společného. Režisér
a scenárista Miro Drobný se rozhodl podívat se na rytmusovský fenomén a zjistit, co je vlastně tahle hvězda zač,
proč zrovna on uspěl a co ho formovalo v práci i v životě. Film, který vznikal osm let, nechá fanoušky nahlédnout
do absolutního soukromí a dojde i na unikátní záběry z rodinného archivu.

		

CineStar

20/08

Uuups! Noe zdrhnul… / animovaný
Konec světa může být i legrace, alespoň se vás o tom pokusí přesvědčit animák Uuups! Noe zdrhnul…, který vypráví o velké biblické potopě a o hrdinech, kteří si ji vyzkoušeli na vlastní kůži. Dejv a jeho syn Finík jsou Rafťáci
a původně měli zarezervovaná luxusní místa na arše a počítali s tím, že až
opadne voda, bude jim zase dobře. Při nástupu se ale něco pokazí a ti dva
se na palubu nakonec nedostanou a zůstanou venku. Pokud si chtějí zachránit krk, musí najít způsob, jak se dostat
zpátky, ale bude to problém, protože divočina skrývá spoustu nebezpečí a dojde i na střet s nepřátelskými zvířaty.
Povede se Dejvovi s Frankem zachránit se? A je na Arše vůbec ještě místo? Rodinný animák plný dobrodružství vám
potvrdí, že na světě není nic důležitějšího než kamarádství. A bavit by se u něj měli jak rodiče, tak i dospělí.

27/08

CineStar, Cinema City

Hitman: Agent 47 / akční / krimi
Málokterá filmová adaptace počítačové hry se skutečně povedla a ani Hitman, ve kterém si Timothy Olyphant zahrál nejlepšího nájemného vraha
na světě, bohužel není výjimkou. Herní série má však dost fandů na to, aby
se tvůrci rozhodli zkusit to znovu. A tentokrát jinak. Nová jména totiž najdeme jak za kamerou, tak i před ní. V centru dění však opět bude holohlavý
muž, kterému nikdo neřekne jinak než 47. Je geneticky vylepšený, silnější, rychlejší a chytřejší než obyčejný člověk
a dokáže se nepozorovaně dostat kamkoliv a zlikvidovat kohokoliv. Teď však bude jeho úkol trošku jiný. Musí
najít dceru geniálního vědce a svého tvůrce a ochránit ji před organizací, která by ji ráda využila k tomu, aby si
mohla vyrobit vlastní armádu superzabijáků. Za kamerou bude sedět celovečerně debutující Alexander Bach,
který má však spoustu zkušeností s natáčením reklam a hudebních klipů, a hlavního hrdinu si zahraje Rupert Friend ze seriálu Ve jménu vlasti. Původně se měl v roli objevit Paul Walker, ale v listopadu 2013 jeho život bohužel
ukončila autonehoda.

CineStar, Cinema City

27/08

Bláznivá dovolená / dobrodružný / komedie
Rodina Griswoldových v osmdesátých letech plnila kinosály po celém světě.
Její hlava, tatík Clark, totiž se svými nejbližšími pravidelně vyrážel na dovolenou a nikdy to nebylo úplně snadné. Griswoldovi tak přinesli chaos do Las
Vegas, Evropy i americké divočiny. Člověk by řekl, že toho budou mít všichni
plné zuby, ale není to tak. Rusty, který byl nucen jako malý jezdit s tátou,
je dnes čtyřicátník s vlastní rodinou. Má krásnou manželku, dva syny, z nichž jeden je v pubertě a druhý dost
pravděpodobně sadistický psychopat, a teď si s nimi hodlá užít pár dnů volna. Pořídí si nejhnusnější auto na světě
a společně vyrazí do zábavního parku Walley World. Takový je alespoň plán, realita je však úplně jiná. Griswoldovy čeká sjíždění divoké vody, setkání s jedním hodně divným párem, návštěva lesní tůňky, která není zdaleka
tak čistá, jak se na první pohled zdá, a spousta dalších problémů. Rusty je ovšem ochotný udělat cokoliv, aby si
on a jeho nejbližší prázdniny pořádně užili! Za kameru se postavila dvojice scenáristů zodpovědná za komedie
Šéfové na zabití a roli Rustyho dostal Ed Helms, kterého můžete znát z Pařby ve Vegas. Dorazí však třeba i Chris
Hemswroth alias Thor.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Ilon Leichtové
Já a jídlo? Jsme dva nerozluční kamarádi! Miluju jídlo, jeho přípravu, způsoby servírování, zajímá mě jeho původ, konzumace…zkrátka je to moje velké
věčné téma. Miluju ryby, jakékoliv, v jakékoliv úpravě. Tohle jídlo se mi nikdy
nezprotiví. Samozřejmě úplně nejvýš na žebříčku obliby stojí pstruh nebo
lipan čerstvě ulovený u nás na chatě a upravený jednoduše na pánvi – sůl,
kmín, máslo. Naopak nepozřu nic, co je z vnitřností. Nebo spíš jsem se k tomu ještě nepropracovala, neměla jsem možnost ochutnat dobře připravený pokrm.
S příchodem dětí a rodinného stravování jsem přestala řešit diety a začala se skutečně zajímat o kvalitu surovin, ze kterých vařím. Chci, jako každá máma, pro své nejbližší to nejlepší. V Plzni se z tohoto pohledu žije
dobře, je tu dost možností kvalitního nákupu. Já osobně jsem si oblíbila tzv. „bedýnky“ – zeleninové, ovocné,
rodinné, jakékoliv – podle sezónních produktů se lehce rozhodnu pro to, co budu vařit, a vím, že se do nás vitamíny zkrátka dostanou. Máme to ale komplikované v oblasti oblíbenosti. Manžel je masový, syn zeleninový
a luštěninový a dcerka kojenec. Takže když chci všem udělat radost, stojí mě příprava hodně času.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Teď to možná vypadá, že jsem se už od dětství neustále točila kolem plotny, ale není to tak. Jako dítě mě kuchyně vůbec nezajímala a maminka mi připadala u sporáku jako v pasti. První jídlo, které jsem si zvládla sama
uvařit, byla nepochybně míchaná vajíčka. Byl to nejrychlejší způsob zasytit se v co nejkratší době a vyrazit
ven za kamarády.
Vlastně dodneška je mojí zásadou, že se nesmím při vaření nikdy trápit. Na to zkrátka není čas. Jsme velice akční muzikantská rodina. Nadto já stále kojící máma šestnáctiměsíční dcerky. Takže se stalo tradicí, že
v neděli po návratu z koncertů a festivalů jdeme do restaurace. Plzeň je nádhernou mozaikou různorodých
restaurací a člověk má z čeho vybírat. V současnosti je pro nás rozhodující přístup personálu k dětem, v létě
možnost zahrádky, nekuřácká varianta – rádi chodíme k Mansfeldovi, jejichž steak uspokojí každého muže,
výborně vaří v Rangu a dětská restaurace Moje kafé na Borech je super, fajn koutek a obsluha milá.
Pokud člověk nutně potřebuje ochutnat kuchyni cizích zemí, doporučuji indickou Masala Ghar na náměstí
Republiky a nebo Ptačí hnízdo na rohu Bendovky a Kardinála Berana, kde ochutnáte kuchyni ruskou. Po skvělém obědě odpoledne sedněte na kolo a jeďte po cyklostezce do Černic do Osvěžovny u Koblížka, kde Kačenka peče skvělé dezerty domácí a točí báječnou zmrzku.
Dobrou restauraci samozřejmě tvoří personál. To je pro nás nejdůležitější. Když se k úsměvu a dobrému
servisu přidá ještě chutný pokrm, jsme nadšeni a víme, že tam nejsme naposledy.
Je to přece tak jednoduché…
Ilon Leichtová,
bluegrassová muzikantka
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od 01/08

el Cid

Nové sezonní
degustační menu
Španělský el Cid přichystal
na srpen nové sezónní degustační menu. Jako první
chod v něm dostanete vyhlášenou španělskou polévku
gaspacho, jako hlavní chod špíz z vepřové panenky obalený ve španělské šunce Serrano se smetanovými bramborami. Pak přijde na stůl mezichod: francouzský modrý
sýr s meruňkovou zavařeninou. A na závěr borůvkový
dezert. Ke každému chodu si samozřejmě můžete dát
sklenku vína dle doporučení sommeliéra.

od 01/08

CrossCafe

Frappé Salty
Caramel
Těm, kdo se ani v největších vedrech neobejdou bez milované kávy, nabízí CrossCafe
osvěžující alternativu v podobě frappé. To je chlazená
káva s lahodnou pěnou a kousky ledu, která v horkých
letních dnech zaručeně osvěží. Novinkou na repertoáru
CrossCafe je příchuť salty caramel, která se k nám dostala z anglicky mluvících zemí. Ledovému drinku dává
jemně nasládlou chuť. Nebojte se experimentovat a potěšte své smysly!

od 01/08

Café Papírna

Nová nabídka
Café Papírna přichází s novým
konceptem nabídky kávy a občerstvení: nabízí vlastní domácí koláče a limonády a kvalitní kávu z pražské pražírny La Boheme Cafe. Co je na tom
zvláštního? V prostorách Papírny vzniká komunitní zahrada, a tak během několika týdnů bude kavárna plně samozásobitelská. Hosté tu tedy ochutnají koláče s rybízem,
malinami nebo jahodami z vlastní produkce či limonády
z bylinek pěstovaných v prostorách café. Během léta se
tu budou konat pravidelná venkovní grilování, termín
bude vždy včas zveřejněn na FB. Novinkou je i nabídka
cateringových služeb, nebo například i pořádání svatebních hostin.
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz

05/09 / 10:00–22:00

Louka u sv. Jiří

Plzeňská Žumberova
vařečka v novém!
Čtvrtý ročník festivalu české kuchyně Plzeňská Žumberova vařečka překvapí své návštěvníky nejenom malou
změnou názvu, ale dalšími novinkami. Konat se bude
na loukách u kostela sv. Jiří v Doubravce první zářijovou sobotu a jeho hlavní hvězdou bude kuchařský
guru Jaroslav Sapík.
V nabitém programu, jenž poběží od 10 do 22 hodin,
přinese Plzeňská Žumberova vařečka zábavu pro celou
rodinu. Letos má podtitul I česká kuchyně může být
zdravá, což se odrazí nejenom v kuchařských workshopech vedených známými tuzemskými šéfkuchaři, ale
třeba i ve vystoupení žáků Hotelové školy Plzeň U Borského parku 3. Návštěvníci budou jako každoročně
moci ochutnat jídla soutěžících restaurací, regionální
produkty známé z farmářských trhů nebo pestrou
paletu piv z produkce českých a bavorských pivovarů.
Pro opravdové pivní fajnšmekry je pak do doprovodného programu zařazena škola čepování piva. V ní si
vybraní návštěvníci budou moci připravit chmelovou
čepici přesně podle výčepních mistrů. Pestrý gastronomický program doprovodí neméně pestrý program
hudební. Vstupné na akci je, díky podpoře ÚMO 4 Plzeň
Doubravka, města Plzně a ostatních partnerů, zdarma.
Více informací na www.zumberovavarecka.cz.
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Dozvěděli
jsme se…
… že v Restauraci 12° vás
čeká při posezení na terase
velký výběr barových jídel
a tapasů.
… že Caffe 7g láká na skvělé domácí limonády.
… že v srpnu na vás v restauraci U Salzmannů čekají lahůdky z jablek a hrušek dle receptur našich
babiček.
… že zářijový brunch v hotelu Courtyard by Marriott bude indický. Holčičky se tu mohou těšit
na batikování a zdobení sukní a kluci na kriketové
odpalování.
… že i v srpnu se Na Spilce konají taneční večery
s hudbou Václava Žákovce. Tančit můžete pátého
a dvanáctého od půl sedmé večer.
… že v Parkhotelu chystají na 1. října velkou pultovou degustaci 300 nejlepších vín ze soutěže Král vín
České republiky.
… že v Koterově bude 3. října Medový jarmark.
… že zámek Nebílovy chystá na 19. září Zámecké
vinobraní.
… že milovníky letních večírků potěší svítící venkovní bar u Restaurace 12° se svěžími drinky, které
si můžete vzít i s sebou na procházku městem.

To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se…

od
01/08

Kdysi tu bývala prodejna potravin, ale na prahu nového tisíciletí prošel prostor rekonstrukcí. Dnes je tu Pivnice Sladovnická. Pivnice s kapacitou
140 míst, 2 bowlingovými dráhami a krytou letní terasou
pro 60 lidí. Ochutnat tu můžete tankový nepasterizovaný Gambrinus nebo dalších sedm druhů čepovaných piv,
včetně nefiltrovaných speciálů, a k tomu si můžete pochutnat na české kuchyni, specialitách k pivu nebo pizze.
Pivnice Sladovnická se postupem času stala restaurací navštěvovanou lidmi všech věkových kategorií. Kromě dobrého jídla a pití tu na ně čekají sportovní přenosy na velkoplošných obrazovkách, stolní fotbal, pool nebo šipky.

36

Čerstvé ryby
a přívlastková vína

V jídelním lístku Restaurace 12° najdou v srpnu své čestné
místo čerstvé české ryby, které budou doprovázet rozlévaná přívlastková vína. Ve druhé půli prázdnin sem tedy
můžete zajít třeba na pstruha s grilovanými cherry rajčátky nebo na filet z candáta. Připraven je i velký výběr barových jídel a tapasů, které oceníte zejména při posezení
na letní terase. A milovníky letních večerů potěší magicky svítící venkovní bar se svěžími drinky, které si můžete
vzít i s sebou na romantickou procházku městem. V přilehlé Caffe 7g si pak vychutnáte kávu, domácí limonády
nebo čerstvé dezerty.

od
01/08

Hotel Central

Letní nabídka salátů

Je léto, sluníčko hřeje a na těžká jídla nebývá zrovna
pomyšlení. O to víc je chuť třeba na salát. Hotel Central
připravil na léto speciální salátový jídelní lístek a za 89 Kč
si pokrmy z něj můžete objednat jak v restauraci, tak v kavárně se zahrádkou. Ochutnat můžete zeleninový salát
se smaženými kuřecími kousky, zeleninový salát s balkánským sýrem a zeleninový salát s tuňákem a vajíčkem.

01–31/08

Café & Restaurant
Continental

Quiche

Pivnice Sladovnická
Sladovnická 4, Plzeň
Tel.: 377 457 645
www. sladovnicka.unasplzenchutna.cz
Otevírací doba: po–čt 9–01, pá
9–02, so 10–02, ne 10–00 hod.

Restaurace 12°

Francouzská kuchyně ve zkratce, to je quiche. Francouzi dovedli slané koláče k dokonalosti a právem je řadí mezi fenomény své kuchyně.
Základem jsou vajíčka, slanina, sýr a smetana. V horkém
srpnu můžete v Café & Restaurant Continental ochutnat
hned z několika variant: s uzeným lososem, špenátem
a ricottou, klasický cibulový quiche s karamelizovanou
cibulkou, špekem a sýrem Comte nebo s kozím sýrem,
sušenými rajčaty a olivami. Ke kávě přijde vhod sladký
koláč s ovocem a creme fraiche.

04–
25/08

Hotel U Pramenů

Grilování

Nevíte, co s úterním večerem? Hotel U Pramenů láká každé srpnové úterý na grilování na své zahradě. Těšit se
můžete na speciality z grilu, variace zeleninových salátů
srpen 2015 | www.zurnalmag.cz
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a pestrou nabídku vín z tamní odrůdové vinotéky. V zahradě se bude líbit nejen vám, ale i vašim ratolestem.
Díky dětskému koutku s houpačkami a prolézačkami budou mít o zábavu postaráno. Začátek je vždy v 19 hodin.

od 05/08

el Cid

Borůvkové dny
Pokud jste nestihli zajít na borůvky do lesa, zajděte rozhodně do španělské restaurace el Cid například na domácí
borůvkovou limonádu, borůvkové dezerty jako cheesecake nebo čerstvé borůvky se smetanovým krémem
anebo na borůvky se sýry. K tomu si pochopitelně neopomeňte dát sklenku dobrého vína – například Pálavu
nebo moravský Ryzlink Vlašský.

18–
19/08

Šafaříkovy sady

Babylon na plotně

Kuchyně byla odjakživa srdcem domu a napříč kulturami nenajdeme asi oblíbenější místo pro setkávání. Tady
se předávají tradice z generace na generaci a vzniká
pocit domova. Festival Živá ulice otevírá kuchyni přímo
v ulicích města a budou se v ní mísit vůně a chutě celého
světa. Nepůjde však jen o ochutnávky jídel různých národů. Připravena jsou taneční vystoupení, módní přehlídky,
čtení pohádek a další aktivity. Více na www.zivaulice.eu.

19/08

U Salzmannů

Grillmarket

Třetí srpnová středa patří v restauraci U Salzmannů tradičnímu Grill Marketu. Návštěvníci se mohou těšit například na grilované hovězí steaky, krevety, chobotnice
nebo čerstvé ryby a na bohatý výběr příloh a zeleniny.
Všechny suroviny si zákazníci mohou vybrat na marketu
přímo v restauraci a kuchaři je přímo na místě ugrilují.
Rezervace na tel.: 377 235 476.

20/08
19:00

el Cid

Hudební večer

Španělská restaurace zve na hudební večer. Hrát tu bude
živá akustická hudba, která navodí atmosféru středomořské restaurace. Aby byla naprosto dokonalá, objednejte
si vyhlášené tapasy. Třeba andaluské grilované klobásky
nebo zapečený kozí sýr se španělskou šunkou a salátem.
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angelo Hotel Pilsen
Restaurace Sunlight
U Prazdroje 6, Plzeň
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.
Přijďte ochutnat naše menu, které nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české kuchyně. V pracovním týdnu si
objednejte 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, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma.
Přesvědčte se sami!

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Plzeň
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 středověkého domu. Vinárna
U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy od pěti
hodin odpoledne do půlnoci. Nabízí příjemné posezení
ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si
mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je
tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání,
oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají
samostatný vstup přímo ze sadového okruhu.

27/08 / 18:00

Kuchyně Elza,
Rokycany

Středomořská
kuchyně
Kuchyně Elza Rokycany připravila na konec prázdnin gastronomický večer, který vám aspoň na chviličku vrátí pocity z dovolené. Moderními technologiemi se tentokrát
budou připravovat dobroty středomořské kuchyně. Cena
celého degustačního menu včetně nápojů je 690 korun
na osobu. Rezervace probíhá na tel.: 721 324 124.
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Divadlo | Galerie | Muzea | Instituce

Nebílovské divadelní léto 2015

5.–30. 8.
Sklo – Polibek z písku & potaše, sklářské práce
5. 8. 17:00 Sklo – vernisáž výstavy

23. 8.
24. 8.
27. 8.
29. 8.

Nám. Republiky 1, Plzeň, mázhauz: po–ne 8–18 hod., 1. a 2. patro: po–pá 8–17 hod.

Zámek Nebílovy, www.synagogaconcerts.cz

19:00
19:00
19:00
19:00

Vysavač – komediální one man show
Věrní abonenti – komedie
Enigmatické variace – komorní drama
Gabriela Demeterová & Collegium: Čtvero ročních dob –
koncert
30. 8. 19:00 Římské noci – dojemný životní příběh dvou slavných lidí

Západočeská galerie v Plzni

Radnice

do 30. 9.
Znáte své krajské město? – dětské kresby, 2. patro
3. 8.–4. 9.	Plzeň. Prvních pět století – důležité momenty historie
města, mázhauz

Západočeské muzeum v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz

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

Výstavní síň „13“
do 13. 9.
Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění
Kulturní program během výstavy:
11. 8. 18:00 Letní nebe na zemi – humor a písně Osvobozeného divadla
13. 8. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra Mileny Štráfeldové
20. 8. 18:00 Šansony pod letním nebem – pořad plný poezie a šansonů
Masné krámy
do 20. 9.	Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř
novozélandských Maorů – výstava
Kulturní program během výstavy:
4. 8. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Jiřím
Hlobilem (také 12. 8.)
9. 8. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Markétou
Desortovou (v NJ)
16. 8. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Ivetou
Řežábkovou (také 19., 26. a 30. 8.)
23. 8. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Evou
Reitspiesovou (v AJ)
8. 9. 17:00 Od Owena Jonese po Adolfa Loose. Evropská teorie
ornamentu a maorské tetování – přednáška

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie
a Historie
Výstavy:
do 30. 8.	Od špitálu ke galerii… – archeologické poznání vývoje
lokality „U Zvonu“
do 8. 11.
Ladislav Sutnar – užitá tvorba

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–17 hod., přízemí
i so 9–12 hod., www.svkpl.cz

do 28. 8.
do 3. 9.		

Aquileia: Křižovatka Římské říše – výstava, 1. patro
Mozaiky z Ravenny – výstava, přízemí

Galerie města Plzně

Nám. Republiky 40, Plzeň, tel.: 378 035 310, út–ne 10–12, 13–18 hod.,
www.galerie-plzen.cz

do 6. 8.		
do 6. 8.		
20. 8.–8. 10.
20. 8. 17:00
6. 9.		

Ladislav Sutnar: Venuše – výstava
Inspirace Sutnar – tvorba studentů FDU ZČU, podzemí
Petr Nikl: Časosběry – kresby, rozměrné obrazy, projekce
Časosběry – vernisáž výstavy, dvorek
Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče

Galerie Jiřího Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12, 13–17 hod., tel.: 378 035 345, uvu.plzen@
gmail.com, www.uvu-plzen.cz

do 2. 8.		
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O hledání a nalézání – olejomalby, akryl, kresby, kombinovaná technika, objekty z keramiky a porcelánu

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 23. 8.
Plzeňané a II. světová válka – výstava
do 4. 10.
Šárka Radová: Běžci, stojci a ležci – keramické plastiky

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 9. 8.		
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté – putovní výstava
do 31. 8.
Plzeňské varhany – současný stav varhan
21. 8.–1. 11.	Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – dějiny zvonařství
v Plzni

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 8.	Putování plzeňského Kašpárka – práce 30 českých škol
ve světě
do 31. 12.
Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty

Měšťanská beseda – letní akce

Zahrada Měšťanské besedy, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do interiéru, Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

2. 8.
3. 8.
5. 8.
9. 8.
10. 8.
12. 8.

19:30
20:00
19:00
17:00
19:30
19:30

Filumena Marturano aneb Manželství po italsku – komedie
Komici s.r.o. – stand-up představení
X-Cover – koncert v rámci Pilsner Urquell Master Bartender
Letní taneční večer, hraje Duo Evergreen Klasik
Commedia dell' arte – komedie
Jazz & Swing Night pro dětský úsměv V., host: Ondřej Ruml
– benefiční koncert
16. 8. 19:30 Rozmarný večer Divadelního spolku Kašpar
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25. 8. 19:30 Samson vícebarevný – folk
27. 8. 19:30 Pan Halpern a pan Johnson – tragikomedie

Měšťanská beseda – akce pro děti

Zahrada Měšťanské besedy, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do interiéru, Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

2. 8.
9. 8.
16. 8.
23. 8.

14:30
14:30
14:30
14:30

Kdo si hraje, nezlobí – hraje Divadelní společnost M+M
Hrnečku, vař – hraje Divadlo Dráček
Jak se loví zvíře – hraje Divadlo Meluzína
Perníková chaloupka aneb Popletená pohádka – DS M+M

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod.,
plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

22.–23. 8.	Bachovy květové esence pro život, jaký je – základní
seminář (vždy 10:00–17:30 hod.)

Hotel U Pramenů

Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz

do 31. 8.
4.–25. 8.

Dita Müllerová – abstraktní obrazy
Grilování na zahradě hotelu (vždy v úterý od 19 hod.)

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 26. 8.
Letní kino na nádvoří, program samostatně
do 27. 8.	Léto v Prazdroji – koncerty na nádvoří, program samostatně
do 6. 9.		
Milan Bauer: Poezie techniky – výstava, Pivovarské muzeum
16. 8.		
500 mil Bohemia – sjezd motorek Harley Davidson
22. 8. 08:00 Farmářské trhy (do 13:00 hod., také 19. 9.)
29. 8.		
Historická vozidla na nádvoří

Městská plovárna u Radbuzy

Doudlevecká 71, Plzeň, www.plzne.cz

7. 8. 17:00 Swing Kiss – plovárenské dostaveníčko (také 8. 8.)

Amfiteátr Lochotín

Pod Vinicemi 928/6, Plzeň

do 29. 8.
Filmové noci – letní kino, program samostatně
16. 8. 15:00 Michal k snídani – představení pro děti, v případě deště
v ALFĚ na Americké

Živá ulice 2015

Plzeň, www.zivaulice.eu

10.–23. 8.

Multižánrový festival v ulicích města

Inspiral Garden (Šafaříkovy sady)
10. 8. 19:00 The Osels – rock'n'roll, indie
11. 8. 19:00 Lola běží – alternative pop
12. 8. 18:00 Pesopír – folk schlager
		19:30 Zolle (IT) – ultra heavy rock
13. 8. 18:00 Batalj (DE) – experimental noise/trash/mayhem
		19:30 Made by the fire – schlager
14. 8. 20:00 Smrtislav – alternative rock
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15. 8. 19:00 Ben Dover – pop funk
		20:00 Badaboom (DE) – rock, funk
		21:00 Pilsenskills – hip hop
16. 8. 19:00 Halftones (SRB) – koncert
		20:00 Naked (SRB) – world music, jazz, funk, traditional
17. 8. 20:00 No Chance of Recovery – melodic hardcore
18. 8. 20:00 Strangers in the city – lo-fi folk
19. 8. 20:00 Lister – electronica power
20. 8. 19:00 Moodshake – funk, fusion
		20:00 AfaRastafa – hip hop, reggae, dancehall, ragga
21. 8. 20:00 Dalekko – lo-fi pop
22. 8. 20:00 Inventa Storca – progressive, post rock
Republika stage
14. 8. 16:30 Glajstr Duo – acoustic pop
		18:00 František Segrado – koncert
		19:30 Adam Ben Ezra (ISR) – instrumental, jazz
		21:00 The Tap Tap – kapela Jedličkova ústavu
15. 8. 16:30 Megaphone – crossover funk
		18:00 Zlatan Karic & Parttito’s (BIH) – rap, funky, rock, reggae
		19:30 Čankišou – world music, ethno
		21:00 Fanfara Transilvania (RO) – folk, balkan & gypsy
16. 8. 16:30 Snap Call – rock'n'roll, blues
		18:00 United Heads – dance music
		19:30 The Chancers – 2tone, skinhead reggae, rock'n'roll
		21:00 Mydy Rabycad – electroswing, modern swing
17. 8. 16:30 Mladá krev: Teepee – koncert
		18:00 Please the Trees a sbor Elpida – alternative rock
		19:30 Zuby nehty – alternative
		21:00 Miro Žbirka – pop rock
18. 8. 16:30 Mladá krev: AM – koncert
		18:00 COP – bluegrass, folk
		19:30 Houpací koně – indie rock
		21:00 Wabi a Ďáblovo stádo – folk
19. 8. 16:30 Mladá krev: ArtTime – koncert
		18:00 Ivan Hlas trio – koncert
		19:30 Prague Conspiracy – premium cherry rock
		21:00 Dubioza Kolektiv (BIH) – reggae, dub, rock
20.–21. 8.	Plzeň Fashion Days – alternativní móda, nezávislý design
20. 8. 14:00 DJ S-BisH (do 16:30 hod., také 21. 8.)
		16:30 Mladá krev: Donnie Darko – koncert
		18:00 Queens of everything – punk, rock'n'roll
		19:30 Znouzecnost – bigbít, punk
		21:00 Fast Food Orchestra – ska, reggae
21. 8. 16:30 Mladá krev: Filip Koryta – koncert
		18:00 Michal Pavlíček & Monika Načeva – alternative
		19:30 Už jsme doma – experimental, punk
		21:00 Pub Animals – speedy dub, reggae-ska
22. 8. 16:30 Mladá krev: Tribal Theory – koncert
		18:00 Pestalozzi – pop rock
		19:30 Moonlight Breakfest (RO) – soul, electro, nu-jazz, swing
		21:00 Lenka Dusilová & Baromantika – alternative rock
23. 8.		
Bigbít – Plzeň Sobě: velká scéna (VS), malá scéna (MS)
		12:30 Touch of Gospel (VS) – pěvecký sbor
		13:30 Ultramarin (MS) – folk rock
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		14:30 Extra Band Revival (VS) – rock
		15:30 Semtex (MS) – country-brutal-technofolk
		16:30 Odyssea (VS) – rock'n'roll, rock
		17:30 Mordors Gang (MS) – rockabilly, psychobilly
		18:30 Burma Jones (VS) – pop rock
		19:30 Ill Fish (MS) – rock
		20:30 Katapult (VS) – rock
Anděl café stage (U Branky)
15. 8. 16:00 Flaškinet – klasika, jazz, pop, rock
		17:30 Frajara Putika – ska, reggae, balkan
		18:45 Muerta Mente – world music, experimental
		20:00 wHAT'S yOUR fAVORITE nUMBER? – 8-bit, rock'n'roll
16. 8. 16:00 Chuť – crossover
		17:30 Lakuna – alternative
		18:45 Pillow Fight – rock, rock'n'roll
		20:00 Bára Zemanová a band – pop, rock'n'roll
17. 8. 17:30 Skinny Joe Line – acoustic
		18:45 OTK – progressive hard rock
		20:00 Kieslowski – acoustic, alternative
18. 8. 17:30 Peter Pan Complex – alternative rock
		18:45 Johannes Benz – alternative, folk, rock
		20:00 Tvrdý/Havelka – koncert
19. 8. 17:30 Mixle v piksle – Vypsaná fixa pro děti
		18:45 Kapitán Demo – hudebník Jiří Burian
		20:00 Sunflower Caravan – pop rock´n´roll
20. 8. 17:30 Michal Šindelář duo – acoustic & roll
		18:45 Dirty Blondes – punk, rock'n'roll
		20:00 Adrian T. Bell – alternative rock
21. 8. 17:30 Katarzia – folk rap
		18:45 The Firearms – alternative rock
		20:00 Wild Tides – surf punk
22. 8. 17:30 Yoko Phono – post rock
		18:45 Marching Band (SWE) – indie
		20:00 DVA – indie pop
Jazz stage (Měšťanská beseda)
17. 8. 19:00 Five Rivers Blues Band – blues, funk
18. 8. 19:00 St. Johnny Blues – jump blues
19. 8. 19:00 The High Corporation – hip hop & soul
20. 8. 19:00 Sophia Lamoš Trio – koncert
Zach´s Pub
19. 8. 20:00 Sebevrány – progressive alternative
20. 8. 20:00 Mediterian – spanish and other music
21. 8. 20:00 Electric Lady – funk rock
22. 8. 20:00 Garyho hausbót – soul, rock'n'roll
Proluka (Křižíkovy sady)
10. 8.–5. 9. Barva na ulici: Tanec – výstava
10. 8. 17:00 Barva na ulici – vernisáž výstavy
		21:00 Metropolis – silent kino
11. 8. 16:00 Kolonie: Velký uši – představení, hudební dílna
		21:00 Frigo na mašině – projekce filmu + kapela Ghost of you
12. 8. 16:00 Umění mění: O Smolíčkovi – pohádka
		21:00 O patro výš – projekce filmu + kapela Květy
13. 8. 16:00 Umění mění: O Nirdhanatovi – představení
		21:00 Moderní doba – projekce filmu + kapela DVA
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14. 8. 16:00 Vojta Vrtek: Velká cirkusová pohádka – komedie
		17:00 Žonglérská dílna s Vojtou Vrtkem
15. 8. 16:00 Loutky bez hranic: Loutkový Automat – představení
		18:00 Loutky bez hranic: Výlet na Říp – představení
16. 8. 16:00 Divadlo 100 opic: O medvídkovi Medouškovi – pohádka
		18:00 Divadlo 100 opic: Zajíček a velká mrkvová zahrada – pohádka
17. 8. 16:00 Damúza: Z tajného deníku Smolíčka P. – pohádka
18. 8. 16:00 LoDivadlo: O kóče a psékovi – pohádka
19. 8. 16:00 Divadlo dobré kávy: Tajná pohádka – představení
20. 8. 16:00 Toymaschine: Pověsti české – představení
		17:00 Dřevěná dílna s Toymaschine
21. 8. 16:00 Toymaschine: Kocour v botách – pohádka
		17:00 Ruličková dílna s Toymaschine
22. 8. 16:00 Anička a letadýlko: Malá večerní Snítka – pohádka
		18:00 Anička a letadýlko: Vivi tady nebydlí – představení
23. 8. 16:00 Koňmo: Vyprávění starého vlka aneb Pravda o babičce
		18:00 Koňmo: Jak šlo vejce na vandr – představení
Buena Vista Ballroom (u Západočeského muzea)
14.–16. 8.
Jóga s Vlaďkou Johánkovou (vždy od 17:00 hod.)
17. 8. 19:00 DJ Poeta (Radio Spin, do 22:00 hod.)
18. 8. 19:00 DJ-Ro (do 22:00 hod.)
19. 8. 19:00 Selectaz Wilda Panda, Feel-It – ragga, electro (do 22:00 hod.)
20. 8. 19:00 Petr Míkovec, Jakub Johánek and DJ Teamatique in dub...
(do 22:00 hod.)
21. 8. 19:00 DJ Livity, DJ Becker – funk, break beat, drum and bass
(do 22:00 hod.)
22. 8. 19:00 DJ L.P.D. (FunkyDoggzSquad do 22:00 hod.)
23. 8. 19:00 TRCRW – trap, twerk, glitch, moomba (do 22:00 hod.)

S hudbou za památkami Plzeňského kraje

Kralovicko, tel.: 608 510 622, www.koncerty-plzensko.cz

1. 8. 18:00 P íseň písní – Cappella Mariana, Plasy, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
8. 8. 18:00 Hudebními staletími v netradičních barvách, Potvorov,
kostel sv. Mikuláše
22. 8. 18:00 Z krajiny Leoše Janáčka, Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla
30. 8. 15:00 Koncert k 20. výročí v Meditační zahradě v Plzni

Šídlovák Oupn Ér

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

21.–23. 8.	6. ročník festivalu – koncerty, doprovodný program
21. 8. 16:00 Čáry Máry, 17:00 Perníková chaloupka, 18:00 Poitín,
19:00 Stráníci, 20:00 Roman Horký a Kamelot,
21:15 Happy to meet
22. 8. 10:00 Pohádka pro děti, 13:00 Alternativa, 14:00 Black and
White, 15:00 Greenhorns a Honza Vyčítal, 16:00 Marien,
16:55 Michal Willie Sedláček, 17:40 D.N.A Brno, 18:30 Klára
Vytisková, 19:10 Pavel Dobeš, 20:15 Žamboši, 21:15 Jamie
Marshall
23. 8. 10:00 Dílny – perkuse, Petr Šušor, 12:00 Straw Hat, 13:00 Soutěž
Fajf oupn Er (také od 15:00 hod.), 14:00 Marod,
16:30 Nezmaři, 17:30 Vyhlášení výsledků soutěže,
17:45 Maximusmuzikus
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Cinema City

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

30. 7.–6. 8.	Iracionální muž, Mission:
Impossible – Národ grázlů,
Věčně mladá
6.–13. 8.	Malý dráček (2D i 3D),
Nesmrtelný, Vykolejená
13.–20. 8.	Fantastická čtyřka,
Pixely (2D i 3D)
20.–27. 8.	Krycí jméno U.N.C.L.E.,
RYTMUS sídliskový sen
27. 8.–3. 9.	Bláznivá dovolená,
Hitman: Agent 47
Dále hrajeme: Ant-Man (2D i 3D), Bez kalhot
XXL, Bojovník, Domácí péče, Jurský svět (2D
i 3D), Méďa 2, Mimoni (2D i 3D), Papírová města,
Terminator Genisys (2D i 3D), V hlavě (2D i 3D),
Život je život

CineStar

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

30. 7.–6. 8.	Iracionální muž, Mission:
Impossible – Národ grázlů
6.–13. 8.	Malý dráček (2D i 3D),
Nesmrtelný, Vykolejená
13.–20. 8.	Fantastická čtyřka,
Pixely (2D i 3D)
20.–27. 8.	Krycí jméno U.N.C.L.E.,
RYTMUS sídliskový sen,
Uuups! Noe zdrhnul…
27. 8.–3. 9.	Bláznivá dovolená,
Hitman: Agent 47
Dále hrajeme: Ant-Man (2D i 3D), Bez kalhot
XXL, Bojovník, Domácí péče, Jurský svět, Méďa
2, Mimoni (2D i 3D), Papírová města, Sedmero
krkavců, Terminator Genisys (2D i 3D), V hlavě
(2D i 3D), Život je život

Filmové noci Lochotín

Amfiteátr Lochotín, www.facebook.com/filmovenoci

30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.

21:45
21:45
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Atlas mraků
Velká šestka
Mortdecai: Grandiózní případ
Domácí péče
Milionář z chatrče
Skrytá identita
Rychle a zběsile 7
Život je život
Sedmero krkavců
Batman začíná
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9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.

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

21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Mrtvá nevěsta Tima Burtona
Já, legenda
Počátek
Sněženky a machři
Nenasytná Tiffany
Čarovný les
Mamma mia!
Schindlerův seznam
Kód enigmy
Temný rytíř
Purpurová barva
Sweeney Todd: Ďábelský holič
z Fleet Street
Popelka
Padesát odstínů šedi
Babovřesky 3
Teorie všeho
Předčítač
Temný rytíř povstal
Constantine
Život je život
Karlík a továrna na čokoládu

Kino a divadlo Káčko

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

13. 8. 20:00 M
 ission Impossible –
Národ grázlů
14. 8. 17:00 V hlavě 3D
		20:00 Slow West
16. 8. 15:00 Konečně doma
20. 8. 20:00 Fantastická čtyřka
21. 8. 17:00 V hlavě
		20:00 Mission Impossible –
Národ grázlů
23. 8. 15:00 Zvonilka a tvor Netvor
27. 8. 20:00 Bojovník
28. 8. 17:00 Fantastická čtyřka
		20:00 Iracionální muž
30. 8. 15:00 Velká šestka

Letní kino v Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, www.prazdrojvisit.cz

5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

21:15
21:15
21:15
21:15

Vlk z Wall Street
Podraz
Rivalové
Divoké historky

Letní kino Neurazy

Neurazy, www.neurazy.cz

31. 7. 21:30 Ovečka Shaun ve filmu
1. 8. 21:00 Domácí péče

5. 8.
7. 8.
8. 8.
12. 8.
14. 8.
15. 8.
19. 8.
21. 8.
22. 8.
26. 8.
28. 8.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Život je život
Nenasytná Tiffany
Zvonilka a tvor Netvor
Vzkříšení démona
Mortdecai: Grandiózní případ
Paddington
Pár nenormálních aktivit 2
Rychle a zběsile 7
Sedmero krkavců
Kobry a užovky
Vybíjená

3D Planetárium

Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá
10–18, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585,
www.techmania.cz

2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tématikou, projekční globus Science On
a Sphere, interaktivní expozice Vesmír
Projekce:
Astronaut 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D
Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D
Cesta za miliardou hvězd 2D
Hluboký vesmír 3D
Jsme vetřelci! 2D + Letní obloha nad Plzní 2D
Jsme vetřelci! 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D
Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D
Jsme vetřelci! 3D + Letní obloha nad Plzní 3D
Země, Měsíc a Slunce 2D + Letní obloha nad
Plzní 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Sám ve vesmírné
dáli 2D

Chodrockfest 2015

Domažlice, www.chodrockfest.cz

14.–15. 8.
5. ročník festivalu, zahrají: David
Koller s kapelou, Škwor, Harlej, Mňága a Žďorp,
Rybičky 48, Turbo, Walda gang, Jelen, Katapult,
Dymytry, Doctor PP, Záviš, Prague conspiracy,
Zakázaný ovoce, Bags, V3SKA, Septic people

Léto v Prazdroji 2015

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.
prazdrojvisit.cz

6. 8. 19:00
		21:00
13. 8. 19:00
		21:00
20. 8. 19:00
		21:00
27. 8. 19:00

Cocktail… ála Motejl – rock pop
Imodium – rock'n'roll, rock
Mono Love – indie pop
Jelen – folk, country
Falešná ozvěna – rock pop
Palice – rock
Michal Šindelář & Jakub Kořínek
– rock’n‘roll, acoustic’n‘roll
		21:00 Pilsen Queen Tribute Band – pop
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Akce | Kluby | Dozvěděli jsme se…

Tropical Beat

Beach Club, Borská přehrada, Klatovská 602, Plzeň

7. 8. 18:00 Hudba, beach volejbal, paddleboarding a další, zahrají: Mr.
Cocoman & Solid Vibes, Dr. Kary, Rastafidli Orkestra, Sirene Factory, MC Mista
Deck, Jah Army Sound Systém, Saigon Project, Feel-It, King Sound Steppaz,
Varunamitra, Numbeko, Pilsen Ragga a další

Zach´s Pub

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

5. 8. 20:30
8. 8. 20:00
12. 8. 20:00
13. 8. 20:30
18. 8. 20:00
19.–22. 8.
19. 8. 20:00
20. 8. 20:00
21. 8. 20:00
22. 8. 20:00
26. 8. 20:30
1. 9. 20:30

Sto zvířat – skáčkoví veteráni 25 let na scéně
Hipster Slayer (FIN) – indie rock
Slam poetry exhibice – poezie naživo
United Flavour – ska, reggae, latino
Amy – projekce dokumentu
Živá ulice, celý program samostatně
Sebevrány – progressive alternative
Mediterian – spanish and other music
Electric Lady – funk rock
Garyho hausbót – soul, rock’n’roll
Pipes and Pints – celtic punk
Voila! – šanson a více

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

31. 7. 21:00
1. 8. 21:00
5. 8. 21:00
7. 8. 21:00
8. 8. 21:00
12. 8. 21:00
14. 8. 21:00
15. 8. 21:00
19. 8. 21:00
21. 8. 21:00
22. 8. 21:00
26. 8.		
28. 8. 21:00
29. 8. 21:00

Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster
Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ
Disco 2015 – DJs Dragon & George da House
House Madness – DJs Petr Süss & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
Rise Up – Peeter MDJ & friends
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
Club Mix – taneční klubová muzika, Resident DJ
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
Z technických důvodů zavřeno
Kingdom Of House – DJs Luppi Clarke, Eddie Ferrer (P)
Famous – DJ Martez Ortega & friends

Anděl Music Bar

Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

7. 8. 22:00 DJ párty (také 8. 8.)
14. 8. 22:00 DJ párty (také 15. 8.)
21. 8. 22:00 DJ párty (také 22., 28., 29. 8.)

Dozvěděli
jsme se…
… že letošní Pilsner Fest proběhne 3. října. Odehraje se
na dvou scénách – tradičně na nádvoří pivovaru
a na náměstí Republiky. Těšit se můžete na koncerty Xindla X, Michala Hrůzy, Monkey Business, UDG
nebo Poletíme?.
… že multimediální projekt Plzeňské filharmonie
Vodní hudba se z původního termínu přesunul
do Papírny na 18. září.
… že na oslavu uvaření první várky piva Pilsner
Urquell bude i letos pořádán varhanní koncert v katedrále.
… že varhanám v kostele sv. Jana Nepomuckého je
100 let. Přední český varhaník Vladimír Roubal předvede posluchačům jejich zvukové možnosti 15. září.
… že první dětský minimuzikál Snad to není láska
předvedou děti ze ZUŠ T. Brzkové v polovině září
v Besedě.
… že 12. září na RadioFestu v Amfiteátru na Lochotíně vystoupí Xindl X, No Name, Chinaski nebo Helena
Vondráčková.
… že skvělý kytarista a neméně kvalitní poeta Karel
Plíhal vystoupí 22. září v Besedě.
… že komorní sbor z Melbourne Ensemble Gombert
zazpívá poslední zářijový den v katedrále.
… že začátkem září zahrají ve Velké synagoze legendární Stromboli.
… že v pátek 25. září vystoupí v Pekle legendární
britská skupina Smokie, která v tomto roce slaví
40 let na scéně.
… že během září se budou konat tradiční Haydnovy
hudební slavnosti. Na koncerty staré hudby budete
moci vyrazit třeba do Přeštic, Dobřan, Chotěšova
nebo Nebílov.
… že na zámku Kozel chystají 20. září koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers.

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Součást projektu

FANDÍME
DIVADLU
23. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO
PLZEŇ 9.–17. 9. 2015

Pořádá město Plzeň, Divadlo J. K. Tyla a Divadelní
obec ve spolupráci s Divadlem Alfa. Podpořeno
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

generální partner

partner festivalu

za podpory

hlavní mediální partneři

www.turisturaj.cz

