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LOUČENÍ S DIVADELNÍ SEZONOU
PŘED PRÁZDNINAMI
To nejlepší z repertoáru DJKT za mimořádné ceny pouze v červnu! Více na www.djkt.eu.

RUSALKA

ŽIVÝ OBRAZ

Antonín Dvořák

Marius von Mayenburg

„Nemohu zemřít, nemohu žít!“

"Lidi takový věci dělaj'!"

Nové nastudování klasické opery o smyslu
života, o lidských a nadpřirozených bytostech
a jejich vzájemné existenci.

Černá groteska současného manželského
páru…
11. června na Malé
scéně DJKT

21. a 28. června
ve Velkém divadle

LIDUSCHKA

OLIVER TWIST

(BAAROVÁ)

Rachel Portman

Aleš Březina
Karel Steigerwald
Jiří Ornest

Slavný románový hrdina ožívá v tanečním
pojetí choreografa
Richarda Ševčíka na
hudbu oscarové skladatelky Rachel Portman.

Filmové ateliéry, noční
bary, přepychová vila
i vězení. Neotřelý pohled na osud Lídy Baarové v oceňovaném
muzikálu.

1., 15. a 29. června
na Nové scéně DJKT

30. června na Nové
scéně DJKT

Předprodej a rezervace vstupenek:
Smetanovy sady 16, Plzeň,
+ 420 378 038 190

www.djkt.eu

www.plzenskavstupenka.cz

facebook.com/djktplzen
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Šumavská
energie
I v roce 2017 se těšíme na návštěvníky
našeho infocentra malých vodních
elektráren Vydra a Čeňkova pila a stálé
expozice „Šumavská energie“.
Sezóna: červen–září
Vstupné: zdarma
www.cez.cz
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

internet je zajímavý svět. Dokáže vedle sebe
kupit informace a témata, která spolu vůbec
nesouvisejí, anebo souvisejí jen velmi volně. Výsledkem pak ovšem bývá kouzlo nechtěného,
pozoruhodné koláže složené z úlomků rozmanitých světů, z nichž se naše realita ve vrstvách
skládá. A tak se vám třeba vedle sebe ukáže
červen z pohledu meteorologů a astrologů
a k tomu ještě soupis jeho významných dnů. Dozvíte se, že nás čeká měsíc plný vášně a romantických gest, rozšiřování obzorů a pozornosti soustředěné
na rodinu a domov. Doporučuje se ovšem dávat ve svém jednání přednost rozumu a před každým krokem zvážit, zda nám to za to stojí. Meteorologové k tomu
slibují hojnost slunce a letních teplot. Své tvrzení přitom opírají především o pranostiku, že na mokrý květen přichází suchý červen. Dále pak ovšem už řečí odbornou dodávají, že v první dekádě bude zataženo s přeháňkami. Přičteme-li k tomu,
že do první dekády spadá svátek svatého Medarda, jehož kápě, jak známo, čtyřicet dní kape, máme před sebou nejspíš další nevyzpytatelné léto.
Proto bude nejspíš třeba přistoupit k nastalé situaci racionálně a program pro
volný čas vybírat s ohledem na rodinu a rozšiřování obzorů. Můžete si vzít na pomoc kalendář významných dnů a nechat se inspirovat. Protože 5. červen je Dnem
rozvoje a vzdělání dospělých. Je tedy naprosto ideálním dnem pro přednášku
o Evropské unii v Evropském domě nebo pro návštěvu výstavy ve Staré synagoze věnované poslední manželce Adolfa Loose Kláře Beckové. Patnáctý červen je
zase Mezinárodním dnem odpůrců vojenské služby. Zkuste tedy tento den zajít
do Měšťanské besedy na LiStOVáNí tentokrát knihami C. D. Payna známými jako
Mládí v hajzlu. Jednadvacátý červen je nejen prvním dnem léta, ale také Evropským dnem hudby, Dnem hrdosti a Mezinárodním dnem trpaslíků. Den hudby
si můžete užít v Buena Vista Clubu na swingové tančírně s Hot Sisters. Co se týče
hrdosti a trpaslíků, plzeňský kulturní kalendář nic ani vzdáleně souvisejícího nenabízí. Což je podle mého alespoň v případě těch trpaslíků určitě škoda. Trpaslíci
jsou totiž chápáni jako symbol pomocníků, kteří nosí štěstí. Jejich mezinárodní
den vyhlásilo společenství pro ochranu zahradních trpaslíků. Den hrdosti se váže
k bojům za práva gayů a lesbiček a připomíná jejich první pochod v roce 1969
v Greenwich Village.
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Téměř každý červnový den patří mezi dny významné, některý i několikrát. Pokud
jste si tedy nevybrali z malé inspirace, můžete pátrat dál. Ještě je tu například Mezinárodní den ptačího zpěvu, Mezinárodní den oceánů, Evropský den židovské
kultury, Světový den sdělovacích prostředků, Světový den uprchlíků, Mezinárodní
olympijský den nebo Světový den rybářství.
Příjemné slavení kteréhokoli z nich vám přeje


Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
29. června
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VSTUPNÉ
150 KČ V PŘEDPRODEJI, 200 KČ NA MÍSTĚ.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK, NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ
A VE VINOTÉCE BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC.

DOPRAVA Z PLZNĚ
KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN,
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).

AKCE MĚSÍCE

Setkání dětských světů v šapitó

17/06 / 10:00

Velká louka Plasy

Setkání
dětských světů
v šapitó
Setkání dětských světů pořádá hejtmanství letos už
posedmé. Tradiční akce, při
které se sejdou děti z dětských domovů a děti z řad nejširší veřejnosti, aby si užily zábavu a dobrodružství, se letos uskuteční v sobotu
17. června na Velké louce v Plasích. Tentokrát se děti ocitnou v cirkusovém šapitó.
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Po krátkém zahájení se můžete těšit na koncert Adama Mišíka
a jeho autogramiádu. Jako každý rok i letos si děti z dětských domovů připravily vystoupení plná tance, zpěvu i mluveného slova,
která předvedou na hlavním pódiu. Provázet celodenním programem bude moderátor Hitrádia FM Plus Jakub Rada.
Po celý den bude návštěvníky akce bavit Cirkus trochu jinak,
který představí provazochodce, žongléry, vystoupení intrikářů
nebo akrobacii na šálách spojenou s možností vyzkoušet si tuto
netradiční sportovní disciplínu. Chybět nebude ani fotokoutek,
cirkusová střelnice a chůdaři nebo bublinový workshop. A protože ke každé zábavě patří i svezení, budou si moci nejmenší
návštěvníci užít jízdu na pouťovém kolotoči nedaleko šapitó.
Malé i velké pobaví také Prasátko PIGY se zumbou či diskopárty a workshopem na výrobu omalovánek nebo kytiček. Své stanoviště na Velké louce bude mít také sdružení S. O. S. Život pro
koně – útulek pro staré a týrané koně, které nabídne nejmenším
svezení na koních.
Pro všechny návštěvníky z řad veřejnosti je připravena soutěž
o ceny, například o tři rodinné vstupenky do netradiční, rodinné
ZOO Plasy.
Akci, která se uskuteční i díky finanční podpoře společnosti
NET4GAS, pořádá Plzeňský kraj pro všechny děti, ale i jako poděkování všem, kdo se o děti v krajských domovech starají. Vstup
na akci je zdarma.
Více informací na www.plzensky-kraj.cz nebo na facebooku Plzeňského kraje.

červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Léto v Prazdroji 2017

Léto v Prazdroji 2017
Léto se kvapem blíží a s ním i tradiční pivovarské Léto v Prazdroji. Na letošek připadá jeho již
14. ročník, který kromě oblíbených čtvrtečních
koncertů v červenci a srpnu přinese také letní
kina v červnu a září. Léto v Prazdroji letos bude
tedy trvat celé čtyři měsíce.
Letní koncerty budou tradičně zdarma a pivovar, Pivovarské muzeum v Plzni a Konferenční
centrum Secese budou hostit také řadu dalších
zajímavých akcí, které si rozhodně nenechte ujít.

LETNÍ KINA NA NÁDVOŘÍ U FORMANKY
Každý čtvrtek v devět hodin večer začne na nádvoří
u Formanky promítání atraktivního napínavého amerického filmu. Vstupné bude činit 100 Kč a bude v něm
zahrnuto i uvítací pivo Pilsner Urquell. Více informací
na www.prazdrojvisit.cz.

01/06
21:00

Lion

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí
ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit
sám a opuštěný přežít. Po strastiplné a nebezpečné cestě
se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho manželský pár
z Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejasných vzpomínek, neochvějným odhodláním
a revoluční technologií Google Earth, se vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.

08/06
21:00

Příchozí

8. června je na programu americký sci-fi
snímek Příchozí s Amy Adams. Vypráví o tom, že po celém
světě přistanou tajemné vesmírné lodě. Lidstvo sestaví
elitní tým, jehož úkolem je zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Aby dokázali najít odpovědi na všechny otázky, musejí sáhnout k činům, které mohou ohrozit jejich
vlastní životy i existenci celého lidstva.

15/06 Inferno
21:00

Další týden je na programu Inferno s Tomem Hanksem v roli symbolologa, který se pouští po stopách souvisejících se samotným Dantem. Proč to všechno?
Je třeba zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí!
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22/06
21:00

Mad Max

29/06
21:00

Muž na laně

Čtvrtý červnový čtvrtek bude patřit šílenému Maxovi. Promítat se totiž bude sci-fi film Mad Max
o muži, kterého pronásleduje jeho pohnutá minulost.
Je přesvědčen, že jediný způsob, jak přežít, je vydat se
na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele
stojí elitní Imperator Furiosa. Rozzuřený vojenský vůdce
svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční
válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

Poslední červnový filmový zážitek přivede na plátno životopisné drama o jediném člověku
na světě, jenž přešel po laně bez jištění mezi věžemi
Světového obchodního centra.

KONCERTY NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU
Úderem sedmé hodiny večerní vystoupí na pódium předkapela a o půl deváté hlavní kapela. Právě
takový je program na všechny prázdninové čtvrtky
na nádvoří pivovaru. Více na www.prazdrojvisit.cz.

06/07 / 19:00

UDG
Jako první tady 6. července
zahraje jedna z nejpopulárnějších rockových kapel u nás,
ústecká UDG. Na svém kontě
má pět studiových alb a několik téměř zlidovělých hitů.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Aktuálně slaví úspěch se singlem Atomy z poslední desky Emotikon, která vyšla v březnu loňského roku.

10/08 / 19:00

Red Hot Chili
Peppers Revival

13/07 / 19:00

Kurtizány
z 25. Avenue
Třináctého července dorazí
do pivovaru kultovní rocková
formace devadesátých let Kurtizány z 25. Avenue. Skupina v čele s Tomášem Varteckým vznikla v roce 1989
z podhoubí legendárního strahovského klubu 007.
V nové sestavě s Danem Kurzem za mikrofonem jsou
Kurtizány opět ve své životní formě.

20/07
19:00

16/08 / 19:00

Marek Ztracený
s kapelou

Lake Malawi

Třetí červencový čtvrtek potěší fanoušky
kapely Lake Malawi. Energická mladá čtveřice je na nádvoří pivovaru rozpálí nejen osvědčenými peckami, ale
třeba i novinkou Surrounded By Light z připravovaného
stejnojmenného debutového alba. Kapela Lake Malawi
vznikla po rozpadu úspěšných Charlie Straight v roce
2013. Pro svůj zahraniční zvuk je kapela oceňována doma
i za hranicemi, o čemž svědčí předskokanství velikánům,
jako je Thirty Seconds to Mars nebo zpěvákovi Mika.

27/07 / 19:00

Petr Bende Band
Poslední červencový koncert
pak bude záležitostí Petra Bendeho a jeho bandu. Široká veřejnost ho zná jako stříbrného
medailistu soutěže Česko hledá SuperStar z roku 2005,
ale jeho muzikantská kariéra začala mnohem a mnohem dřív.

03/08
19:00

Další hudební nářez přijde
na řadu hned další týden: nejlepší český revival Red Hot Chili Peppers! Publikum se
může těšit na skutečnou kopii, zážitek jako od originálu.
Tedy co nejautentičtější zvuk a vizuální projev včetně
kostýmů a výbuchů energie.

Laura a její Tygři

Srpnová hudební nadílka na nádvoří pivovaru odstartuje skutečnou peckou: přijede legendární
Laura a její Tygři. Za více než třicet let existence má tahle
kapela na svém kontě více než 1 600 koncertů, 12 vydaných alb a pět velkých koncertních projektů. Neúnavný
hledač talentů Karel Šůcha v Lauře a jejích tygrech vychoval řadu významných osobností českého kulturního
života – Ilonu Csákovou, Martina Poštu, Miloše Vacíka,
Dana Nekonečného, Lenku Novou a mnoho dalších.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Šestnáctého srpna v pivovaru
zahraje Marek Ztracený s kapelou. Jde o jediný koncert v rámci Léta v Prazdroji, který
se odehraje ve středu, je totiž začleněn do programu
soutěže Pilsner Urquell Master Bartender.

24/08
19:00

Znouzectnost

31/08
19:00

Portless

Čtvrtý srpnový čtvrtek bude patřit další
hudební legendě. Se svérázným mixem punku, undergroundu, folku, garážového rocku a šansonu dorazí plzeňská Znouzectnost.

Hudební nadílku pivovaru uzavře 31. srpna skupina Portless, dříve Support Lesbiens.

DOPROVODNÉ AKCE
13.–23. 6.

SOCHAŘI ZE ZÁMEČKU
V PRAZDROJI – sochařské
sympozium
17. 6. 		
REGIONÁLNÍ SRAZ VW BEETLE
A VW NEW BEETLE
18. 6. a 16. 7.	DIXIELAND O PÁTÉ – taneční
večery u Formanky
6. 8. 		
BRASS BAND – koncert na nádvoří
pivovaru
26. 8. 		
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Více informací o programu Léta v Prazdroji a dalších akcích najdete na www.prazdrojvisit.cz.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Červen v Kině Beseda víc než kdy jindy patří filmovým fanouškům.
Za zvýhodněné vstupné 79 korun bude celý měsíc promítat divácky
nejoblíbenější filmy. Těšit se můžete na 12 snímků za tuto speciální cenu, přičemž program odstartuje hned 1. června romantickým
dramatem Kameny bolesti se skvělou Marion Cotillard. Po celý
červen vás pak čekají takové pecky, jako nejnovější film Tima Burtona Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (7. 6.),

„V červnu promítá Kino Beseda
za zvýhodněné vstupné 79 korun.“
skvělý thriller Komorná (14. 6.) plný zvratů, intrik, krásy a erotické atmosféry, životopisný snímek Jackie (19. 6.) o jedné z nejmladších prvních dam v historii USA, manželce prezidenta Johna
F. Kennedyho, s úžasnou Natalií Portman v hlavní roli, či nejnovější
film režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu. Na plátně tu vzplane
láska mezi dvěma válečnými agenty (Brad Pitt a Marion Cotillard)
ve snímku oscarového režiséra Roberta Zemeckise Spojenci
(22. 6.) a volnomyšlenkářská rodina žijící v lese bude na cestě do civilizace překonávat řadu zkoušek v originálním, vtipném a emocionálním snímku Tohle je náš svět (28. 6.),
který získal cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
Na programu Kina Beseda je i výstava Leonardo Live (1. 6.), unikátní film, který vás zavede do anglické National
Gallery v Londýně a o pár dní později (4. a 5. 6.) máte jedinečnou šanci vidět na plátně baletního génia Sergeje
Polunina ve snímku Dancer. Na tyto dvě zvláštní projekce se nevztahuje zvýhodněné vstupné.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Pěvecká hvězda světového jazzu
Stacey Kent vystoupí v Besedě
Léto sice právě začíná,
ale fanoušci špičkové
světové muziky už se
mohou těšit na podzim. V Měšťanské besedě totiž bude 5. listopadu koncertovat
zpěvačka Stacey Kent,
která během své hudební kariéry posbírala nespočet cen a nominací.
Vydala 10 alb, jichž se po celém světě prodalo přes
2 miliony kusů a vysloužily si titul zlaté i platinové
desky a dokonce nominaci na cenu Grammy. Stacey
Kent už vystupovala ve více než 50 zemích světa,
na festivalech i koncertních síních včetně newyorské Carnegie Hall či pařížské Olympie. Do Měšťanské
besedy přijede se svou kapelou a na své si přijdou
nejen milovníci jazzu.
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18/07
19:30

Šansony Chantal Poullain

02/08
20:00

Komici pobaví venku

09/08
20:00

Exkurze do zakázané zóny

Známe ji spíše jako herečku, k níž neodmyslitelně patří hluboko posazený sexy hlas a lahodná francouzština. Přidáme-li k tomu melodie šansonů a jazzově
laděnou kapelu, je jasné, že při recitálu Chantal Poullain
to bude na zahradě Měšťanské besedy dýchat atmosférou sladké Francie.

Nebylo by to to pravé léto v Besedě, aby se
na zahradní scéně neobjevili Komici s.r.o. Letos přijedou
v pánském složení Miloš Knor, Jakub Žáček a Nasty (Petr
Cerha). Těšit se můžete na kanonádu vtipů, gagů a nečekaných situací.

Herečky Dáša Bláhová, Jitka Asterová
a Michaela Sajlerová vás vezmou na exkurzi do poslední neprobádané oblasti. Navštívíte s nimi zónu ženské
sexuality a uslyšíte ryze soukromé dějiny žen s různou
schopností čelit osudu.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

21/08 / 19:30

Szidi Tobias
je tu zas
Když tato skvělá slovenská šansoniérka vystupovala v Měšťanské besedě před plným sálem poprvé, bylo jasné,
že ji plzeňští fanoušci budou chtít slyšet znovu. Její charakteristický hlas tentokrát bude znít pod širým nebem.
Přijďte se koncem prázdnin přesvědčit, jak dokáže být
v každé písni jiná, a přitom strhující.

výběr z programu
20. 9.
27. 9.

28/08 / 19:30

Takhle jste je
ještě neviděli
Myslíte si, že už vás nic nepřekvapí, že už je znáte. Ale takhle
jste Pavla Lišku, Marka Daniela ani Gabrielu Štefanovou
opravdu ještě neviděli. Commedia dell‘arte na zahradě
Měšťanské besedy bude plná záměn, převleků, gagů,
ale i velmi jadrného humoru. A jistojistě vás pobaví.

13/09 / 19:30

„Ypsilonka“
na vratkých
prknech
Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová a další herci Studia Ypsilon vás nechají nahlédnout
do svého hereckého světa. Tam, kde sice divadelní prkna
znamenají svět, ale dokážou být mnohdy pořádně vratká. V tak trochu smutné komedii v režii Arnošta Goldflama zažijete dvě hodiny smíchu i upřímného dojetí.

17/09 / 19:30

Simona Stašová
v Manželství
po italsku
Co musí podstoupit prostá
italská žena (Simona Stašová), aby dostala k oltáři zhýralého boháče (Svatopluk Skopal)? To se dozvíte ve slavné komedii, v níž se humorné scény po italsku střídají
s dramatickými.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

MARIEN

Koncert pardubické folkové skupiny

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Swing, luxusní show a zábavný
moderátor O. Havelka
1. 10.

11. 10.

HOP TROP

Přijďte si poslechnout kapelu, která
patří ke špičce v hudebních žánrech folk
a country.

RADKA FIŠAROVÁ:
RECITÁL RENDEZ-VOUS

Komorně laděný koncert
plný francouzských šansonů,
ale i vlastních písní.
12. 10.

18. 10.
12. 11.

26. 11.

27. 11.
3. 12.

MILUJI TĚ, ALE…

Hudební revue s D. Šinkorovou,
T. Kostkovou, L. Olšovským či R. Vojtkem.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Vtípky, scénky, parodie v novém programu

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková
představí novou komedii Divadelní
společnosti Háta.

FEŠÁCI 50 LET

Přijďte s Fešáky oslavit 50. výročí založení
jejich kapely.

GABRIELA DEMETEROVÁ:
PAGANINI – BŮH NEBO ĎÁBEL
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

Francouzská komedie, pytel
uloupených peněz, V. Vydra či S. Skopal
a spousta smíchu

www.mestanska-beseda.cz
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Přehled koncertů

05/06 / 19:00

05/06 / 19:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2017
Jubilejní desátý ročník Plzeňského varhanního festivalu, který v západočeské metropoli každoročně pořádá
obecně prospěšná společnost Ars Christiana, probíhá
v katedrále sv. Bartoloměje již od 24. dubna a tradičně
přinesl řadu nevšedních koncertních zážitků. O důstojnou tečku za letošním ročníkem se 5. června postará
známá varhanice Irena Chřibková za doprovodu sopranistky Jany Sibery. Plzeňský varhanní festival je ojedinělým a originálním projektem na mimořádné umělecké
úrovni, za účasti zkušených a renomovaných interpretů
varhanní hudby, jejichž koncerty jsou doplněny mluveným slovem.

Horšovský Týn

Jakub Kohák
a Matěj Ruppert
Spojení režiséra, herce a baviče Jakuba Koháka s vynikajícím zpěvákem Monkey
Business a showmanem Matějem Ruppertem je stoprocentní zárukou večera plného zábavy. Tyto dvě známé
postavy českého showbusinessu vystoupí začátkem
června v Horšovském Týně v pořadu „Hvězdy, jak je
neznáte“ a kromě jiného se můžete těšit na historky
z natáčení či ze života, odpovědi na otázky moderátora
Václava Kosíka nebo živé pěvecké vystoupení Matěje
Rupperta. Vstupenky jsou již v obvyklých předprodejích. Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru
Horšovský Týn nebo na www.kinohorsovskytyn.cz.

07/06 / 19:30

TIP NA ČERVEN

Měšťanská beseda

Ben Williams
& Sound Effect

do 29/09

Knížecí pivovar
Plasy

Monkey Business a další

Multižánrová série koncertů s názvem Plaské kulturní léto 2017 nabídne během více než čtyř měsíců bohatý kulturní program, ve kterém by si každý
měl přijít na to své. Už 3. 6. potěší milovníky starých
dobrých zahraničních hitů vystoupení známých revivalů Abba Stars a Brouci, dále se můžete těšit 17. 6.
na punk rockové Zakázaný ovoce a Báru Zemanovou
s kapelou a 4. 7. si na své přijdou pro změnu příznivci bluegrassu a folku při vystoupení Roberta Křesťana s Druhou trávou a Míši Leichta a skupiny Cop.
Vyznavače tvrdších kytar pak jistě potěší 5. 8. Knížecí metal fest s kapelami Arakain nebo Doga či společný koncert Hentai Corporation a Cocotte Minute,
který proběhne 9. 9. Nesmíme také zapomenout
na Knížecí summer fest (19. 8.) s hvězdou Monkey
Business nebo zářijové koncerty UDG a Wohnout.
Kompletní program na www.pivovarplasy.cz
a na www.facebook.com/plaskeleto.
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Jeden z nejperspektivnějších
kontrabasistů současnosti a držitel Grammy zavítá se
svou kapelou Sound Effect poprvé do Plzně v rámci turné k novému albu „Coming of Age“! V pouhých třiceti
letech má za sebou Ben Williams spolupráce s největšími jazzovými kapacitami, jako jsou Herbie Hancock
nebo Wynton Marsalis, převzal sošku Grammy za nejlepší jazzové instrumentální album a jeho jméno lze
na plakátech nejvlivnějších světových festivalů vidět už
zdálky. Nenechte si ujít špičkovou jazzovou show jednoho z nejlepších kontrabasistů současnosti v Měšťanské
besedě a litovat rozhodně nebudete!

08/06–
16/09

Svatojánský hudební
festival 2017

Třetí ročník Svatojánského hudebního festivalu nabídne
celou řadu zajímavých vystoupení na mnoha místech jihozápadních Čech. Po zahajovacím pražském koncertu
hvězdného pěvce Národního divadla Aleše Brisceina
se festival přesune do Písku, kde 20. 6. vystoupí slavný
houslista Jaroslav Svěcený, který se také o den později
představí společně s kytarovým virtuosem Lubomírem
Brabcem v Nepomuku. V červenci vystoupí Lubomír
Brabec v rámci festivalu v kytarových recitálech v kláščerven 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

terech v Chotěšově a Vyšším Brodě, speciální budou
jistě koncem srpna vystoupení Daniela Hůlky v menších
kostelech v Nezamyslicích a Kolinci a koncem prázdnin
také proběhne společné vystoupení varhanisty Pavla
Svobody s mezzosopranistkou Martinou Kociánovou
v Klenčí pod Čerchovem. O závěrečný koncert se 16. 9.
postará v kladrubském klášteře nejvyhledávanější tuzemský violoncellista Jiří Bárta za doprovodu kytary
Lubomíra Brabce.

vé s názvem Foxie's Melody Band, které zde představí
světové hity jako „Beautiful Love“, „All of Me“, „Misty“
a celou řadu dalších, převážně swingových melodií.
Hrát se začíná v 19:00 hod., ale již v 18:00 hod. bude pro
majitele vstupenek připravena tradičně lektorka Lenka
Sekaninová se svým workshopem swingového tančení.

08/06
19:00

08/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Pilsner Jazz Band již od roku
2013 pořádá pravidelné swingové večery s názvem „Po siréně swing!“ a jednou ročně
„sirénu“ přesouvá do krásných prostor zahrady Měšťanské besedy, kde 8. června (výjimečně ve čtvrtek) zazní
méně známé skladby i nesmrtelné hity, které proslavily
orchestry Duka Ellingtona, Glenna Millera, Bennyho Goodmana a mnohých jiných. Jako host tentokrát vystoupí nové jazzové uskupení zpěvačky Jany Mel Goliano-

červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Nová scéna DJKT

I van Klánský – Chopin:
Klavírní koncert č. 2

Plzeňská filharmonie doprovodí klavírního virtuosa Ivana Klánského při provedení Chopinova Klavírního koncertu č. 2. V průběhu večera také zazní slavná Symfonie
č. 6 h moll „Patetická“ Petra Iljiče Čajkovského. Diriguje
Tomáš Brauner.

15/06
19:00

Měšťanská beseda

 oman Janál
R
& Tomáš Brauner

Plzeňská filharmonie uzavře koncertní sezónu v Měš-
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ťanské besedě slavnostním večerem s barytonistou Romanem Janálem. Na programu jsou Obrázky z výstavy
a Písně a tance smrti Modesta Petroviče Musorgského
a Alborada del gracioso Maurice Ravela.

18/06
17:00

Plzeňský Prazdroj
– Formanka

Dixieland o páté

Další „Dixieland o páté“ v podání plzeňských The Dixie
Hot Licks se uskuteční opět v Plzeňském Prazdroji, ovšem tentokrát již pod širým nebem. Prostory kolem pivovarské Formanky nabízí mnoho místa pro posluchače
i tanečníky, všechny milovníky tradičního jazzu – dixielandu, jenž po sto letech od svého vzniku prožívá svou
renesanci. Součástí bude i krátká lekce jazzových tanců
s Lenkou Sekaninovou. V případě nepřízně počasí se
akce koná uvnitř. Více informací na www.tdhl.cz.

23–
25/06

Nepomuk

Nefestík

Tradiční festival nezávislé hudební, filmové a divadelní
tvorby, zaměřený na nové objevy na poli alternativní kultury, se bude letos konat o víkendu 23.–25. června v Nepomuku na Zelenohorské poště. V letošním ročníku se
můžete těšit na „retro pátek“, „inspirativní sobotu“ a „reagge neděli“ a celou řadu více či méně známých, avšak
zaručeně zajímavých, interpretů jako například Kapitán
Demo, Bechy & Force Major, Positive Mind, Los Gádžos,
Myotox, Vůdůkrů, Jahtec Jammin’ Job, Chichimeků nebo
Třískáč. Vstupné na akci zůstává dobrovolné a také výtěžek z něho opět poputuje na dobročinné účely.

29/06–
02/07

Spálené Poříčí

Basinfirefest 2017

Již 15. ročník heavy metalového open air festivalu proběhne od 29. června do 2. července ve Spáleném Poříčí.
Kromě tuzemské rockové a metalové špičky se zde představí také řada zahraničních zvučných jmen jako The Exploited nebo Pro-Pain. Nenechte si proto ujít 4 dny nabité kvalitní tvrdou muzikou a přijeďte se pobavit na jeden
z prvních letních festivalů! Vstupenky a kompletní program na www.basinfirefest.cz.

19–
22/07

Dolní Vítkovice

Colours of Ostrava

Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J,
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Dozvěděli
jsme se…
… že jeden z nejvyhledávanějších
letních festivalů – České hrady.cz
stejně jako v předchozích letech
odstartuje v polovině července na Točníku a Žebráku (14.–15. 7.) a poslední červencový víkend se
uskuteční ve Švihově (28.–29. 7.).
… že druhý ročník Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň se uskuteční v pátek 11. srpna
opět v prostorách zahrady Měšťanské besedy.
… že 12. 7. se v Měšťanské besedě uskuteční již
7. benefiční koncert pro děti v Dětském domově
v Trnové, který každoročně pořádá zpěvák Petr
Beneš se svou kapelou Jeepers Creepers.
… že ani letos nebude na tuzemských náměstích
chybět putovní Bohemia Jazz Fest, jehož plzeňská
zastávka proběhne 12. 7. na náměstí Republiky.
… že zámek Nebílovy a Bezejmenná čajovna budou od 15. 7. do 13. 8. na nebílovském zámku pořádat pod hlavičkou hudebního festivalu Anima
Music vystoupení zajímavých interpretů.
Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin Clementine,
Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound
System nebo Nouvelle Vague. To je jen několik hlavních
jmen z nabídky festivalu Colours of Ostrava. Celkově si
návštěvníci festivalu, který byl zařazen britským deníkem The Guardian mezi 10 nejlepších v Evropě, budou
moci vybrat z více než 350 programů na 20 scénách.
Do Ostravy přijede přes 80 zahraničních a 60 domácích
kapel z mnoha žánrů – od elektroniky, přes world music,
rock, pop či jazz až po flamenco. Od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, až po Španělsko nebo Irsko. Pro Colours
of Ostrava také vzniká několik jednorázových projektů:
například zde společně vystoupí zpěvák Michal Hrůza
s kapelou a více než padesáti členy Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od nás dále zahrají například David
Koller, Midi Lidi, Priessnitz, Tata Bojs, Aneta Langerová,
minus123minut, Clarinet Factory nebo Zrní. Koncerty
doplňuje bohatý doprovodný program: divadla – Cirk
La Putyka, Divadlo Husa na provázku nebo VOSTO5 –
projekce filmů, workshopy, Design zóna, výstavy nebo
diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot. K tradičnímu servisu patří velká rodinná zóna, stanová městečka, sleva na jízdné Vlak+ a vše, co k letnímu festivalu
patří. Vstupenky jsou k dostání na www.colours.cz nebo
v Ticketpro.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

od 01/06

Bílej Medvěd

laďte svůj outfit květinami či ovocem v podobě doplňků
nebo vzorů na oblečení. Vstupné na večer plný skvělé
muziky, zábavy a dobré nálady je 150 korun.

Červnové akce
Prostory známého plzeňského
podniku Bílej Medvěd se probudily k novému životu a nabízí vám pravidelný přísun
multižánrových koncertů a akcí s DJs. Na třech pódiích
s vlastními bary a velkou letní zahradou s grilem se přes
léto můžete těšit na celou řadu zajímavých hostů. Tento
měsíc zde např. vystoupí britský kytarista Justin Lavash
se svým novým albem a výjimečnou technikou hraní
zvanou „fingerstyle“, plzeňská klezmer parta Tabasker,
nebo známé postavy tuzemské reagge scény Dr. Kary
a Wilda Panda se svými hosty. Kromě hudby můžete
na plátně či televizi také zhlédnout projekce všech zásadních sportovních utkání.

15/06 / 20:30

Zach´s Pub

Tata Bojs

Jedna z dlouhodobě nejosobitějších kapel na české hudební
scéně se vůbec poprvé představí v plzeňském Zach´s
Pubu, kde vystoupí v polovině června! Tata Bojs mají
za bezmála třicet let existence na svém kontě 9 řadových alb, z nichž za „Nanoalbum“ získali v roce 2004
hned čtyři Zlaté anděly a zatím poslední „A/B“ vyšlo
koncem roku 2015. Samostatnou kapitolou jsou ovšem
živá vystoupení skupiny, která je známá tím, že nevystupuje tak často, jak by si její fanoušci přáli, ale na celkové
provedení koncertů zato klade velký důraz a jsou vždy
zárukou nevšedního zážitku! V nabitém programu Zach´s Pubu na červen najdete kromě Tata Bojs například
koncert tuzemské ska stálice Sto zvířat a další kapely,
které patří ve svém žánru mezi absolutní špičku jako
PSH, Švihadlo nebo Pestalozzi.

27/06 / 20:30

Zach´s Pub

minus123minut
Minus123minut jsou zpět!
Na přelomu tisíciletí se jmenovali -123 min. a jejich koncerty i desky patřily k cennostem naší hudební scény. V roce 2000 se podle tehdejšího hlasování Akademie populární hudby stali objevem
roku a málokdo pochyboval o tom, že na tuzemské
scéně nezanechají hlubokou uměleckou rýhu. Vydali
pět studiových alb a jedno koncertní, ale v roce 2009 se
rozpadli na dlouhých sedm let. Nyní jsou „minuty“ zpět,
opět plní sály po celé republice a dokazují, že i po letech
mají stále co říct a právem patří do tuzemské hudební
špičky! V červenci se v Zach´s Pubu na společném koncertě představí legendární party Zuby nehty a Znouzectnost (12. 7.) a můžete se těšit také na Mňágu a Žďorp
(20. 7.), místní Electric Lady (29. 7.) a opět po roce také
na irskou kapelu Sliotar (26. 7.).
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Moderovaná debata
s místopředsedou
Evropského parlamentu

Pavlem Teličkou.

21/06 / 19:30

Buena Vista Club

Vítání léta
s Hot Sisters

Přivítejte léto v rytmu swingu! Jazz bez hranic zve na velkou tančírnu se skvělými
Hot Sisters a afterparty s plzeňskou kapelou Zhirawski
Memory Band. A aby byla letní atmosféra dokonalá, vyčerven 2017 | www.zurnalmag.cz

vstup ZDARMA
Plzeň 5. 6. v 17:00
Evropský dům
náměstí Republiky 12
www.myabrusel.eu
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Akce měsíce | Divadelní tipy

31/05–10/06 / 20:00

Zámek a park
Křimice

Divadlo na zámku
Divadelní spolek Jezírko uvádí
už 17. ročník her v romantickém prostředí křimického
zámeckého parku. Novinkou je netradiční činoherní zpracování Rusalky dle libreta Jaroslava Kvapila.
Poprvé uvidíte i komedii Zakázané uvolnění od Petra
Kolečka, a to v komorním prostředí zámeckého sálu.
Z loňského repertoáru si nenechte ujít komedie Sluha
dvou pánů a Krysař. Derniéru bude mít oblíbená Shakespearova komedie Večer tříkrálový. Za špatného počasí
se venkovní představení přesouvají do prostoru zámku.
Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz.

20/06–28/07

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Divadelní léto slaví deset let, a proto bude plné
návratů. Jeviště s hledištěm pro více než čtyři sta diváků vyroste stejně jako vloni na prostranství U Zvonu a festival se zde bude odehrávat od 20. června do 28. července. Kromě
premiéry a deseti představení Akvabel se diváci
mohou těšit na reprízy loňského představení
Dona Quijota a předloňské detektivní komedie
Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!.
Připraven je i zajímavý doprovodný program
– Open Air Slam Poetry a představení festivalu
Tanec Praha 2017 Ghana zrána. Po celý červen bude
ve Smetanových sadech k vidění výstava Deset
divadelních let. Hlavním titulem letošního roku
budou Akvabely – téměř kultovní inscenace,
v níž opět zazáří trio Bronislav Kotiš – Michal Štěrba – Zdeněk Rohlíček. Komedii Davida Drábka
nastudoval v roce 2006 režisér Vilém Dubnička,
který je pod inscenací podepsán i tentokrát. Rozhodně ovšem nejde o prosté oprášení. Akvabely vznikají znovu, v nové výpravě, s novými
kostýmy a koneckonců s hlavními protagonisty
o jedenáct let staršími. V dalších rolích se představí Diana Toniková, Andrej Polák, Klára Krejsová, Antonín Procházka ml., Kamila Šmejkalová,
Jana Kubátová a další. Více informací najdete
na www.divadelnileto.cz.
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03/06 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Medea

Opera italského skladatele Luigiho Cherubiniho čerpá námět
ze známé antické tragédie. Přestože premiéru měla
v roce 1797 v Paříži, v Plzni zazní vůbec poprvé a půjde i o první novodobé uvedení této opery v republice.
„Téma opery rezonuje v každé době, Medea je smyslná
žena, čarodějnice,“ říká režisér Martin Otava. Efektní
a v případě postavy Medey i velmi smyslné kostýmy jsou
dílem Dany Haklové, která se nechala inspirovat módou
40. let minulého století.

od 10/06 / 14:30

Měšťanská beseda

Beseda dětem

Červnové víkendy v Měšťanské besedě patří opět dětem
a pohádkám. V sobotu desátého června se mohou
vydat na dobrodružnou cestu kolem světa s akcí Hurá
na prázdniny. Osmnáctého je na programu pohádka Divadla ŠUS Ulhaná princezna a pětadvacátého
hraje Divadlo Dráček Míčka Flíčka. Bude-li hezky,
konají se všechny akce na zahradě, v případě nepříznivého počasí se přesouvají pochopitelně dovnitř.
Všechna představení i Hravá sobota jsou vhodné
pro děti od 3 let. Více informací najdete na stránkách
www.mestanska-beseda.cz.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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10/06
19:00

Malá scéna DJKT

Marilyn

Marilyn Monroe je jednou z nejslavnějších, ale také nejrozporuplnějších žen 20. století. Ještě dnes, více než padesát let po její smrti, upoutává pozornost lidí celého
světa nejen její zářivá krása, ale i fascinující osobnost
plná protikladů, její skandály i milostné aféry se slavnými muži. Životní příběh Normy Jean, známé jako Marilyn
Monroe, vstoupí na Malou scénu DJKT v podobě komorního muzikálu Ondřeje Brouska a Radka Balaše. V titulní
roli hostuje Zuzana Kajnarová, jejím partnerem v roli
Arthura Millera je pak Dalibor Gondík. Muzikál nastudoval režisér Jiří Adamec.

známí diváky s talentovanými absolventy muzikálových
škol a také s původní domácí tvorbou. Letos příznivci
hudebního divadla zhlédnou muzikál mladých brněnských autorů Figarka podle komedie Figarova svatba,
bláznivou muzikálovou revui Jeptišky, koncert muzikálových hitů Já půjdu dál a kabaretní férii Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži. Doprovodnou součástí
programu festivalu je i původní český muzikál Marilyn
z repertoáru DJKT. Vstupné na všechna hostující představení je pouze 90 Kč.

C. D. Payne
v Plzni!!!

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Turné v hajzlu

12–16/06

Malá scéna DJKT

15/06 / 20:30

Po loňském červnovém turné
s Robertem Fulghumem přiváží LiStOVáNí na šňůru
po Česku další hvězdu, autora kultovního Mládí v hajzlu,
C.D.Payna. V akci uvidíte hned několik jeho knih: Mládí
Naděje muzikálového divadla
v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté plavky či jeho poslední
se sejdou v Plzni. Divadlo potisk_Medea_Sluha_zurnal_128x93.pdf 1 22.5.2017 11:04:35
vydanou knihu Zázrak v plechovce. Po představení nářádá nultý ročník festivalu NA SCÉNU!, během nějž se-

NA SCÉNU!

divadelní LiStOVáNí z knih C.D. Payna

15. 6. / 20:30 / Měšťanská beseda
Kopeckého sady / Plzeň

+ autogramiáda
+ prodej knih

MEDEA
Luigi Cherubini

Premiéra 3. června 2017
ve Velkém divadle

OPERA

SLUHA
DVOU PÁNŮ
Carlo Goldoni

Premiéra 24. června 2017
na Nové scéně DJKT

červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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sleduje autogramiáda C.D. Payna a samozřejmě i možnost si knihu na místě koupit. Účinkují Věra Hollá, Jiří
Ressler a C.D. Payne.

Amfiteátr Lochotín

24/06 / 15:00

Carmina burana zazní
v amfiteátru
Třetí ročník Noci s operou vypukne v lochotínském amfiteátru již v pátek 23. června ve 20:30.
V první části večera zazní výběr Verdiho árií v podání Ivany Veberové a španělského tenoristy Davida Bañose, vrcholem programu bude scénické
provedení slavné Orffovy kantáty Carmina burana. „Inscenace bude evokovat atmosféru středověku, inspiraci jsem hledal například v obrazu
Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší,“ prozradil režisér Tomáš Pilař.
Geniální hudbu podpoří působivé jevištní ztvárnění a atraktivní obsazení: sólových partů se
ujmou Luisa Albrechtová, Tomáš Kořínek a italský
barytonista Francesco Baiocchi, mluvené role rytíře Martin Stránský.

Městská plovárna
Plzeň

Divadlo
na Plovárně

Multižánrová přehlídka plzeňských a mimoplzeňských
divadelních spolků přinese do prostor Městské plovárny v Doudlevcích divadelní atmosféru začínajícího léta.
Zažijete klasická představení v provedení zavedených
souborů, improvizační divadlo v podání souboru Improstor a spoustu dalších zážitků, které s sebou divadlo přináší. Po více než dvouleté přestávce se speciálně
pro tuto příležitost na pódiu objeví i Antidivadlo. Podrobný program naleznete na webu plovarna.plzne.cz
a facebook.com/mestskaplovarna.

24/06 / 19:00

Mimořádný projekt DJKT se letos mohl uskutečnit také díky podpoře statutárního města Plzeň,
Městského obvodu Plzeň 1 a Plzeňského kraje.
„Noc s operou považuji za skvělou akci. Letos s její
pomocí chceme navíc podpořit potřebné seniory,
ke každé prodané vstupence přidá město 20 korun
na charitativní projekt Burza přání, který realizujeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi,“
prozradil plzeňský primátor Martin Zrzavecký.
„Jsem rád, že DJKT v Plzni pořádá tento náročný
projekt, který je svou složitostí a rozsahem uváděných děl jedinečný v celé ČR. Také díky Nocím
s operou si klasická hudba nachází stále více příznivců,“ prohlásil náměstek hejtmana pro kulturu
Martin Baxa. To, že opera do amfiteátru patří, potvrdil i starosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Brabec: „Myslím, že si v minulosti nikdo nepomyslel, že by se opera mohla důstojně prezentovat
na stejném místě jako folk, country, rock, metal.
Jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ doplnil.
Vstupenky zakoupíte ve Smetanových sadech 16
nebo na www.plzenskavstupenka.cz. K dispozici jsou poslední místa k sezení za 460 Kč a místa
k stání, tzv. na deku, za 200 Kč. Rezervace na tel.:
378 038 185, 186 a na e-mailu: marcela.vinsova@djkt.eu. Vstupenka zároveň platí v den akce
od 19 do 24 hod. jako jízdenka v MHD.
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Nová scéna DJKT

Sluha dvou pánů
Novinka činoherního souboru
je hereckou příležitostí pro Jaroslava Matějku, jenž si zařádí v roli vychytralého Truffaldina, který přesvědčí sám sebe, že je schopný sloužit
dvěma pánům současně. Jenomže vstupuje do kolotoče proměn, kdy se milenci hledají a míjejí, totožnost se
skrývá i odkrývá, svatby se připravují a vzápětí ruší. Režisérka Natália Deáková se rozhodla hrátky na téma „nic ti
nedám zadarmo“ inscenovat v kulisách osmdesátých let
dvacátého století, v době velkých mafiánů a malých lstivých podvodníčků. Jaroslav Matějka ztvárnil také řadu
rolí v Městském divadle Brno, kde byl v angažmá 8 let.
Nejraději má však role komediální, ať už hraje v klasické
konverzačce nebo v některé ze současných drsných černých komedií.

25/06
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

 ilharmoníček
F
a ztracená písnička

Kluk Filharmoníček jednoho rána zjistí, že se ze světa
ztratila písnička o plzeňské věži, co převyšuje kopce.
A tak se ji vydá hledat. Kdo mu s tím pomůže a kde ji načerven 2017 | www.zurnalmag.cz
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konec najde? Interaktivní dětský pořad Plzeňské filharmonie pro děti od tří do deseti let kombinuje krásnou
hudbu s pohádkou v podání Markéty Čekanové a ilustracemi, které před zraky diváků kreslí VHRSTI.

28/06 / 09:00 a 11:00

Divadlo Alfa

Gazdina roba
Divadlo Alfa se nebojí ani velkých a náročných titulů, a tak
zve na další dílo ze středoškolských čítanek. Drama Gabriely Preissové uchopili režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský a učinili tak opět svým osobitým
způsobem. Hrají Andrea Ballayová, Martina Hartmannová, Martin Bartůšek, Petr Borovský, Robert Kroupar,
Daniel Čámský a další.

29/06
19:00

Divadlo Dialog

 ávěr divadelní sezóny
Z
v Divadle Dialog

Poslední představení sezóny v Divadle Dialog bude patřit premiéře klasika divadelní komedie, N. V. Gogola.
SPOlečnost DIvadelních NAdšenců uvede jeho Hráče
v překladu Leoše Suchařípy a režii Jakuba Zindulky.
SPODINA se tak vrací k autorovi, jehož Ženitbu hrála
v letech 2007 až 2010. S touto inscenací reprezentovala Plzeň a české divadlo na mezinárodním divadelním
festivalu v korejském Massanu. Hrají: Petr Kotora, František Šimánek, Miroslav Herejk, Martin Švec, Jan Doležal, Ivo Hýbl, Petr Tomášek, Pavel Litvan, Jan Andrle
a Marek Velebný.

červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla chystá pro
děti představení Malá mořská
víla. Premiéra bude 2. září na Malé scéně.
… že Divadlo Alfa se těší na shledání se svými diváky zase po prázdninách.
… že Divadlo J. K. Tyla otevírá Muzikálové studio
pro děti. Na talentové zkoušky je třeba se přihlásit
do 11. června.
… že Dramacentrum Johan pořádá na Moving
Station letní kurz improvizace „Otevři si hlavu!“
v termínu 28. 7.–2. 8.
… že 25. července zve Beseda na populární představení Caveman.
… že Kino Beseda zve 4. a 5. června na filmový
portrét ukrajinského tanečníka Sergeje Polunina
Dancer.
… že Dramacentrum Johan pořádá od 10.
do 14. 7. letní kurz „Divadelní prázdniny“ pro děti
ve věku 6–12 let.
… že Živá ulice letos rozžije plzeňské ulice 10. až
12. července festivalem Za dveřmi je divadlo.
… že poslední červnová pohádka v Měšťanské
besedě bude v podání Divadla Dráček. To tu bude
na zahradě hrát příběh o Míčku Flíčkovi (25. 6.).
… že 22. června se Plzeň poprvé stane dějištěm
exkluzivního exhibičního vystoupení čestných
stráží armád hned několika zemí.
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od 01/06

Galerie Jiřího Trnky

Lidové baroko
Plzeňského kraje

do 27/08

Západočeská galerie v Plzni

Obraz a slovo v českém
výtvarném umění
šedesátých let
Výstava v Masných krámech se zaměřuje na velký
fenomén dějin českého umění: období šedesátých let. Během této dekády vzkvétaly všechny
formy umění a jeho specifický proud se soustředil
na vztah obrazu a slova. Tvůrci v tomto ohledu navazovali například na dadaismus, ruskou zaumnou
poezii i na domácí meziválečnou avantgardu, ale
nezanedbatelnou roli sehrávala i politická situace, ve které žili: vědomí falešných významů slov
a zprofanovaného jazyka oficiální sféry přivedlo
řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova
a toho, co označuje. Výstava představuje ukázky vizuální poezie, koláží a děl, v nichž je význam slova
zpochybněn protikladem viděného a napsaného.
Jednou z forem bylo asémické psaní, u nějž byl význam nečitelný a dominovala vizuální stránka. Sem
patří například cvokogramy Jiřího Koláře či dekrety Jiřího Balcara. Asémické psaní se úzce propojuje
s gestickou malbou, jejímž reprezentantem je kupříkladu Jan Kotík. Souvisí s tím i vytváření různých
nových abeced, výtvarného psaní a partitur, které
souvisí i s hledáním nového řádu. Jinde se původní
smysl textu rozbíjí pomocí koláže a různých deformací a destrukcí. Výstava zahrnuje zhruba sto
dvacet děl předních výtvarníků šedesátých let,
převážně zápůjček z veřejných i soukromých sbírek. Prezentována jsou díla J. Koláře, B. Kolářové,
V. Havla, D. Chatrného, V. Linhartové, V. Boštíka,
B. Grögrové a J. Hiršala a dalších umělců.

20

Letošní rok je Rokem českého baroka a v Plzeňském kraji opět přinese Letní barokní festival.
K oslavě barokních stop na západě Čech vydal fotograf Václav Hynčík publikaci Baroko v Plzeňském kraji, jejíž osu tvoří
osm akcí v nejvýznamnějších barokních lokalitách: v Mariánské Týnici, Klatovech, Tachově, Kladrubech, Plasích, Manětíně, Hrádku u Sušice a na Zelené hoře. Tyto fotografie
budou v červnu vystaveny v Galerii Jiřího Trnky. Vernisáž
výstavy proběhne 31. 5. od 17 hodin.

od 01/06

Galerie InterCora

Jazz bez hranic
ve fotografii

Spolek Jazz bez hranic přiváží už
dvanáct let do Plzně špičkové muzikanty z oblasti jazzové
hudby, mezi nimiž bylo už i deset laureátů cen Grammy.
Výstava připomíná skvělá vystoupení většiny z nich. Uvidíte tu fotografie Take 6, The New York Voices, The Manhattan Transfer, Randyho Breckera, Davida Liebmana,
Dennise Rowlanda, Roye Hargrovea a dalších. Nechybí ani
ohlédnutí za drobnějšími doprovodnými akcemi, které
Jazz bez hranic v rámci své jazzové mise publiku nabízí.

od 05/06

Stará synagoga

Klára Becková –
Loosová, svědkyně
jedné epochy
Mladá Klára Becková byla poslední manželkou architekta
Adolfa Loose. Jejich manželství sice netrvalo dlouho, ale
ona o něm vydala jedinečné svědectví v podobě knihy
Soukromý portrét. V ní zachytila život se slavným architektem, jenž byl plný setkání se zajímavými osobnostmi.
Protože však Klára byla židovka, nedopřála jí politická situace dlouhého života: letos v lednu uplynulo 75 let od jejího transportu do koncentračního tábora, kde zemřela.
Přestože po ní zůstala jen jedna kniha, hlásí se k ní Středisko západočeských spisovatelů jako ke kolegyni literátce
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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a připravilo výstavu, která bude přístupná v prostorách
Staré synagogy až do konce prázdnin.

07/06 / 17:00

Západočeská galerie

Jan Kotěra: Návrh
domu v Plzni 1897

Cyklus Jedno dílo / jeden svět
tentokrát představí jednu z nejranějších prací zakladatele
české moderní architektury Jana Kotěry, která je současně jedním z prvních projevů secese v Čechách. Na přednášce se diváci mimo jiné dozvědí, kde měl dům stát
a jaká stavba vznikla místo něj. Tato skutečnost byla dlouhá léta mezi odborníky předmětem dohadů a objasnit se
ji podařilo v poslední době Západočeské galerii. Přednáší
kurátor sbírky architektury ZČG Petr Domanický.

od
08/06

Galerie Ladislava Sutnara

 nie umění a designu –
U
zakladatelé

Galerie Ladislava Sutnara představí v červnu tvorbu pedagogů a zakladatelů fakulty. Mezi vystavujícími se objeví například prof. Mikoláš Axmann, několikanásobně
oceněný grafik, doc. František Steker, který je autorem
vizuálního stylu Západočeské univerzity, nebo prof. Jiří
Beránek, jehož práce jsou zastoupené v mnoha sbírkách, včetně Národní galerie. Vernisáž výstavy proběhne 7. června od 18 hodin.

od 08/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Architektura
Plzeňského kraje
v batikách
Výstava Sylvy Máslové vezme diváky na výlet po našem
kraji, ale i do světa orientální výtvarné techniky. Batika
je technika barvení látek malovaných voskem, původem ze staré Asie. Nejdříve se nakreslí motiv na papír,
který se překopíruje na látku. Potom se voskem překryje
nejsvětlejší barva a látka se namočí do studené barvy.
Po dosažení žádaného odstínu se po uschnutí barvy
proces opakuje. Nakonec se všechen vosk z látky vyžehlí
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přes savý papír. Plátno se zarámuje nebo zavěsí na tyč.
Celá práce je tak velkým dobrodružstvím.

od
09/06

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze

Lidová zbožnost
na Plzeňsku

Výstava představuje lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou aktivitou v minulosti našeho regionu. Panelová část výstavy uvede
církevní rok z pohledu lidové zbožnosti. Objevuje se zde
nejen advent, Vánoce nebo Velikonoce, ale liturgické
předjaří, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim.
Nechybějí ani mariánské svátky a svátky dalších světců
jako přímluvců i osobních patronů a samozřejmě i slavení patrocinia kostela.

od 15/06

Galerie města Plzně

Strategicky
lyrizmus

Prázdninová výstava přiblíží současné slovenské vizuální umění. Autoři mladší
a střední generace Marek Burcl, František Demeter,
Lucia Papčová, Jana Zatvarnická, Dominik Hlinka a další využívají ve své tvorbě tři základní, navzájem si protiřečící principy: koncept, formu a cit. Pracují s vizuální
stránkou, do níž vkládají senzitivní, osobní aspekt. Dílo
pak na diváka působí poetičtěji, přitažlivěji a ve výsledku je snadněji čitelné. Výstavu doprovodí v červnu dvě
tvořivé dílny pro děti a rodiče a komentovaná prohlídka.

od 23/06

Západočeská galerie

Otto Gutfreund:
Od kresby k soše

Ve výstavní síni „13“ se přes léto
bude konat obsáhlá výstava, jež složí hold jednomu
z nejvýznamnějších evropských umělců první třetiny
20. století. Tvorba Otto Gutfreunda se dělí na dvě etapy:
první spadá do desátých let, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy, druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých
let a oproti individualistické moderně předválečného
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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období se rozrůstá o veřejné zakázky. Tohoto tradičního
stylového vymezení se však současná výstava nedrží,
naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru
a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly
souvisejí.

od 29/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Jak zní Horní Falc?
Výstava vznikla jako společný
projekt 35 studentů studujících kulturní vědy na řezenské univerzitě a dvou zařízení Kraje Horní Falc,
Odboru regionální péče, kultury a vzdělání a Odborné
akademie designu v Chamu. Jedná se o první pokus
představit region Horní Falc prostřednictvím zvuku.
Výstava s multimediálními prvky se zaobírá několika
tématy, jako je jazyk, česko-bavorské pohraničí, stravování, práce, volný čas, bydlení a rodina, zvyky, hudba
a příroda.

červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v červenci zaplní Fakultu designu a umění Ladislava
Sutnara studenti Mezinárodní letní školy umění ArtCamp.
… že v Západočeské galerii připravili jako doprovodný program k výstavě Obraz a slovo v českém
výtvarném umění šedesátých let přednášky Zlatá
šedesátá a literatura (18. 7.) a Zlatá šedesátá a film
(26. 7.).
… že v M klubu je do konce prázdnin k vidění výstava fotografií Bhútán – Království hřmícího draka.
… že Kino Beseda promítá 1. června procházku Národní galerií v Londýně a její výstavy Leonardo Live.
… že v červenci se v Galerii Jiřího Trnky uskuteční
výstava maleb a kreseb Miloslava Čelakovského
u příležitosti jeho životního jubilea.
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od
01/06

Pouť k planetám

S letním počasím opět vyjdou do plzeňských ulic planety sluneční soustavy. Techmanie opět
rozmístila na známá místa Pouť k planetám. V centru tedy
narazíte na Slunce, Merkur, Venuši, Zemi a Mars, na Slovanech na Jupiter, na Borech na Saturn, v Doubravce
na Uran a na Lochotíně na Neptun. Vzdálenosti planet
odpovídají skutečnosti v měřítku 1:1 000 000, stejně tak
jejich modely na discích.

od
01/06

Techmania

Fyzika je hra

Děsí vás nebo vaše děti špatná známka z fyziky a ne
a ne ji opravit? Ideální doučování najdete v Techmanii!
Expozice Edutorium se rozrůstá o nové a nové exponáty, které dětem i rodičům hravě vysvětlí principy optiky,
mechaniky a dalších částí fyzikálního učiva. Projděte se
nakloněnou místností, zhoupněte se na obřím jo-ju, vytáhněte sami sebe vzhůru díky soustavě kladek, rozhoupejte závaží magnetem a užijte si fyziku jako ještě nikdy!

TIP NA ČERVEN
07–11/06

21. Mezinárodní folklorní
festival CIOFF®
Plzeň 2017
Tradičně druhý červnový víkend proběhne již
21. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
CIOFF® Plzeň 2017. Letos se vedle domácích plzeňských souborů a moravských hostů představí i přespolní z francouzské Bretaně, Itálie, Řecka, samozřejmě ze Slovenska a poprvé v historii festivalu i soubor
ze Spojených států amerických. Již ve středu 7. června proběhne od 19 hodin první pořad v malebném
amfiteátru lázeňského parku v Konstantinových
Lázních. Ve čtvrtek 8. června se soubory přesunou
na náves vesničky Vrčeň u Nepomuka. Od pátku
9. června až do neděle se pak bude program odehrávat převážně na hlavní festivalové scéně „U Branky“ ve Smetanových sadech. Festivalový program se
uzavře v neděli odpoledním pořadem na návsi obce
Dýšina od 14:00 hod. Více na www.mffplzen.eu.
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od
01/06

Šumavská energie

Při toulkách Šumavou by si žádný ze zájemců o technické památky neměl nechat ujít úžasná
díla lidského umu, která stále slouží a dodávají elektřinu. Třicet let dělí od sebe dvě perly industriální architektury, které využívají vody ze šumavských slatí k výrobě
elektřiny – elektrárny Čeňkova Pila a Vydra. Elektrárna
Vydra zve k návštěvě expozice Šumavská energie, kde
lidé mohou vidět třeba krajinný model území od Modravy po soutok Vydry a Křemelné, historické přístroje
nebo funkční modely vodních elektráren. Malá vodní
elektrárna Čeňkova Pila je národní technickou památkou a letos slaví 105. narozeniny. Její expozice je zaměřena z velké části na Vchynicko – Tetovský plavební
kanál a návštěvníci tu najdou i informace o vodních
elektrárnách ČEZu. Prohlídky obou objektů jsou zdarma
a podívat se sem můžete denně mimo pondělí v 9, 11,
13 a 15 hodin.

od 01/06

ZOO

Ve znamení léta
a dívčího půvabu
Červen v ZOO začne oslavou
Dne dětí s ROP Jihozápad ve čtvrtek 1. června. Program plný soutěží a her odstartuje v 9 hodin. V sobotu
17. června se bude volit Květinová dívka roku 2017. Stát
se jí mohou dívky od 12 do 16 let. Finále s bohatým
doprovodným programem začne ve 14 hodin před
Tropickým pavilonem. Na statku Lüftnerka se ve stejný
den uskuteční další pokračování cyklu Kultura českého
venkova. Jeho tématem bude vítání léta s připomenutím lidových tradic, které se vztahují k tomuto období.
V komponovaném pohádkovém pásmu se představí
žáci ZUŠ ve Starém Plzenci.

od 02/06 / 20:00

Nepomuk

Malá letní scéna
Každý pátek v osm hodin večer zve Nepomuk na muziku
či divadlo. První červnový pátek vše odstartuje koncert místní folkové kapely Když se sejdem. O týden
později přijede plzeňské divadlo JakoHost s hudební
komedií Saturnin, 16. června zazpívá Ester Kočičková
& Moody Cat Band, 23. června rocková stálice Odyssea
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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classic a třicátého zazní irská hudba v podání kapely Poitín. V červenci se pak můžete těšit na stand-up
comedy Na stojáka!, folkového písničkáře Mirka Kemela či na jazz a klasiku v podání Jakuba Zahradníka.
Program pak uzavře 1. záři koncert skupiny Pelíškové.
Více na www.nepomuk.eu.

04/06
16:30

DEPO2015

 ětský maškarní bál
D
s Plzeňskou filharmonií

Holky a kluci, děvčata a chlapci, slečny a mladí muži,
kamarádi, rodiče i prarodiče! Filharmonie vás všechny
zve do vybrané společnosti. Těší se na vás pohádkové
postavy a s nimi pytel zábavy. Která maska bude nejhezčí? Dětská, nebo dospělácká? Čeká vás spousta krásné
hudby v podání symfonického orchestru, škola tance,
soutěže o ceny a mnoho dalšího. Masky, převleky, Orffovy hudební nástroje a kamarády s sebou. Plzeňskou
filharmonii bude dirigovat šéfdirigent Tomáš Brauner.

05/06
17:00

Evropský dům

My a Brusel

Přináší nám něco Evropská unie? Naší republice, kraji, vám samotným? Máme v EU jako malá země vůbec
nějaké slovo a co pro to dělají čeští europoslanci? Znají
postoje a obavy „obyčejných“ občanů? Přijďte na debatu s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem
Teličkou, sdělte mu své názory, ptejte se a diskutujte.
Debatu moderuje Pavlína Kvapilová.

07/06 / 18:30

Papírna Plzeň

Přesahy architektury: Trojnožka
Ve třetí části přednáškového
cyklu Přesahy architektury se představí držitelka ceny
Architekt roku 2016 Marcela Steinbachová. Vlastní praxi
se věnuje od roku 2003, čtyři roky nato založila architektonické sdružení Skupina. Působila na Škole architektury
AVU či jako odpovědná redaktorka magazínu ERA 21. Je
známá i jako zakladatelka spolku Kruh, jehož hlavním
cílem je představovat veřejnosti kvalitní a současnou architekturu. Své vystoupení věnuje vlastní tvorbě i osvětě
a vzdělávání v architektuře. Vstupenky v prodeji na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací
na pestujprostor.plzne.cz.
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09–
10/06

DEPO2015

Pivnífest.cz

Dvoudenní svátek pivovarnictví nabídne více než
150 druhů piv od tří desítek pivovarů a k tomu ještě soutěže o nejlepšího výčepního, adrenalinové a zábavné
atrakce a celou řadu diváckých soutěží o ceny. Na Kiss
Proton stage zahraje Burma Jones, Extraband revival,
Kečup, V3SKA, Kabát revival West a další skvělé kapely.
V sobotu vyvrcholí na Pivnífest.cz soutěž Mistrovství
světa v pojídání giga pizzy s výhrou 1 000 dolarů! Více
informací na www.pivnifest.cz.

09–11/06

Centrum Plzně,
U Ježíška

Historický víkend
Nadace 700 let města zve
na Historický víkend, který zaplní historické centrum
Plzně a letos poprvé i prostor U Ježíška. Tady všude
se objeví šermíři, dobové tržiště, hudba, divadlo nebo

TIP NA ČERVEN
09/06 / od 18:00

Noc kostelů
V rámci Noci kostelů se
letos otevře více než třicet
kostelů a dalších modliteben v Plzni a okolí a přes sto v celé plzeňské
diecézi. Letos bude poprvé v rámci Noci kostelů
jezdit po Plzni historický trolejbus, který bude
zdarma vozit návštěvníky. Katedrála například nabídne krátkou přednášku architekta Jana Soukupa
na téma, jak se opravuje katedrála, v kostele Všech
svatých zazní Vivaldiho Čtvero ročních dob doplněné o čtení ze životopisů svatých. Kaple v Meditační zahradě zase zve na jazzový koncert skupiny
Mr. Z a u svaté Anny se lidé dozvědí leccos zajímavého o historii pravoslaví u nás. K prohlídkám s programem zve i kostelík U Ježíška, kaple a kostel v Křimicích, mikulášský kostel, Sbor Maranatha, kostel
sv. Jiří či kaple v hospici sv. Lazara a další. Podrobný
program na www.nockostelu.cz.
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interaktivní dětská scéna. Letošním tématem je postava Golema, ale připraven je i další program, tentokrát
v režii Rytířů Koruny České. Svůj život ukáže dobový
tábor, chybět nebudou šermířská, hudební a taneční
vystoupení, Pohádková cesta nebo tradiční Vejšlap plzeňských strašidel. Na nové scéně U Ježíška proběhne
bitva z počátku třicetileté války nebo rytířský turnaj.
Vůbec poprvé se k Historickému víkendu připojí také
Techmanie, která nechá nahlédnout do historie objevů a poznávání. Součástí Historického víkendu budou
také vystoupení zahraničních folklorních souborů,
hostů Mezinárodního folklorního festivalu, který se
koná v Plzni ve dnech 7.–11. června. Více informací naleznete na www.nadace700.cz.

10/06 / 14:00

Starý Plzenec

Bohemia Sekt
– Rodinné letní
odpoledne 2017

EKOFILM. Projekce jsou navíc zakončeny besedami s odborníky na dané téma. Další informace k programu a rezervace místenek na www.johancentrum.cz.

13–23/06

TJ Lokomotiva

Výstava stanů
Pořídit si kvalitní výbavu
na letní dovolenou, kempování či trempování vyžaduje mít možnost srovnání
a moci si věci prohlédnout nebo i vyzkoušet. Proto
LIMAN SPORT opět připravil v hale TJ Lokomotiva výstavu stanů a spacích pytlů. Kromě nich tu samozřejmě najdete i karimatky, batohy, kempingový nábytek
a další. Výstava bude přístupná denně od 11 do 19 hodin. V sobotu 24. června proběhne velký výprodej vystaveného zboží. Vstup na výstavu je zdarma. Vystavovaný sortiment je možné zakoupit za výstavní ceny
už teď v prodejně LIMAN SPORT, Slovanská 31, nebo
na www.limansport.cz.

VSTUPNÉ
150 KČ V PŘEDPRODEJI, 200 KČ NA MÍSTĚ.

Se sklenkou Bohemia Sektu, živou hudbou a vybranými
specialitami chutná léto nejlépe. Pravda, podle kalendáře začíná sice až 21. června, ale ve Starém Plzenci se rozhodli neponechat nic náhodě a budou ho lákat už o jedenáct dní dřív. Přímo v prostorách společnosti BOHEMIA
SEKT ve Starém Plzenci proběhne 10. června další Letní
rodinné odpoledne pro dospělé i špunty, na němž vystoupí například Čechomor, Olga Lounová a David Deyl,
The Party Band nebo World Queen tribute band QUEENIE. Pro děti bude připraven dětský koutek a divadelní
představení. Kyvadlová doprava z Plzně bude jezdit
každou celou hodinu od 14 do 22 hodin, a to z náměstí
Milady Horákové, se zastávkou Světovar (Plzeň, Slovany). Vstupné je 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě,
vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací na www.bohemiasekt.cz.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ, PŘEDPRODEJ VSTUPENEK, NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ
A VE VINOTÉCE BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC.

DOPRAVA Z PLZNĚ

KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN,
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).

bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_148x210_01_vystup.indd 1

02/05/17 11:10

13–16/06

Moving Station

Ozvěny Ekofilmu
Příběh uvědomělé generace
dospívajících, která odmítá velkochovy a vrací se k lovu jako způsobu obživy, nebo boj
za ochranu lesů i za společenskou důstojnost a politickou emancipaci, to jsou jen některá z témat filmového
festivalu, na němž můžete zdarma zhlédnout to nejlepší
z loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

od 15/06

DEPO2015

Nomádi

Po dvou letech vystřídá na nádvoří DEPO2015 kovové objekty
Čestmíra Sušky výstava Nomádi, inspirovaná životy lidí,
kteří chtějí nebo musejí být na cestách. Projít si ji můžete
za dne i v noci – nabídne totiž zážitkové nocování v sedmi nomádských příbytcích! Autory vystavených objektů
jsou především streetartoví umělci, kteří mají zkušenost
s uměleckou existencí na ulici a bez střechy nad hlavou.
Reflektují v nich téma nomádství a života na cestách. Architekti a designéři přinášejí utopická, inovativní nebo
neobvyklá řešení mobilního bydlení. Zážitkové bydlení v dočasných a mobilních příbytcích může být trochu nostalgické jako při cestách trabantem na Rujánu.
Je trochu uměním jako přespání v dřevěném Favoritu.
Je trochu hi-tech jako karavan za kolo s elektromotorem na solární pohon. Je inovativní jako pin-up house
složený ze 14 modulů, má cestovatelského ducha jako
stan zavěšený na třech lanech a je rozhodně industriální
v duchu bývalého depa dopravního podniku v Plzni. Rezervovat si ubytování v jednom ze sedmi příbytků přímo
na nádvoří DEPO2015 můžete už nyní na mailu: nomadi@depo2015.cz. Jako doprovodný program se promítá
15. 6. švédský dokumentární film Mikrotopie a 22. 6. vy-
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stoupí legendární kapela „Už jsme doma“, která nomádským způsobem projela Japonsko, USA, Kanadu i Nový
Zéland. Více informací najdete na www.depo2015.cz.

16–18/06

DEPO2015

Sweetfest
Sweetfest je festival pro všechny milovníky sladké chuti. Přijďte ochutnat sladkosti tradiční i netradiční. Čekají na vás
čokolády, palačinky, dorty, cupcakes, ale i jídla, u nichž
byste sladkou chuť nečekali. Těšit se můžete třeba
na sladké omáčky k masu, speciální piva nebo vína. Připraveny jsou pochopitelně i workshopy a ukázky vaření,
herní zóna pro děti a božský dort od Markéty Krajčovičové. Na akci zahrají Strašlivá podívaná, Dáma s hranostajem a další. Vstupné 30 Kč, ke vstupence čokoládka.
Více informací na SWEETFEST.cz.

21/06 / 17:00

Jiráskovo náměstí

Cena Nadace
Proměny 2017

Jiráskovo náměstí a klášterní
zahrada mají před sebou radikální proměnu. V parku
před kostelem se proto můžete seznámit s architektonickými návrhy ze soutěže na jejich řešení. Návrhy
budou prezentovány na velkoformátových výstavních
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panelech, vítězný návrh při vernisáži osobně představí
jeho autoři. Součástí programu bude beseda s veřejností a získání zpětné vazby k vybranému návrhu. Jako doprovodný program proběhne v parku od 16 do 18 hodin
zábavná dílna pro děti „Není město jako město“. Více
na www.nadace-promeny.cz a pestujprostor.plzne.cz.

28/06 / 18:30

Papírna Plzeň

Přesahy
architektury:
Limity komunity
Sérii přednášek a diskusí Přesahy architektury zakončí
vystoupení slovenského architekta Martina Jančoka,
který se zaměřuje na tvorbu a výzkum v oblasti současné architektury a města. V letech 2002–2009 působil
ve studiu zerozero, poté založil vlastní ateliér PLURAL.
Ve své přednášce se podělí především o zkušenosti
s projektem transformace žilinské synagogy na kunsthalle. Vstupenky na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

29/06 / 15:00

Lobezský park

Vítání prázdnin
Přijďte přivítat prázdniny se
spoustou zábavy, soutěží a písniček pro děti i dospělé se zpěvačkou Janou Rychtero-
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vou. Těšit se také můžete na zábavný pořad se Šmouly,
bublinovou show s Ingrid či na kouzelníka Jakuba. Připravena je také tvůrčí dílna, deskové hry, stan a skákací
hrad městské policie, občerstvení, balónky, malování
na obličej a mnoho dalšího.

od 03/07

Výtvarno

Příměstské tábory Plzeň s výtvarným zaměřením
Tématem příměstského tábora je malování, tvořivost,
kreslení a poznávání. Tábor je učen dětem od 6 do 15 let
a nabízí čtyři programy. První je určen spíše menším dětem a zahrnuje mimo jiné i návštěvu Muzea strašidel či
Dinoparku, malování na textil, malování pohádkových
bytostí či tvorbu omalovánek. Druhý program nadchne
teenagery, neboť je zaměřen na grafity, animaci a grafické techniky. A dojde i na automatickou kresbu. Třetí
program naučí účastníky vytvářet 3D obrázky a iluze,
malovat reálná zvířata, tvořit z papíru, ilustrovat knihu
nebo malovat na plátno. Čtvrtý program zahrnuje tvorbu komiksu, návštěvu galerie, návrhářství či malování
v přírodě. Více na www.vytvarnoplzen.cz.

10–28/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Západočeská univerzita pořádá již 28. ročník Mezinárodní letní jazykové školy. Díky účasti zahraničních lektorů
i studentů se vždy v červenci na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost, účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou
nová přátelství. Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také
češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka. Letní škola je určena dospělým, studentům i dětem od šesti let. Na odpoledne a víkendy je
připraven doprovodný program, který zahrnuje výlety,
sportovní aktivity, koncerty a párty, což je ideální příležitost pro neformální konverzaci. Zajímá vás kurz v délce
jednoho, dvou nebo tří týdnů s výukou celodenní, dopolední či odpolední? Ještě je možné se přihlásit! Více na
www.isls.zcu.cz, isls@ujp.zcu.cz a tel. 377 635 201.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že ZOO opět 1. července
přivítá prázdniny soutěžním
programem o zajímavé ceny.
… že v DEPO2015 bude koncem července k vidění
unikátní sbírka automobilů snoubící luxus a noblesu historických i moderních sporťáků, limuzín, ale
i legendárních Velorexů (21.–23. 7.).
… že milovníci swingových tanců se mohou přihlásit na srpnové Letní swingování, které zahrnuje
i Mezinárodní dixielandový festival.
… že v Parkhotelu se 29. až 30. července uskuteční
výstava koček.
… že Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť se letos
uskuteční 11. až 13. srpna.
… že zámek Zelená hora u Nepomuka bude mimořádně přístupný, a to 1.–2., 5.–7. a 9. července.
… že Letní barokní festival 2017 proběhne
od 10. června do 19. srpna a nabídne 8 slavností
ve významných barokních lokalitách Plzeňského
kraje.

TIP NA ČERVEN
od 14/06

Landscape
festival
V Plzni byl zahájen Landscape festival, jenž využívá
veřejný prostor města i krajinu jako galerii pod širým
nebem a potrvá až do 30. září. V areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně budou instalována díla studentů a pedagogů Fakulty designu a umění, Velký
Bolevecký rybník obklopí Dámské polní toalety
Lenky Klodové či objekt Žena Krajina Kurta Gebauera. U bazénu na Slovanech budou vystaveny studie proměn sídlištních vnitrobloků a v prostorách
DEPO2015 vytvoří sochař Benedikt Tolar z plastových popelnic a kontejnerů originální hernu pro děti.
Více na landscape-festival.cz.
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01/06

CineStar, Cinema City

Wonder Woman / akční / fantasy
Komiksové filmy se obvykle točí okolo chlapů. Iron Man, Batman,
Ant-Man… dámy tady hrají obvykle druhé housle, i když třeba
taková Black Widow zvládá držet krok i s těmi největšími drsňáky. Teď se ale do kin podívá slavná Wonder Woman a ukáže, že
tenhle žánr nedělá ženám nejmenší problém.
Wonder Woman se ve skutečnosti jmenuje Diana a je
to Amazonka. Žije na ostrově plném žen a skvělých
válečnic, které se však schovávají před světem, protože na lidstvo zanevřely. Pak však jednoho dne spadne
z nebe letadlo, v němž letěl Steve Trevor. Amazonky se
od něj dozvídají, že ve světě zuří první světová válka
a Diana se rozhodne mezi lidi vrátit. Konec konců má
být ochránkyní lidstva, a to z bezpečí svého ostrova asi
úplně nezvládne. O lidstvu sice nic neví, dobro od zla
však dovede rozeznat a její činy možná zvrátí průběh
dějin. Dokud se na scéně neobjeví nepřítel z minulosti,
na něhož bude možná i ona krátká. Hlavní role se ujala
Gal Gadot ze série Rychle a zběsile.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

25/05

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta / fantasy
Piráti z Karibiku patří bez nejmenších pochyb mezi nejpopulárnější a také
nejúspěšnější filmové značky jednadvacátého století. Johnny Depp a jeho
kapitán Jack Sparrow si sice teď dali pár let pauzu, ale letos se vrací do kin
ve filmu, který by měl všechny fanoušky velkolepých dobrodružných podívaných nadchnout. Částečně půjde o pokračování, do značné míry ale
i o restart celé série. Na scéně se objevuje kapitán Salazar, lovec pirátů, ze kterého se před lety stal duch. A pochopitelně v tom měl prsty Sparrow, jemuž jde teď Salazar po krku. On i jeho posádka chtějí vyhladit všechny piráty
a zdá se, že na světě není nic, co by je mohlo zastavit. Snad jedině trojzubec boha Poseidóna. Jeho majitel prý
může vládnout všemu nad hladinou moří a oceánů, a tak se Sparrow i Salazar vydávají ho hledat. A nejsou sami,
na scéně se objevuje i mladík Henry, který pátrá po svém otci a krásná astronomka Carina. Vedle Deppa se objeví
Javier Bardem a vrátí se třeba i Orlando Bloom. Kino Káčko uvede 2. června.

01/06

CineStar, Kino Káčko

Z Paříže do Paříže / drama / válečný
Druhá světová válka a děti, to je kombinace slibující velký doják a zajímavý
film. Drama Z Paříže do Paříže, na kterém se podílela i Česká republika, se
odehrává v době, kdy do Francie dorazily německé jednotky a začala okupace. Hlavním hrdinou je kluk, který si to moc neuvědomuje a snaží se žít svůj
život stejně jako dosud. Pak ale jednoho dne zjistí, že musí nosit na svém
oblečení žlutou hvězdu. Je to Žid. Rodiče se rozhodnou poslat ho spolu s bratrem z Paříže na jih Francie, kde by
mohl být v bezpečí a méně na očích, a i když pro oba kluky je to celé spíš dobrodružství než vážná věc, brzy si
i oni začnou uvědomovat, že jim hrozí nebezpečí. Režie se ujal zkušený kanadský režisér Christian Duguay. Kino
Káčko uvede 1. června.
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02/06

Kino Káčko

Zabijáci z maloměsta / komedie / krimi / drama
V Dánsku se vždycky točily tak trochu jiné filmy. Skandinávská země má hodně černý smysl pro humor, ale tamní filmaři umí vypustit do světa i parádně
depresivní dramata. Zabijáci z maloměsta bude ale ten první případ a v kině se
budete smát. Pokud vám tedy nevadí trocha krve. Ib a Edward jsou víceméně
flákači, ale vědí, jak se v práci nepředřít a přijít si na slušné peníze, takže teď,
když už mají dobrou polovinu života za sebou, mají celkem našetřeno. Bohužel to ale nevypadá, že by si mohli užít
zbytek života, mají totiž na krku manželky, s nimiž si už pěkně dlouho nerozumí a rozvod nepřipadá v úvahu. O peníze se přece s ženou dělit nebudou, ne? Oba pánové se tedy rozhodnou situaci řešit poměrně neobvykle a najmou
si ruského zabijáka, který bohužel má blíž k lahvi než k pistoli a práce mu nejde od ruky tak, jak by bylo třeba. Místo
toho, aby manželky obou hrdinů zabil, akorát je naštve. A dámy se rozhodnou jim to vrátit.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

08/06

Mumie / akční / fantasy / horor
Mumie je dnes už klasické monstrum a na plátnech kin se objevila už několikrát.
Obvykle jde o zafáčovaného faraona, kterého kdosi vytáhl ze sarkofágu a on je
teď pěkně naštvaný. Tentokrát nás čeká malá změna, místo faraona totiž dorazí
starověká princezna Ahmanet, která kdysi tak moc toužila po moci, až kvůli ní
vraždila. Její poddaní ji pohřbili pod tunami písku, teď ji však našel dobrodruh
Nick Morton, a kdyby věděl, co objevil, nejspíš by fofrem vzal nohy na ramena. I když vlastně asi ne, když ho hraje Tom
Cruise. Každopádně Ahmanet je zpátky a chce svoji říši. Vypadá to, že lidstvo proti její magii a zástupům monster nemá
nejmenší šanci. Pomoci by mohl snad jedině Nick, který je podle všeho s naštvanou princeznou nějakým způsobem
spojený. Zvládne ale celou situaci vyřešit dřív, než se náš svět stane královstvím nebezpečné princezny? Vedle Toma
Cruise se můžete těšit i na Russella Crowa a záporačku sexy Sofia Boutella. Kino Káčko uvede 16. a 22. června.

08/06

Kino Káčko

Smrtihlav / akční / životopisný / thriller
V loňském roce jsme si mohli zajít do kina na povedený Anthropoid, příběh
hrdinů, kteří během druhé světové války spáchali atentát na Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů Třetí říše. A letos nás čeká druhé kolo. Smrtihlav
se opět točí kolem slavné události, ale samotný Heydrich tu dostane mnohem víc prostoru. Zatímco v Anthropoidu šlo především o atentát, tentokrát
uvidíte, jak se dostal k moci, jak vypadalo jeho soukromí a co na jeho činy říkali jeho nejbližší. Zároveň s tím ale
dojde pochopitelně i na příběh hrdinů, kteří se rozhodli riskovat vlastní životy, aby Heydricha zlikvidovali. Samotného nacistu si zahraje Jason Clarke z Úsvitu planety opic nebo posledního Terminátora a jeho manželku ztvární
Rosamund Pike, která byla nominovaná na Oscara za detektivku Zmizelá. V rolích Gabčíka a Kubiše se objeví
nastupující herecké hvězdy Jack Reynor a Jack O'Connell.

		

CineStar, Cinema City

15/06

Pobřežní hlídka / komedie
Seriálová Pobřežní hlídka je dnes prakticky nekoukatelná. Samozřejmě tam
jsou pořád pěkné holky a namakaní svalovci, ale příběhy a pokusy modelů
a modelek o herectví můžou člověku přivodit hodně ošklivou bolest hlavy.
V devadesátých letech šlo však o fenomén, a fenomény se v Hollywoodu dočkávají předělávek. Letošní filmová Pobřežní hlídka vás opět vezme na pláž,
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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které šéfuje Mitch Buchannon, správňácký plavčík, který by za svoje lidi dýchal. Teď dostal k ruce nováčka Matta
Brodyho, jenž je sice skvělý plavec, ale zodpovědnost mu nic neříká. S Mitchem si moc nesednou, ale vzhledem
k tomu, že je krom zachraňování neplavců čeká i vyšetřování vraždy, budou muset najít společnou řeč. V hlavních
rolích se sejdou Dwayne Johnson a Zac Efron, ale dorazit by měl třeba i David Hasselhoff. Tvůrci se navíc netají
tím, že si z celé Pobřežní hlídky chtějí do značné míry utahovat a rozhodně se nebudou brát vážně.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko 15/06

Auta 3 / animovaný / komedie
Studio Pixar dělá nejlepší animáky na světě. A už docela dlouho. Mezi jeho
nejúspěšnější značky patří Auta, která se teď dočkají třetího dílu. Ačkoliv
se objevují hlasy, že by studio nemělo dělat jedno pokračování za druhým
a věnovat se originálním látkám, fandové téhle série určitě brblat nebudou.
Na scénu se opět vrací Blesk McQueen, závodní auto, které se v prvním díle
muselo naučit pokoře, ve dvojce absolvovalo náročný závod přes půl světa a teď ho čeká ten nejtěžší boj. Boj
s vlastním stářím. Blesk už je veterán, a i když na závodních okruzích pořád sklízí potlesk, už mu to tolik nejezdí.
Zkrátka zestárnul a okolí se mu snaží taktně naznačit, že by nebylo od věci začít pomýšlet na důchod. Pak se ale
objeví dravá konkurence, která Bleska vyhecuje ještě k jednomu pokusu dostat se na stupně vítězů. Sám ale ví,
že to nezvládne. Naštěstí mu opět pomůžou staří kamarádi i noví kolegové. Animák, který se nestydí za to, že se
inspiroval posledním příběhem Rockyho Balboy, by rozhodně neměl téhle populární sérii udělat ostudu. Kino
Káčko uvede 16., 18. a 25. června.

15/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Extrémní rychlost / akční / thriller
Série Rychle a zběsile ukázala, že fandové velkých akčních podívaných
a rychlých kol si rádi zajdou do kina. V jejím osmém díle se objevil i Scott
Eastwood, syn legendárního Clinta Eastwooda, a právě on je hlavní hvězdou
Extrémní rychlosti, která bude taky o autech a honičkách, a i když půjde nejspíš o trošku komornější podívanou a na jejím konci se nedočkáme souboje
s ponorkou, mohla by stát za to. Děj se točí okolo dvou bratrů, kteří si vydělávají krádežemi luxusních aut. Kvůli
své poslední zakázce musí odjet na jih Francie, kde v garáži čeká Bugatti z roku 1937. Loupež se ale nepovede, a jak
se ukáže, majitelem auta je místní gangster, který z loupeže nemá moc velkou radost. Rozhodne se ale dát klukům
šanci zachránit si krk, pokud se jim povede obrat konkurenčního mafiána o jeho Ferrari z roku 1962. Na francouzských silnicích to bude pořádná jízda. Kino Káčko uvede 15. června.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

22/06

Transformers: Poslední rytíř / akční / sci-fi
Série Transformers vydělává obrovské peníze. S kvalitou je to někdy slabší, ale kdo chce v létě vidět v kině pořádnou a hodně efektní destrukci, ten
zamíří na Transformery. Obří roboti, kteří se mění v auta, se porvali s roboticko-letadlovou konkurencí a v minulém díle jsme navíc dostali i dinoboty
a jako bonus i Marka Wahlberga. Ten se vrací i tentokrát v hlavní lidské roli
a čeká ho pár hodně nečekaných dobrodružství. Ukáže se totiž, že Transformeři se po naší planetě potulují už
pěkných pár let. Pomáhali králi Artušovi a jeho rytířům kulatého stolu, ale ti zlí stáli třeba i na straně nacistů a dnes
existuje tajná organizace, která se snaží tuhle minulost před světem utajit. To však není to nejhorší, pravý problém
nastane v okamžiku, kdy se vrátí Optimus Prime. Šéf hodných Autobotů se totiž postavil na stranu zla, když zjistil,
že aby zachránil svou rodnou planetu, musí tu naši zničit. Jo, zase nebude nouze o obří rvačky, výbuchy, přestřelky a hromadu triků. Opět režíruje specialista na filmovou akci Michael Bay. Kino Káčko uvede 23., 29. a 30. června.
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22/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Holky na tahu / komedie / drama
Scarlett Johansson je jedna z nejpopulárnějších hereček současnosti, v komediích ji však moc často nevidíme, sama ovšem nejspíš dostala chuť na nějakou
tu legraci, i když v případě její novinky Holky na tahu to bude trošku drsná
sranda. Zahraje si tu Jess, mladou sympatickou holku, kterou čeká svatba
a ještě před tím pochopitelně i rozlučka se svobodou. Spolu s nejlepšími kamarádkami vyrazí do Miami, kde si to chtějí užít. Spousta zábavy, luxusní kluby, hromada alkoholu a nějaké ty drogy.
Zodpovědnost nechaly holky doma, takže to bude velká jízda a nakonec dojde i na striptéra. A pak se to zkomplikuje, polonahý tanečník totiž při své show uklouzl a rozrazil si lebku. A umřel. Co má teď parta přiopilých holek dělat
s mrtvolou, aby si nezkazily večírek? Vedle Scarlett Johansson se objeví komediantky Kate McKinnon nebo Jillian
Bell. Kino Káčko uvede 23. června.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

29/06

Já, padouch 3 / animovaný / akční / komedie
Animák Já, padouch si získal spoustu fanoušků nejen tím, že se v něm objevil sympatický zlosyn jménem Gru, ale především představil světu Mimoně.
Prťavé žluté potvory s velmi omezenou slovní zásobou se nedávno dočkali
vlastního filmu a děti je milují. U dospělých je to tak napůl, protože část jejich roztomilosti podlehla, část je nenávidí. Teď tu máme Já padouch 3, kde
se vrací na scénu Gru a bylo by hodně velké překvapení, kdyby spolu s ním nedorazilo pár Mimoňů. Z Grua je teď
klaďák, kariéru zlosyna hodil za hlavu a snaží se sekat dobrotu, jeho nejnovější hrdinská mise se však zkomplikuje
v okamžiku, kdy zjistí, kdo je jeho nepřítel. Padouch se totiž jmenuje Dru a podobnost s jeho vlastním jménem není
náhodná. Je to Gruův brácha, o němž on sám neměl ani tušení. A je to trochu cvok. Kino Káčko uvede 30. června.
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant sunlight grill v angelo by Vienna House Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální
dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte vynikající hovězí burger s rajčaty, kyselou okurkou, cibulí
a steakovými hranolky. V menu najdete i dietnější či vegetariánské pokrmy. Jsme tu pro vás také ve všední den během
oběda s neodolatelnou polední nabídkou. Uvidíme se brzy
v Restaurant sunlight grill s jedinečným výhledem na město.

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

Restaurace
Na Spilce
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel.: 377 062 755
E-mail:naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com
Otevírací doba: po–čt, ne 11–22,
pá–so 11–23 hod.
Největší česká pivní restaurace s osobitou atmosférou Restaurace Na Spilce vznikla z bývalých kvasných sklepů, tzv.
spilek. Její chloubou je česká kuchyně spojená s moderním
pojetím gastronomie a důrazem kladeným na tradici a jedinečnost značky Pilsner Urquell. Výhodou restaurace je
parkování v areálu pivovaru zdarma. Pro nejmenší hosty je
připravený dětský koutek a nechybí ani nekuřácká část, která
má nyní kapacitu 40 míst. Restaurace Na Spilce nabízí i cateringové služby a pořádá i svatební hostiny.
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od 01/06

Beer Factory

Druhý největší
pivovar v Plzni
Beer Factory vás zve na zahrádku ve vnitrobloku, kam po celé léto můžete vyrazit na speciality z grilu. Přijďte ochutnat poctivý plzeňský ležák vařený dnes již unikátní původní metodou
na tři rmuty, a dalších sedm vlastních speciálních piv.
K tomu více než 30 druhů lahvových piv z celého světa
včetně netradičních belgických. Prioritou gastronomie Beer Factory je moderní česká kuchyně vařená
výhradně z čerstvých surovin. Pivní továrnu najdete
na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice. Otevřeno od 11 do 22 hod., v pátek a v sobotu do 24 hodin.

od 01/06

Pils’n’Grill –
Courtyard
by Marriott

Kurz vaření
Pozvěte své zaměstnance a obchodní partnery na kurz vaření v restauraci Pils’n’Grill hotelu
Courtyard by Marriott Pilsen. Zdejší šéfkuchař
vás všechny naučí profesionálně připravit téměř
cokoli, co si budete přát. Co třeba takové hovězí maso od A do Z? Nebo italské těstoviny? Či snad
raději vykostění a zpracování lososa? Objednávky přijímá Tereza Nová, tel.: 739 453 105, e-mail:
tereza.nova@courtyard.com.

24/06 / 11:00

Chodovar

20. MS v koulení
pivních sudů
Rodinný pivovar Chodovar
pořádá dvacátý ročník závodu pivovarských družstev v běhu na 600 metrů s dřevěným pivním sudem.
Připraven je ovšem i bohatý doprovodný program.
V něm najdeme například závody osobností s obřími
ležáckými sudy nebo závody v jízdě na kolečkových
bruslích Chodovar In-line. K tomu všemu bude hrát
několik skupin v čele s dechovou kapelou Chodovarka. Více na www.chodovar.cz.
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 6. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 18:30
		19:00
4. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
8. 6. 19:00
9. 6. 19:00
10. 6. 19:00
11. 6. 19:00
13. 6. 19:00
14. 6. 19:00
15. 6. 19:00
16. 6. 19:00
17. 6. 19:00
18. 6. 14:00
19. 6.		
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
22. 6. 16:00
23. 6. 20:30
24. 6. 16:00
		19:00
25. 6. 14:00
27. 6. 19:00
28. 6. 19:00
29. 6. 19:00
30. 6. 19:00

Past na myši – činohra
S7
Tři sestry – činohra
V12
Lektorský úvod k premiéře Medea
foyer
Medea – opera/-TIT-, premiéra
P
Hello, Dolly! – muzikál
Úklady a láska – činohra
S3
Medea – opera/-TITV2
Rusalka – opera
V11
Past na myši – činohra
V4
Evžen Oněgin: Mezinárodní dirigentské kurzy – opera/-TITpro seniory
Pařížský život – opereta
V17
Pařížský život – opereta
V9
Past na myši – činohra
V6
Medea – opera/-TITV3
Don Juan – činohra
S6
Úklady a láska – činohra, derniéra
S9
Labutí jezero – balet
D
Prohlídky divadla
Tři sestry – činohra
KMD14
Rusalka – opera
V14
Koncert klasické hudby – Ara Fest
foyer
Noc s operou 2017: Carmina burana Amfiteátr Lochotín
Vystoupení Baletní školy DJKT
Vystoupení Baletní školy DJKT
Labutí jezero – balet
O1
Labutí jezero – balet
V1
Rusalka – opera
V10
Medea – opera/-TITOB
Past na myši – činohra
V8

Nová scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 6.
2. 6.
4. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.

19:00
19:00
16:00
19:00
19:00
19:00

9. 6.
10. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.

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

Oliver Twist – balet
N11
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
Z
Madama Butterfly – opera/-TITN5
Kočky – muzikál
Plzeňská filharmonie: Ivan Klánský – Chopin: Klavírní
koncert č. 2
Madama Butterfly – opera/-TITS2
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Madama Butterfly – opera/-TITN6
Oliver Twist – balet
N7
West Side Story – muzikál
N4
Edith–vrabčák z předměstí – balet
West Side Story – muzikál
N9
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
S4
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
N3
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23. 6. 20:30
24. 6. 18:30
		19:00
25. 6. 19:00
26. 6.		
27. 6. 19:00
28. 6. 19:00
29. 6. 19:00
30. 6. 19:00

Noc s operou 2017: Carmina burana Amfiteátr Lochotín
Lektorský úvod k premiéře Sluha dvou pánů
foyer
Sluha dvou pánů – činohra, premiéra
A
Sluha dvou pánů – činohra
N17
Prohlídky divadla
Sluha dvou pánů – činohra
N1
Sen noci svatojánské – činohra
N14
Oliver Twist – balet
KMD10
Liduschka (Baarová) – muzikál
N12

Malá scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 439, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

3. 6.
4. 6.
6. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.

19:00
19:00
19:00
19:00
18:00
19:00
19:00
18:00
19:00
18:00

15. 6. 18:00
16. 6. 17:00
17. 6. 17:00
18. 6. 14:00
		15:30
23. 6. 20:30
24. 6. 19:00

Iluze – činohra
Howie a Rookie Lee – činohra, derniéra
Slečna Julie – balet
Talentovaný pan Ripley – činohra
Setkání před premiérou… tentokrát Marilyn
foyer
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál, premiéra
PMS
Živý obraz – činohra
Figarka – Divadlo nad Orlí, muzikálový festival NA SCÉNU!
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
MS
Jeptišky – Mezinárodní konzervatoř Praha, muzikálový
festival NA SCÉNU!
Já půjdu dál – Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, muzikálový festival NA SCÉNU!
Krvavá Henrietta – Pražská konzervatoř, muzikálový
festival NA SCÉNU!
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
J3
Papageno v kouzelném lese – opera
Papageno v kouzelném lese – opera
Noc s operou 2017: Carmina burana Amfiteátr Lochotín
Probuzení jara – muzikál, derniéra

Divadlo Alfa

Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz

1. 6. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
2. 6. 09:00 Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
5. 6. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
6. 6. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
7. 6. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
8. 6. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
9. 6. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
		18:00 bonjour.monde – Karavana deseti slov, klub
12. 6. 09:00 Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
13. 6. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
14. 6. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
19. 6. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
		09:00 Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)

35

PROGRAM
19. 6. 10:30 CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
20. 6. 09:00 C HA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
		09:00 Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)
21. 6. 09:00 Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
22. 6. 09:00 Čert tě vem!, klub
26. 6. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
28. 6. 09:00 Gazdina roba (také od 11:00 hod.)

Divadlo Dialog

Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz

2. 6.
5. 6.
6. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.

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

15. 6. 19:00
17. 6. 17:00
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
22. 6. 20:00
23. 6. 19:00
29. 6. 19:00

Nach-či – komedie, derniéra, hraje Divadlo Maebh
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Poprask na laguně – komedie, Herecký spolek D&D School
Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
Noc v hotelu Bobík – hra autorské dvojice Čapek & Sichinger
Zdravotní vycházka – rohypnol love story, derniéra,
hraje Amceth
Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje Sofranza
Etiketa – vystoupení kroužku Kašpar při SVČ Pallova
Dvanáct – hraje Herecký juniorský kroužek pod vedením
Ludmily Haut Čermákové
Podivíni – hrají Herecké kroužky D&D School
Šťovík, pečené brambory – komedie, derniéra, hraje
Divadlo JakoHost
Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh
Hráči – komedie, premiéra, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 27. 8.
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
Kulturní program během výstavy:
3. 6. 17:00 Slavné muzikálové melodie
6. 6. 17:00 Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let –
komentovaná prohlídka, provází Alena Pomajzlová
7. 6. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jan Kotěra, Návrh domu v Plzni,
1897 – přednáška
		19:00 Slavnostní představení knihy Naděždy Morávkové
11. 6. 17:00 Klavírní koncert studentů Konzervatoře Plzeň
13. 6. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s umělci DJKT
14. 6. 17:30 Slavnostní pořad studentů Masarykova gymnázia
15. 6. 17:00 Z oka do ucha a zpět – písně o obrazech, obrazy ze slov,
slova jako hudba
16. 6. 18:00 Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň
20. 6. 17:00 Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let –
komentovaná prohlídka, provází Alena Pomajzlová
21. 6. 17:00 Klavírní koncert žáků ZUŠ Sokolovská Plzeň a ZUŠ Plasy
30. 6. 17:00 Vzpomínka na Jaroslava Ježka – koncert sboru KOST pod
vedením Hany Šlégrové
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Výstavní síň „13“
od 23. 6.
Otto Gutfreund: Od kresby k soše
Kulturní program během výstavy:
2. 6. 17:00 Ze světa muzikálu – pořad muzikálových melodií
28. 6. 18:00 Básník báseň nalézá – pořad o Janu Skácelovi a jeho tvorbě
29. 6. 17:00 Otto Gutfreund: Od kresby k soše – komentovaná prohlídka, provází Alena Pomajzlová
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Otevřeno ve čtvrtek, sobotu a neděli v předem stanovených časech ve skupinách po maximálně 10 účastnících. Vstupenky nutno zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v TIC na náměstí Republiky 41.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod.,
so 9–12 hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC),
Anglická knihovna (AK), Německá knihovna (NK), Rakouská knihovna (RK),
Románská knihovna (ROK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
2. 6. 09:00 Cyklus přednášek Historie nejen literární (VZC)
6. 6. 15:00 Takový je můj svět – vernisáž výstavy
7. 6. 17:00 Čínské obchody českých (československých) podniků
v proměnách času – přednáškový cyklus FF (VZC)
8. 6. 17:00 Sylva Máslová: Architektura Plzeňského kraje v batikách –
vernisáž výstavy
		17:00 Šumavské čtvrtky: Šumavské vodní elektrárny
15. 6. 17:30 Mýty a omyly veganství – přednáška (VZC)
21. 6. 18:00 Meeting literature: Dawid Mateusz (Café Regner)
29. 6. 17:00 Jak zní Horní Falc? – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
5. 6. 19:00 Divadelní představení „Etikette“ / Etiketa (dvůr)
6. 6. 18:00 Fenomén ženy v grafickém románu a komiksu – přednáška
20. 6. 17:00 Pohádková procházka (dvůr)
22. 6. 09:00 Zábavně-vzdělávací program Z Malty na Britské ostrovy
(videosál)
27. 6. 16:00 Komentovaná prohlídka oddělení zahraničních knihoven
v Evropském domě (sraz před vrátnicí hlavní budovy)

Galerie města Plzně

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

1. 6. 15:00 N a dosah 2 – výtvarná dílna pro děti a rodiče ke Dni dětí,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
4. 6. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
15. 6. 17:00 Strategicky lyrizmus – vernisáž výstavy
15. 6.–27. 8.	Strategicky lyrizmus – slovenské vizuální umění
29. 6. 17:00 Strategicky lyrizmus – komentovaná prohlídka

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514, po–pá 8–20 hod. (FDULS) /
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod.,
so 10–15 hod. (GLS)

5. 6. 16:00 Klauzury / diplomky – vernisáž výstavy (FDULS)
červen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 4. 6.		

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
6. 6. 19:30

ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY

7. 6. 19:30

BEN WILLIAMS & SOUND EFFECT

8. 6. 19:00

PO SIRÉNĚ SWING!

14. 6. 19:30

Plzeň ve století světla – v rámci Smetanovských dnů

Doprovodné pořady:
5. 6. 18:00 Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové
6. 6. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
7. 6. 18:00 Absolventský koncert Emy Pilařové ze ZUŠ Chrást
12. 6. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové

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
Výstavy:
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

DAVID DEYL: MELODIE MÉHO SRDCE

DIVADLO
12. 6. 19:30

SEX PRO POKROČILÉ

13. 6. 19:30

CAVEMAN

21. 6.
22. 6. 19:30
1. 6.
2. 6.

DEŠTIVÉ DNY
KOMEDY FEST 2017

OSTATNÍ ŽÁNRY
15. 6. 20:30

LISTOVÁNÍ.CZ
TURNÉ V HAJZLU – C. D. PAYNE V PLZNI

DĚTI
10. 6. 14:30

HRAVÁ SOBOTA: HURÁ NA PRÁZDNINY

18. 6. 14:30

ULHANÁ PRINCEZNA

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

25. 6. 14:30

MÍČEK FLÍČEK

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
Výstavy:
do 18. 6.	NAHOŘE DOLE: Od všeho trochu: tužkou, štětcem,
dlátem… – výstava
do 30. 6.	Josef Wünsch: Učitel, cestovatel, spisovatel – panelová
výstava
do 1. 10.
Plzeňské kamnářství – výstava
do 26. 11.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ

KINO BESEDA

Národopisné muzeum Plzeňska

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

KAMENY BOLESTI

1. 6. 19:15

LEONARDO LIVE

4. 6. 18:00

DANCER

5. 6. 17:00

DANCER

5. 6. 19:15

ANTHROPOID

7. 6. 19:15

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI

8. 6. 19:15

PŘÍCHOZÍ
NOČNÍ ZVÍŘATA

14. 6. 19:15

KOMORNÁ

15. 6. 19:15

BOŽSKÁ FLORENCE

19. 6. 19:15

JACKIE

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

21. 6. 19:15

BÁBA Z LEDU

13. 6. 19:00 Astrologie a medicína – medicína jako umění harmonie
11. 7. 19:00 I nkové a Machu Picchu – legendy synů Slunce a historie
Incké říše

22. 6. 19:15

SPOJENCI

26. 6. 19:15

MUŽ JMÉNEM OVE

28. 6. 19:15

TOHLE JE NÁŠ SVĚT

29. 6. 19:15

LA LA LAND

Nová Akropolis

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 5. 6.		
2.–3. 6.		

DronFest – výstava fotografií (kavárna)
DronFest – veletrh bezpilotních letadel
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12. 6. 19:15

seniorská projekce

ez

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
od 9. 6.		
Lidová zbožnost na Plzeňsku – výstava
Doprovodné pořady:
1. 6. 17:00 Autorská čtení Střediska západočeských spisovatelů

1. 6. 17:00

Červn

7.–23. 6.
Klauzury / diplomky – výstava (FDULS)
7. 6. 18:00 Unie umění a designu – zakladatelé – vernisáž výstavy (GLS)
8. 6.–8. 7.
Unie umění a designu – zakladatelé – výstava (GLS)

79 Kč

www.mestanska-beseda.cz
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6. 6. 18:00 LowCost Travel Plzeň: Jak projet Evropu za pár kaček?
6.–30. 6.	Texty pro otrlejší aneb tatínek psychiatr – komiksy (kavárna)
9.–10. 6.
Pivnífest.cz
14. 6. 18:00 Landscape festival: Nomádi, CzechScape, Industriální
topografie – vernisáž výstav
14. 6.–20. 9. Landscape festival: CzechScape, Industriální topografie
14. 6.–30. 9. Landscape festival: Zelená střecha roku (nádvoří)
15. 6.–31. 10. Nomádi – výstava (nádvoří a okolí)
15. 6.		 21:00 Letní kino uvádí: Mikrotopie – dokumentární film (nádvoří)
16.–18. 6.
Sweetfest
17. 6. 14:00 Nomádské hvězdy – workshop
		16:30 Česko-německá škola diverzity: Divadlo utlačovaných 2na3
– Ztracená
		20:00 Česko-německá škola diverzity: Projekce filmu Oh boy –
Sakra, kluku!
20. 6. 18:00 Freelancer club: Everfund offline Vol. 13
(Městská plovárna Plzeň)
		19:00 Dominika na cestě přes Jižní Ameriku – cestopis
21. 6. 17:00 Nomádské hvězdy – workshop
		19:00 Landscape festival: Otevření výstavy Public space 16
a přednáška Evropská cena za městský veřejný prostor
22. 6. 20:00 Už jsme doma – koncert
22. 6.–30. 7. Svědkové lidskosti – výstava
24. 6. 21:00 Nomádská procházka s hvězdami

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240. Sekretariát tel.:
378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

do 10. 7.
Jiří Slíva – výstava (PS foyer)
1.–30. 6.	PLZEŇSKÉ HOSPODY aneb Z pivovaru za štamgasty –
výstava (ÚKDM)
5. 6. 18:00 Koncert mezi knihami: Honza Křížek –
multiinstrumentalista (KS)
8. 6. 17:00 Řeknu ti, co čtu: Plzeňské stopy Franze Werfela –
David Růžička (PS)
13. 6. 18:00 Knihovny palmových listů – Palanisamy Chinappa
a Pavel Krejčí (MK)

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

1. 6. 20:00 Na stáž! – autorská inscenace Divadla Na Peróne z Košic
2. 6. 20:00 I vana Mer (SK) – ambientní elektronika, vokální harmonie
i akustické nástroje
4. 6. 10:00 Tanec Praha: João Paulo Gross (BR) – pohybový workshop
		16:00 Tanec Praha: Dora Sulženko Hoštová (CZ) – pohybový
workshop
		20:00 Tanec Praha: Dora Sulženko Hoštová (CZ), Jan Čtvrtník (CZ)
& Experimentální prostor NoD – Proces
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5. 6. 20:00 T anec Praha: João Paulo Gross (BR) – O crivo, Lim Set Byeol
(KR) – Hello?
6. 6. 20:00 Tanec Praha: Tereza Hradilková a kol. (CZ) – Švihla, Vincent
Mantsoe (ZA) – Gula
8. 6. 17:00 Kruh Spirála a Živelné ženy – taneční představení
		20:00 Tanec Praha: Mr. Gaga – filmová projekce
12. 6. 20:00 Tanec Praha: Oona Doherty (UK) – Hope Hunt and the
ascension into Lazarus
13.–16. 6.
Ozvěny Ekofilmu
18. 6. 15:00 Tanec Praha dětem: Marek Menšík, Sláva Zubkov (CZ) – Kocour
21.–23. 6.	Projekce českých dokumentů nominovaných na Cenu Pavla
Kouteckého

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz

1. 6. 09:00 Den dětí s ROP Jihozápad – soutěže, hry (do 17:00 hod.)
17. 6. 10:00 K ultura českého venkova – vítání léta, statek Lűftnerka
(do 17:00 hod.)
		14:00 Volba Květinové dívky 2017, před Tropickým pavilonem

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Prostranství U Zvonu, Plzeň, www.divadelnileto.cz

20. 6. 20:30 Ghana zrána
1. 7. 20:30 Akvabely – premiéra
2.–4. 7.		
Akvabely (vždy od 20:30 hod.)
9.–15. 7.
Akvabely (vždy od 20:30 hod.)
18.–22. 7.
Don Quijote (vždy od 20:30 hod.)
25.–27. 7.	Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! (vždy od 20:30 hod.)
28. 7. 20:30 Open air Slam Poetry

Divadlo na zámku

Zámek a park Křimice, www.jezirko.info

31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
8. 6.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Zakázané uvolnění – komedie (také 7. 6.)
Sluha dvou pánů – komedie
Večer tříkrálový – komedie (také 9. 6.)
Rusalka – činohra (také 10. 6.)
Krysař – komedie

Mezinárodní festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT

SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň, www.festivalmilujsvujzivot.cz

7.–9. 7.		
7. 7. 10:00
8. 7. 18:00
9. 7. 12:00

D enně přednášky, dílny, koncerty, výstava (9:00–21:00 hod.)
Estela Palaris Orbito – tradiční filipínské léčení
Homaterapie – ohňová léčebná technika podle Véd
Š. Zakuťanský – sebeléčení páteře a končetin prakticky

Landscape festival Plzeň 2017

Plzeň, landscape-festival.cz

12.–13. 6.	Pracovní workshop – zakládání Zelených střech (DEPO2015)
od 14. 6.	Výstavy: CzechScape, Industriální topografie, Zelená střecha roku – výstava a vyhlášení výsledků soutěže, Povrchní
zahrady (DEPO2015)
			
Instalace: Zahrádka (Areál Plzeňského Prazdroje), Lapená
Aquabella (Bazén Slovany)
červen 2017 | www.zurnalmag.cz

Instituce | Kino | Akce

15. 6. 16:00 FDU in FN – vernisáž výstavy v areálu FN
15. 6.–30. 9. FDU in FN – výstava studentů a pedagogů FDU LS
			
Instalace v lokalitě Boleveckého rybníku: Dámské polní
toalety, Teufelssee, Žena a krajina III., Houpačky pro krajinu
(Velký Bolevecký rybník)
21. 6. 16:00 Parallel Path – happening při otevření instalace (Piazzeta KB)
		19:00 European Prize for Urban Public Space 2016 – vernisáž
výstavy a přednáška David Bravo a Teresa Otto, afterparty
Letní slunovrat (DEPO2015)

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, plovarna.plzne.cz

2. 6.
3. 6.
17. 6.
24. 6.

18:00
19:00
19:00
15:00

Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna
Projekce cestovatelského skate dokumentu
Stay Together Fest – HC & Punk minifestival
Divadlo na Plovárně – multižánrové divadelní
odpoledne a večer
30. 6. 19:00 Garrett Klahn + Manon Meurt – dvojkoncert na konec
školního roku

Papírna Plzeň

Zahradní 173/2, Plzeň, pestujprostor.plzne.cz

7. 6. 18:30 Přesahy architektury – Marcela Steinbachová: Trojnožka
28. 6. 18:30 Přesahy architektury – Martin Jančok: Limity komunity

Jiráskovo náměstí

Plzeň

10.–11. 6.	Víkend otevřených zahrad v klášterní zahradě
(sobota od 9:30, neděle od 10:00 hod.)
21. 6. 17:00 Cena Nadace Proměny 2017 – vernisáž návrhů arch.
soutěže a beseda s veřejností

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

2. 6. 20:00 I vana Mer – koncert kosmopolitní skladatelky a hudebnice
(Moving Station)
7. 6. 09:15 Aromaškola – pokračování kurzu aromaterapie s Janou
Hašplovou (do 17:00 hod.)
8. 6. 19:00 Literární večer – Jitka N. Srbová, Jan Sojka a David Charvát
13. 6. 19:00 Milli Janatková – solo koncert k projektu „Mým kořenům“
a novému CD
15. 6. 17:00 Dětský filmový klub s Animánií – promítání a výtvarná dílna
		19:00 Autorské čtení – Tomáš Křenek
22. 6. 18:00 Zdeněk Pícl – přednáška o čakrovém systému (1. čakra)
27. 6. 20:00 Work in progress – divadelní soubor Kaktus a Harcíři,
šermíři z Rokycan, pod vedením Blanky Luňákové

Kino a divadlo Káčko

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

1. 6. 20:00 Z Paříže do Paříže
2. 6. 17:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
		20:00 Zabijáci z maloměsta
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4. 6. 15:00
8. 6. 20:00
11. 6. 15:00
15. 6. 20:00
16. 6. 17:00
		20:00
18. 6. 15:00
22. 6. 20:00
23. 6. 17:00
		20:00
25. 6. 15:00
29. 6. 20:00
30. 6. 17:00
		20:00

Kráska a zvíře
Smrtihlav
Příšerky pod hladinou
Extrémní rychlost
Auta 3
Mumie 3D
Auta 3
Mumie
Transformers: Poslední rytíř 3D
Holky na tahu
Auta 3
Transformers: Poslední rytíř
Já, padouch 3
Transformers: Poslední rytíř 3D

Cinema City

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

1.–7. 6.		
Wonder Woman
8.–14. 6.
Mumie
15.–21. 6.
Auta 3, Extrémní rychlost, Pobřežní hlídka
22.–28. 6.
Holky na tahu, Transformers: Poslední rytíř
29. 6.–5. 7. Já, padouch 3
Dále hrajeme: K rál Artuš: Legenda o meči (2D i 3D), Kráska a zvíře,
Loupež ve velkém stylu, Mimi šéf (2D i 3D),
Příšerky pod hladinou (2D i 3D), Rychle a zběsile 8,
Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Špunti na vodě,
Strážci Galaxie Vol. 2 (2D i 3D), The Circle, Uteč,
Vetřelec: Covenant, Zahradnictví: Rodinný přítel

CineStar

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

1.–7. 6.		
Wonder Woman, Z Paříže do Paříže
8.–14. 6.
Mumie
15.–21. 6.
Auta 3, Extrémní rychlost, Pobřežní hlídka
22.–28. 6.
Holky na tahu, Transformers: Poslední rytíř
29. 6.–5. 7. Já, padouch 3
Dále hrajeme: C uky Luky Film, Král Artuš: Legenda o meči, Mimi šéf,
Příšerky pod hladinou (2D i 3D), Strážci Galaxie Vol. 2
(2D i 3D), Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Špunti na vodě,
Vetřelec: Covenant, Zahradnictví: Rodinný přítel

Plaské kulturní léto 2017

Knížecí pivovar Plasy, Pivovarská 34, Plasy, www.pivovarplasy.cz

3. 6. 19:00 R evival night – Abba Stars revival, Beatles – Brouci Band,
X-Cover
10. 6. 20:00 Letní zábava – Expres 40 let
17. 6. 20:00 Pop rock night – Zakázaný ovoce, Bára Zemanová & Band,
Magnetikum
30. 6. 20:00 Letní zábava – Extraband revival + Radek Zíka
4. 7. 17:30 Folk night – Robert Křesťan a Druhá tráva, Míša Leicht
a Cop, Jan Vytásek
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5. 8. 20:00 K nížecí metal fest – Arakain, Doga, Fata Morgana,
Satisfaction (USA), Kreyson Memorial, Septic People, Pearly
Seconds, Circle
12. 8. 12:00 Plaská pouť – Expres, J. Kořínek a K. Misíková a další
19. 8. 15:00 Knížecí summer fest – Monkey Business, Děda Mládek
Illegal band, Imodium, Burma Jones, M. Šindelář, Filip
Zangi a Purpur
26. 8. 20:00 Letní zábava – Sifon
9. 9. 20:00 Metal core night – Hentai Corporation, Cocotte Minute,
Kohout plaší smrt
23. 9. 20:00 Czech night – UDG, Kečup, Galileo
29. 9. 20:00 Rock night – Wohnout, ILL Fish, Steven Daniels

Plzeňský varhanní festival 2017

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, www.plzenskyvarhannifestival.cz

do 5. 6.		
10. ročník varhanního festivalu
5. 6. 19:00 Irena Chřibková – zpěv: Jana Sibera

Svatojánský hudební festival 2017

www.jannepomucky.cz

8. 6. 20:00 K arolína Žmolíková – soprán, Aleš Briscein – tenor, Aleš
Bárta – varhany, Lubomír Brabec – kytara – benefiční
koncert pro nevidomé studenty Deylovy konzervatoře
(Kostel sv. Markéty, Břevnovský klášter)
20. 6. 19:00 Jaroslav Svěcený – housle, Lubomír Brabec – kytara
(Děkanský kostel Narození Panny Marie, Písek)
21. 6. 19:00 Jaroslav Svěcený – housle, Lubomír Brabec – kytara
(Kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk)
20. 7. 18:00 Lubomír Brabec – kytara (Cisterciácký klášter, Vyšší Brod)
22. 7. 15:00 Lubomír Brabec – kytara (Klášter premonstrátek,
Chotěšov)
22. 8. 19:00 Daniel Hůlka – baryton, Lubomír Brabec – kytara
(Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nezamyslice)
23. 8. 19:00 Daniel Hůlka – baryton, Lubomír Brabec – kytara
(Kostel sv. Jakuba Většího, Kolinec)
25. 8. 19:00 Karolína Žmolíková – soprán, Lubomír Brabec – kytara
(Kostel sv. Jana Křtitele, Újezd pod Troskami)
26. 8. 19:00 Martina Kociánová – mezzosoprán, Lubomír Brabec –
kytara, Pavel Svoboda – varhany (Kostel sv. Martina,
Klenčí pod Čerchovem)
16. 9. 17:00 Jiří Bárta – violoncello, Lubomír Brabec – kytara (Klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta, Kladruby u Stříbra)

Malá letní scéna Nepomuk 2017

Nepomuk, www.nepomuk.eu

30. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.
7. 7.
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17:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Koncert ZUŠ Nepomuk
Když se sejdem – folk, country
Saturnin – divadelní komedie, hraje Divadlo JakoHost
Ester Kočičková & Moody Cat Band – jazz, šanson
Odyssea classic – rock
Poitín – irská hudba
Na stojáka! – stand up comedy

Akce | Koncerty | Kluby

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

20:00
20:00
20:00
20:00

11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.

20:00
20:00
20:00
20:00

Mirek Kemel – folk, alternativa
Jakub Zahradník – jazz, klasika
Mucha – alternative, femipunk
Doba kamenná – divadelní představení,
hraje Divadlo z Pošumaví
Ty Syčáci – experimental world music
Jaroslav Hutka – folk
Brass Band – dixieland, jazz
Pelíškové – rock, pop

Nefestík

Zelenohorská pošta, Nepomuk, nefestik.cz

23.–25. 6.	Festival nezávislé hudební, filmové a divadelní tvorby
– zahrají: Kapitán Demo, Bechy & Force Major, Positive
Mind, Los Gádžos, Myotox, Vůdůkrů, Jahtec Jammin’ Job,
Chichimeků, Třískáč a další, vstupné dobrovolné

Bílej Medvěd

Prokopova 336/30, Plzeň, www.bilejmedved.cz

3. 6. 20:00 Urban Night: DJ Poeta – hip hop, r´n´b, urban
9. 6. 20:30 Justin Lavash – blues rock, folk
16. 6. 21:00 MC Dr. Kary, W23 aka Wilda Panda, King Jabba Bombokláda
– reggae, dancehall
17. 6. 21:00 Tabasker & DJ Wlastaman – balkan, klezmer, gipsy
23. 6. 16:00 DJ Proggyboy & friends – deep house
24. 6. 20:30 Hynek Kočí & Sad Clown – indie folk, alternative, pop
30. 6. 16:00 DJ Matthew Kesl & Friends – deep house

Klub Kapsa

Klatovska 140, Plzeň, po–čt 17–0:30, pá 17–02, so 18–02, ne 18–23:30

9. 6. 19:00 1 00 vydání Indiánova vinyl muzea v rámci Praskajícího
vinylu Petra Vacka
13. 6. 20:00 SeeBooZ + Hanakuso – post-rock
16. 6. 20:00 Záviš – koncert knížete pornofolku

Zach´s Pub

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

1. 6.
5. 6.
8. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
26. 6.
27. 6.
29. 6.

20:30
19:30
20:30
19:30
20:30
18:30
20:30
19:00
19:30
20:00
20:00
20:30
19:30
20:30
20:30

Mucha – brněnská femipunková kapela
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Sto zvířat – v rámci Elefantour
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Burlesque – dvorní kapela divadla Alfa
Science Café – etologie goril v ZOO Praha
Tata Bojs – poprvé v Zach´s Pubu
Mušketýrský večírek s Lhářem
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Slam Poetry – básnické klání
PSH – průkopníci českého rapu
Pestalozzi – návrat plzeňské kapely
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
minus123minut – v rámci Comeback Tour
Švihadlo – matadoři českého reggae
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Historický víkend

Historický víkend

Plzeň, www.nadace700.cz, na venkovní scény vstup volný, změna programu a časů
vyhrazena!

Hlavní scéna (jižní strana náměstí Republiky)
9. 6. 16:00 Plzeňská strašidla – muzikál M. B. Karpíška, Soubor ,,Karkulka"
		17:00 Příchod průvodu s Golemem a slavnostní zahájení Historického víkendu
		18:00 Hledá se rytíř pro císařskou družinu – interaktivní šermířské
vystoupení
		19:00 Host mezinárodního folklorního festivalu: Francie – Bretagne
		19:35 Alchymistická dílna – divadlo, Gloria
		20:00 Elthin – dobová hudba
		20:30 Fraucimor Petra Voka – tanec, Althea
		21:00 Golem v Plzni aneb Oživí alchymisté Golema před příjezdem
císaře Rudolfa? – divadelní příběh s mnohými překvapeními, Rytíři Koruny České
10. 6. 10:00
		10:45
		11:30
		12:15
		13:00
		14:00

		15:35
		16:00
		16:30
		17:00
		17:40
		18:20
		19:00
		19:30
		21:15

		22:00
11. 6. 10:00
		10:30
		11:30
		12:30
		13:00
		13:30
		14:00
		14:30
		15:00
		15:45

Zahájení
Turdus – dobová hudba
Renesanční tance a dobová módní přehlídka, Althea
Alchymistická dílna – divadlo, Gloria
Host mezinárodního folklorního festivalu: Slovensko
Slavnostní příjezd císaře Rudolfa do Plzně – velký historický
a folklorní průvod centrem města od Ježíška, předání klíče
od města, trasa průvodu: U Ježíška – Zpč. muzeum –
U Branky – nám. Republiky
Písně časů císařských – dámská část SHŠ Páni z Kolína
Host mezinárodního folklorního festivalu: USA (Utah)
Kejklíř WAGABUNDUS COLLECTIVE (spol. s výkonem
omezeným)
Vývoj zbraní a uniforem – SHŠ Páni z Kolína
Fraucimor Petra Voka – tanec, Althea
Jak princ Jiří hledal nevěstu – Divadlo Artego
Duo Dubnička–Lahoda – písně na přání
Noční rej strašidel s hudební skupinou Strašlivá podívaná,
výběr a oceňování masek
Vejšlap plzeňských strašidel městem, trasa průvodu: nám.
Republiky – Dřevěná – Zpč. muzeum – U Branky – nám.
Republiky
Císař Rudolf v Plzni aneb „My musíme mít Golema …“ –
Rytíři Koruny České, ohňostroj
Zahájení, Elthin – dobová hudba
Artego – škola šermu
Plzeňská strašidla – muzikál M. B. Karpíška, Soubor
,,Karkulka"
Host folklorního festivalu: Itálie, Řecko
Alchymistická dílna – divadlo, Gloria
Elthin – dobová hudba
Srdcové eso – taneční vystoupení
Turdus – dobová hudba
Max fotbal mnichů – Rytíři Koruny České
Závěr

U Zlatého anděla (severní strana náměstí Republiky)
9.–11. 6.
Plzeňský kolotoč, tržiště a flašinetář
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Dobové ležení – Mlýnská strouha
9. 6. 16:00 Statická ukázka života dobového tábora (do 20:00 hod.)
10. 6. 10:00 Výstřel z děla – život tábora
		11:00 Výcvik v táboře – polská jednotka, Parva Armis
		12:00 Turdus – dobová hudba
		13:00 Prostě potvory – šermířské divadlo, Lorika
		13:30 Balkánské tance – tanec, Althea
		14:00 Statická ukázka života dobového tábora
		15:30 Artego – škola šermu
		16:00 Althea – tanec
		16:30 Loupežníci – šermířské divadlo, Lorika
		17:00 Výcvik Plzeňské gardy – Český lev
		17:30 Lazebna – divadlo, Divadelní soubor Bouček
		18:00 Statická ukázka života dobového tábora
11. 6. 10:00 Výstřel z děla
		10:00 Srdcové eso – tanec
		11:00 Ukázka palných zbraní – Rytíři Koruny České
		12:00 Souboj – šermířské divadlo, Lorika
		13:00 Lazebna – divadlo, Divadelní soubor Bouček
		14:30 Mírový posel – šerm, Gloria
U Ježíška – travnatá plocha
8. 6. 19:00 Koncert skupiny Elthin (kostel U Ježíška)
10. 6. 14:00 Průvod císaře Rudolfa vjíždí do Plzně
		16:00 Velký jezdecký turnaj pro císaře Rudolfa – Rytíři Koruny České
		18:00 Pasovští proti Plzeňským – střelecká potyčka,
Rytíři Koruny České
Doprovodný program:
9.–11. 6.	Interaktivní dětská scéna se skupinou Rytíři Koruny České –
dobové hry a soutěže (Proluka – Křižíkovy sady)
			
Tvůrčí dílny Archivu města Plzně, nám. Republiky (pátek
16:00–19:00, sobota 10:00–19:00, neděle 10:00–15:30 hod.)
			
Oživlá strašidla – malý dárek pro každého návštěvníka
v masce, Muzeum strašidel (pátek 10:00–18:00, sobota
10:00–19:00, neděle 10:00–18:00 hod.)
10. 6. 11:00 Komentované prohlídky budov České spořitelny a. s.
U Červeného srdce – nám. Republiky 36 a Františkánská 15
(také od 13:00 a 15:00 hod.)
		12:15 Dětská ponožková bitva RKČ – nevratné zápisné 5 párů
čistých ponožek (Proluka – Křižíkovy sady)
10.–11. 6.	Pohádková cesta – start na náměstí Republiky (sobota
10:00–16:00, neděle 10:00–13:00 hod.)
			
„Věda a technika včera a dnes“ – Techmanie se svými exponáty a programem, Techmania Science Center – pod Masnými krámy (sobota 10:00–18:00, neděle 10:00–15:30 hod.)
			
Budova České spořitelny a. s., Františkánská ulice 15 –
unikátní projekt o Rudolfovi II. a jeho době, speciální
představení: 10:00 a 13:00 O Rudolfovi II., 11:30 a 15:30 Jak
rychtář oženil kata (sobota a neděle 10:00–17:00 hod.)
			
	Jízdy historických vozidel PMDP, jízdní řády na www.pmdp.cz
10.–14. 6.
Výstava kaktusů, U Zvonu (9:00–19:00 hod.)
11. 6. 10:30 Slavnostní bohoslužba za město Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
		13:30 Dětská ponožková bitva RKČ – zápisné 5 párů čistých
ponožek (Proluka – Křižíkovy sady)
15. 6. 10:00 Den otevřených dveří v Archivu města Plzně (do 16:00 hod.)
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
CrossCafe, Anglické nábřeží 1
CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75
CrossCafe, Univerzitní 22
JANÁK BROS, S.R.O.
PI.JEZ.PI, Americká 38
Potrefená husa, Martinská 1
Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17

Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16
Retro Coffee&MusicBar, Prešovská 3
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140

Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela,
sady 5. května 24
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
Music Records, Dominikánská 3
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2
TRAFIKY
Tabák Repre, Tylova 9
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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MINECRAFT

PROZKOUMEJTE SVĚT HRY
MINECRAFT NA XBOX ONE S

ZDARMA

2.–30. 6.
www.oc-plzen.cz

PRAC. DNY 14 – 18 H
VÍKENDY 10 – 18 H

Rokycanská 1424/128, Plzeň

