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Srpnové přípravné zápasy A-týmu
Čt 3. 8. 17:30 Plzeň – Mladá Boleslav
Út 8. 8. 17:30 Plzeň – České Budějovice
St 9. 8. 17:30 Plzeň – KOREA
Út 15. 8. 17:30 Plzeň – Chomutov

Ve středu 9. 8. indiáni přivítají hokejovou reprezentaci JIŽNÍ KOREI
Korea bude pořádat zimní olympijské hry v roce 2018, kde bude ve skupině s naším
národním týmem. Fanoušci, kteří hokej sledují, vědí, že se Korea vůbec poprvé v historii
probojovala do elitní skupiny mistrovství světa.
Co může předvést korejský tým? Možná budeme překvapeni…
Kdo sledoval zápasy na mistrovství světa divize, určitě viděl, jakou sílu jejich tým má.
Prověří indiáni korejskou reprezentaci? Nenechte si ujít představení asijského týmu
na ledě indiánů.
Staňte se součástí indiánů v novém programu INDIAN PATRIOT 2017/2018
Získejte nevšední zážitky, dárky z limitovaných edicí a přednostní informační servis
Více na www.hcskoda.cz
INDIAN PATRIOT v prodeji ve fanshopu HC Škoda Plzeň za 1 929 Kč
Předprodej permanentek je v plném proudu. Nyní jsou v nabídce místa, která byla rezervovaná pro majitele loňských permanentních vstupenek.
Vyberte si včas pěkná místa.
Klasik sezení I. kategorie
Klasik sezení II. kategorie
Premium sezení I. kategorie
Premiun sezení II. kategorie

4 500 Kč
3 120 Kč
5 750 Kč
3 870 Kč
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Léto v Prazdroji 2017 | Skvosty s vůní benzínu
Letní barokní festival | MĚŠŤANSKÁ BESEDA

TIPY NA KONCERTY

Akce měsíce | Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

12–13

DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

14–15

GALERIE

Přehled výstav | Plzeňská filharmonie – nová koncertní
sezóna | Dozvěděli jsme se…

16–22

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

23–25

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

26–29

RESTAURACE

Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby,
Seznam distribučních míst

5–11

30
31–34

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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10 000 ks

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

Ev. číslo – MK ČR E 17183

byly doby, kdy lidé oslavovali příchod nového
roku v souladu s přírodou, tedy s příchodem jara
v březnu. Pak do toho zasáhla politika a řekla, že
nějaké probouzení přírody ze zimního spánku
není zdaleka tak důležité jako nástup nových
senátorů do úřadu, a od té doby přichází nový
rok 1. ledna. Osobně si však myslím, že skutečný nový rok začíná 1. září. Většina akcí a aktivit, které se dějí, se
podřizují roku školnímu, nikoli kalendářnímu. Vzniká tak zajímavý úkaz, kdy se jeden kalendářní rok rozkládá do dvou zcela odlišných částí: období dlouhodobých
a pravidelných aktivit a akcí a období open-air festivalů a mimořádných aktivit.
Kdybychom ale, po vzoru starých Římanů, přeložili začátek roku na 1. září, nejspíš
by se nikomu do jeho oslav moc nechtělo. Zato 30. června slavit konec roku starého, který je zaplaťpámbů za námi, to by určitě uvítala spousta lidí. Takže bychom
měli Silvestra v poslední den školního roku a Nový rok až 1. září. A mezitím dva
měsíce vzpamatovávání se, příprav, plánů a chystání.
Odvážnější by to mohli pojmout jako dlouhou silvestrovskou noc, přerušenou
dvaašedesáti svítáními. Ale rozhodně by to byla jízda, která by stála za to. Posuďte
sami: každý týden jedno zastavení Letního barokního festivalu, každý čtvrtek muzika na nádvoří pivovaru, tři inscenace Divadelního léta pod plzeňským nebem,
Živá ulice, divadelní představení na zahradě Měšťanské besedy, víkendový swingový workshop, dixielandový festival, Nepomucké pivní slavnosti, Plovárenské
dny, a kdyby vám snad vybýval nějaký volný den bez akce, je tu ještě spousta
výstav, které také stojí za vidění. V mezičase byste určitě zvládli i nějaký ten výlet,
koupání či letní kino. A kdyby nebylo zbytí, tak i do té práce byste zašli…
Na podzim budou volby, možná tenhle nápad prodám některé politické straně.
V kampani se hodí jakékoli sliby a tohle by body přinést mohlo. Dva měsíce aktivního odpočinku vyplněného nezapomenutelnými zážitky, setkáváním s kamarády, poznáváním nových lidí by měly dozajista i kladný dopad na fungování všeho
kolem nás, ekonomikou počínaje. Bohužel ale tuším, že se to k realizaci dotáhnout
nepodaří. Co se dá dělat…? Ale dá se dělat hodně! Vybrat si z nabídky Letního
barokního festivalu, zajít na muziku na nádvoří pivovaru i na některou ze tří inscenací Divadelního léta pod plzeňským nebem, najít něco zajímavého v programu
Živé ulice, strávit večer na divadelním představení na zahradě Měšťanské besedy,
přihlásit se na víkendový swingový workshop, užít si dixielandový festival, Nepomucké pivní slavnosti nebo Plovárenské dny. A to vše beze změny kalendáře.
Prostě jen proto, že na to máte chuť a že to chcete.
Skvělé léto plné zážitků, které budou stát za vzpomínání, vám přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
28. července

červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

18.–27. 8. 2017

po–pá 13.00–22.00
so–ne 10.00–22.00

Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza
Více než 50 sportovních aktivit | Soutěž s hrací kartou pro děti
Predator Junior pro děti od 4 do 15 let | Predator Challenge každý večer od 20 h
Unikátní Outdoor Jump arena – poprvé v ČR | Ranní cvičení každý den
Besedy a autogramiády se sportovními osobnostmi
18. 7. od 19 hodin ZAHAJOVACÍ ADRENALINOVÁ SHOW
19. 8. PREDATOR RUN

sport.plzen.eu

AKCE MĚSÍCE

Léto v Prazdroji 2017

Léto v Prazdroji 2017
Kam vyrazit v létě s kamarády? Kam vzít v Plzni návštěvu
a zažít s ní něco neobvyklého? Samozřejmě do pivovaru!
A to zdaleka ne jen na prohlídku nebo do restaurace. Pivovar toho nabízí mnohem víc. Kromě oblíbených čtvrtečních koncertů v červenci a srpnu přinese také letní kina
v září. Léto v Prazdroji letos trvá celé čtyři měsíce.
Letní koncerty jsou tradičně zdarma, a pivovar, Pivovarské muzeum v Plzni a Konferenční centrum Secese budou
hostit také řadu dalších zajímavých akcí, které si rozhodně
nenechte ujít.

DOPROVODNÉ AKCE
22/07 / 17:30–20:30
28/07 / 17:30–20:30

Konferenční a společenské
centrum Secese

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

Škola čepování Pilsner Urquell
Přímo v pivovaru se zábavnou formou naučíte správné
zásady čepování a dozvíte se vše o péči o pivo Pilsner
Urquell, kterou by měl ctít každý správný výčepní! Během tří hodin se díky odborníkům naučíte, jak správně
načepovat pivo, projdete se autentickými místy pivovaru
a užijete si občerstvení a pivo přímo od zdroje. Dozvíte
se, co znamenají výrazy „na hladinku“, „čochtan“, „šnyt“
či „mlíko“. A odnesete si i certifikát o absolvování školy
čepování Pilsner Urquell a půllitr se svým jménem. (Akce
je určena pouze osobám starším 18 let). Rezervace míst
na tel.: 735 189 019 či e-mailem: secese@prazdrojvisit.cz.

23/07
17:00–20:00

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.
Aktuálně slaví úspěch se singlem Atomy z poslední desky Emotikon, která vyšla v březnu loňského roku.

13/07 / 19:00

Kurtizány
z 25. Avenue

Zahradní pavilon
Formanka

D
 ixieland o páté
u Formanky

Co s nedělním odpolednem? Přijďte na dixieland! Plzeňská tradjazzová parta The Dixie Hot Licks v čele
se zpěvačkou Janou Mel Golianovou bude opět hrát
k poslechu i tanci ty nejznámější i skoro zapomenuté
skladby let desátých a dvacátých minulého století.
Akce se koná v areálu pivovaru na nádvoří u Formanky,
v případě nepřízně počasí se přesouvá do Konferenčního centra Secese. Další chystané nedělní vystoupení
bude 13. srpna.
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UDG

Kultovní rocková skupina 90. let
v čele s Tomášem Varteckým je
stálicí v českých klubech a na letních festivalech. Skupina
vznikla v roce 1989 z podhoubí legendárního strahovského klubu 007. V nové sestavě s Danem Kurzem za mikrofonem se kapela nachází ve své životní formě.

20/07
19:00

Lake Malawi

Fanoušci kapely Lake Malawi se dočkali!
Energická mladá čtveřice bude hrát v plzeňském pivovaru, kde kromě starších písniček zahraje také novinku
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Léto v Prazdroji 2017

Surrounded By Light z připravovaného stejnojmenného
alba. Kapela Lake Malawi se díky svému zahraničnímu
zvuku stala oceňovanou doma i za hranicemi, o čemž
svědčí předskokanství velikánům jako Thirty Seconds to
Mars nebo zpěvákovi Mika.

27/07 / 19:00

Petr Bende Band
Poslední červencový koncert
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

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 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 nebo Dana Nekonečného.

10/08 / 19:00

Red Hot Chili
Peppers Revival
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.

16/08 / 19:00

X-Cover
a Marek Ztracený
s kapelou
Šestnáctého srpna v pivovaru
zahrají X-Cover a 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.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

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.

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

07/09

Focus

Dvojnásobný držitel nominace na Oscara
Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky. Jenže když se příliš sblíží,
rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a oba chtějí podfouknout stejného…

14/09

Whiplash

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnut
vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební
konzervatoře.

21/09

Nikdy není pozdě

Snímek nadchne fanoušky Maryl Streep
a příznivce hudebních filmů. Maryl Streep hraje postavu
Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze
splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu
domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby
napravit a změnit se.

28/09

Miluj souseda svého

Vincent je stárnoucí válečný veterán, jak
se patří – mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se
do vedlejšího domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou
každý den na krku dvanáctiletého kluka.
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Skvosty s vůní benzínu

21–23/07 / pá, so 10:00–20:00, ne 10:00–17:00

DEPO2015

Skvosty s vůní benzínu
Závodní automobil Bugatti T35 se díky jízdním
vlastnostem a nádherné karosérii stal oblíbeným
vozem pro bohaté a jedním z nejúspěšnějších soutěžních vozů všech dob. Do Čech se jich dostalo jen
15, proslavila ho závodnice Eliška Junková.

Bugatti Veyron, třetí nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě s rychlostním rekordem 407,16 km/h. Cena se pohybuje přes milion eur.

Hakar, československý závodní automobil z roku
1950, jediný svého druhu na světě. V 50. letech se
stal legendou československých rallye.

Mercedes-Benz 190 SL – oblíbený sportovní automobil se vyráběl v letech 1955–63 v Německu,
jeho elegantní tvary oceňovali i filmaři. Ve filmu
„Deset tisíc ložnic“ se v něm proháněli Grace Kelly
a Frank Sinatra.
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Plzeň čeká dosud největší přehlídka historických i současných automobilů, spojená s uměním, chutným jídlem a zábavou! V areálu bývalého depa dopravních podniků zaparkuje
na dvě stě historických automobilů i moderních bouráků. Doprovodný program myslí na atrakce pro dospělé i děti, umění
s láskou k motorům i stylové občerstvení.
Festival s názvem „Skvosty s vůní benzínu“ má v rukávu několik opravdových es z řad zahraničních i českých veteránů,
off-roadů, jeepů, závodních aut, elegantních limuzín, užitkových vozů a sporťáků, ale i úsměvných rarit. Slibuje nadchnout automobilové profesionály, závodníky, sběratele
a znalce i milovníky rychlých kol všech věkových kategorií.
V hlavních rolích se představí noblesní Bugatti T35 z roku
1924 i jeho mladší bratr, luxusní Bugatti Veyron, který z celé
republiky vlastní pouze dva Češi. Milovníky oblých tvarů potěší ozdoba veteránských srazů Mercedes-Benz 190 SL či
okřídlená legenda Mercedes Gullwing, zařazený v anketě
Auto století mezi sto nejvýznamnějších aut 20. století. Mezi
další lahůdky se řadí unikátní československý závodní veterán Hakar z roku 1950. Zastoupeny budou opečovávané vozy
legendárních amerických automobilek Ford a Buick, dnes
již neexistující Hupmobile, německé BMW nebo britský
Rolls Royce a Jaguar. Chybět nebudou sportovní automobily a formule, např. Škoda supersport z roku 1949 závodníka Antonína Komára, Formule Gloria C8F nebo Formule
Delta IV. Vedle takových žihadel ale vesele zaparkují skromnější autíčka, jako třeba BMW Isetta z 60. let o výkonu pouhých 13 koní nebo legendární tříkolový Velorex.
Nudit se celý den v depu rozhodně nebudete. Pochutnáte
si na pouliční kuchyni prodávané z tzv. food trucků, domácí
zmrzlině, kvalitní kávě či nabídce piv z Klubu malých pivovarů. Kromě volně přístupné výstavy nomádských příbytků
na nádvoří vás čeká speciální doprovodný program: od motokárové dráhy a závodů modelů autíček přes výtvarné
umění, design, filmy s automobilovou tematikou, po tvořivé
workshopy pro děti. Některé skvosty si díky improvizovanému fotokoutku odnesete domů na památku! Akcí bude
provázet moderátor Míra Hejda, který si na pódium pozve
nejrůznější osobnosti s láskou k autům, například pětinásobného mistra ČR v rallye Václava Pecha.
Vstupné na místě stojí od 250 do 290 Kč (jednodenní a celofestivalová akreditace), do 15. 7. pořídíte vstupenky na webu
levněji. Pro studenty a děti platí slevy v předprodeji i na místě, v prodeji je také výhodné rodinné vstupné.
Akci pořádá Nadační fond Plzeň sobě. Podrobnosti najdete
na www.skvosty-plzen.cz.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Letní barokní festival

Na Letním barokním festivalu 2017
musíte být!
Plzeňský kraj je místem jako žádné
jiné. Žije tu necelých šest set tisíc
obyvatel na sedmi a půl tisících
kilometrech čtverečních. A pro každého, nejen jednotlivce, ale i rodiny,
je připraven nezapomenutelný program Letního barokního festivalu
2017, který je jednou z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších částí
projektu Plzeňského kraje „Západočeské baroko“. Festival sestává z 8 hlavních
akcí v nejkrásnějších barokních lokalitách
našeho kraje. V každém z míst budete moci
vnímat baroko doslova všemi smysly.
Vychutnejte si baroko sluchem, okem,
chutí i čichem. Zaposlouchejte se do tónů
dobové hudby, nechte oko spočinout
na kráse krajek a bohatých sukní při módní
přehlídce barokních kostýmů, vyzkoušejte, jak bude lahodit originální barokní
kuchyně vašim chutím, užijte si barokní
dostaveníčko či přivoňte k vůním používaných v baroku. Nenechte si ujít jedinečné
noční prohlídky vybraných památek, nádherný a jedinečný barokní ohňostroj.

23. červen – Klatovy
Barokní Svatojánská noc – večerní barokní event v jezuitském
komplexu v Klatovech (noční prohlídka katakomb a refektáře, barokní hudba a divadlo, ohňostroj, barokní dostaveníčko).

8. červenec – Zelená Hora
Koncert přední světové sopranistky Evy Urbanové za doprovodu dětského pěveckého sboru Andílci z Plzně, prezentace nového oltáře ze zrcadlového nerezu, doprovodný program pokračuje v blízkém Nepomuku.

14. červenec – Tachov
Barokní klášterní slavnost ve jménu regionálních barokních
mistrů, výstavy, barokní hudba, tanec, chutě baroka, ohňostroj,
komentované prohlídky varhan a varhanní koncert.

21.–22. červenec – Plasy
Pod ochranou svaté Máří – večerní poutní mše v gotické
královské kapli sv. Máří Magdalény, koncert v sýpce, barokní
ohňostroj.
– zvony a zvonařství v období baroka, koncert Pražské mobilní
zvonohry na klášterním nádvoří, speciální prohlídky, varhanní
koncert, barokní divadlo.

4. srpen – Hrádek u Sušice
Barokní slavnost na Zámku Hrádek – komponovaný večer
v interiéru i exteriéru zámku, barokní hudba, tanec, vůně,
ochutnávka dobových pokrmů, další barokní zábava a ohňostroj.

5. srpna – Kladruby
Barokní klášterní noc – odpolední koncert klasické hudby,
večerní taneční vystoupení a další doprovodný program, barokní ohňostroj

19. srpna – Manětín
www.zapadoceskebaroko.cz

červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Slavnostním zakončením festivalu bude Barokní den pro rodiny s dětmi v areálu zámku Manětín.
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Červenec v Kině Beseda bude ve znamení návratů. Nejprve to budou
žlutí animáci ve snímku Já, padouch 3. A protože největší světový
padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci budou mít hodně práce, promítá se jejich nové dobrodružství hned 3x – 11., 18. a 26. července. Ridley Scott se vrací do vesmíru a s ním se na plátna vrací vetřelci. Vetřelec: Covenant (11. 7.) vás zavede na vzdálenou planetu,
která zprvu vypadala jako ráj.

„Horké léto v Kině Beseda: pirát Johnny Depp,
mumie Tom Cruise i očekávaný Dunkerk.“
V polovině července vtrhnou do Kina Beseda Piráti z Karibiku.
Přijďte 12. července prožít pořádně našlapanou dobrodružnou
jízdu na palubě Umírajícího racka, jehož kormidlo pevně svírá
Jack Sparrow. V ten samý den tu Tom Cruise objeví záhadnou Mumii (12. 7.) princezny Ahmanet, která touží podmanit si svět.
Hned 2x se v Kině Beseda svede poslední Válka o planetu opic
(18. a 26. 7.) a 19. července tu bude Oklamaný Colin Farrell. Milostné drama z doby Americké občanské války s Nicole Kidman
a Kirsten Dunst slibuje tu pravou vášeň. Na konci července si určitě nenechte ujít očekávané válečné drama
vizionáře Christophera Nolana Dunkerk (25. 7.) s Tomem Hardym, Cillianem Murphym či Kennethem Branaghem v hlavních rolích. Ani letos nebudou zklamáni příznivci nizozemského houslového mistra Andrého Rieu. Jeho jubilejní koncert k 30. výročí vystupování s Johann Strauss Orchestra můžete na plátně Kina
Beseda zhlédnout 22. a 23. července.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Jazzová hvězda zazpívá v Besedě
V listopadovém programu
má Měšťanská beseda připravenou skutečnou lahůdku! Do Plzně se chystá další světová hvězda.
5. listopadu tu vystoupí
americká jazzová zpěvačka Stacey Kent, která
patří k tomu nejlepšímu,
co můžete vidět a hlavně slyšet na světových jazzových pódiích.
Stacey posbírala spoustu poct a ocenění, včetně nominace na cenu Grammy, a dokonce se pyšní i dvěma tituly Zlatá deska a Platinová deska. Při koncertu
v Měšťanské besedě ji doprovodí její vlastní kapela,
v níž působí i její manžel a skvělý saxofonista Jim
Tomlinson. Kromě skladeb z posledních dvou alb
zazní i písně z platinové a na Grammy nominované
desky Breakfast on the Morning Tram.
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21/08
19:30

D
 ostaveníčko se Szidi

28/08
19:30

Nejstarší komedie
v Čechách

Říká se o ní, že je nástupkyní nejznámější
české šansoniérky Hany Hegerové. Zda je to pravda, se
můžete sami přesvědčit 21. srpna na zahradě Měšťanské
besedy, kde Szidi Tobias připomene své poslední album
a zazpívá kupu šansonů. Její charakteristický chraplavý
hlas tentokrát bude znít pod širým nebem. Přijďte se
koncem prázdnin přesvědčit, jak dokáže být v každé písni jiná, a přitom strhující.

Pavel Liška, Marek Daniel... k tomu připočtěte atmosféru zahrady Měšťanské besedy, spoustu záměn, převleků i velmi jadrného humoru a je jasné, že oblíbená
Commedia dell'arte vás rozhodně pobaví. Commedia
dell'arte aneb Konec šejků v Čechách je evergreenem,
který na českých a slovenských jevištích žije už 20 let! Je
tak zřejmě nejstarším divadelním představením hraným
v původním obsazení.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

13/09 / 19:30

Maličko zlá
groteska
Groteska maličko zlá, ale snad
ne bez lásky. Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová a další herci Studia Ypsilon vás na dvě
hodiny zavedou do svého hereckého světa. Do světa,
kde sice divadelní prkna znamenají svět, ale dokážou
být mnohdy pořádně vratká.

17/09 / 19:30

Itálie podle
Stašové
V neděli 17. září můžete v Měšťanské besedě nahlédnout
do nejslavnějšího italského vztahu plného lásky na ostří nože. Co musí podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři boháče? To se dozvíte v italské komedii Filumena
Marturano se Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem v hlavních rolích.
ˇ
Ondrej
Havelka
a jeho

11. 10.

12. 10.

18. 10.

12. 11.

26. 11.

MelOdy Makers
uvádejí
ˇ

27/09 / 19:00

en
em
js ° j s
al svu
k
t
po

27. 11.

Pocta Jiřímu
Traxlerovi

Zářijový koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
bude tak trochu speciální – ponese se v duchu pocty
českému swingaři Jiřímu Traxlerovi. Během večera tak
zazní především jeho písně, které psal pro R. A. Dvorského, Inku Zemánkovou a později pro orchestr
Karla Vlacha.
ww w. m el o d y m a ker s . c z

A2 Havelka 2011.indd 2

výběr z programu

pocta ˇceskému swingari
ˇ

RADKA FIŠAROVÁ

Komorně laděný koncert plný
francouzských šansonů, ale i vlastních
písní R. Fišarové.

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

Oslava 50. výročí založení kapely

GABRIELA DEMETEROVÁ:
PAGANINI – BŮH, NEBO ĎÁBEL?

Houslistka Gabriela Demeterová
uvede skladby génia houslové hry
Niccola Paganiniho.
3. 12.

Traxlerovi
Jirímu
ˇ

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
A ZPÍVÁNÍ KOLED

Scénické provedení v podání členů DJKT

27.10.11 12:32

01/10 / 19:00

Světelná show
i nový klip
Hop Trop spolu hrají už 37. sezónu v nezměněném složení.
1. října na jejich koncertu v Měšťanské besedě uslyšíte jejich nejznámější písně, ale kapela s sebou přiveze
i světelný park a velkoplošnou projekci a těšit se můžete
i na nový videoklip.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

3. 12.

6. 12.

13. 12.

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

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

VOSTO5: SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ

Osudový příběh českého lyžaře B. Hanče
a jeho přítele V. Vrbaty v loutkohereckém
provedení Divadla Vosto5

ŽALMAN A SPOL.

Česká folková legenda se vrací
do Besedy.

www.mestanska-beseda.cz
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18/07 / 19:30

Měšťanská beseda

Šansony
Chantal Poullain

14–15/07
28–29/07

Točník
Švihov

Není žádným tajemstvím, že
Chantal Poullain se kromě herectví věnuje také hudební dráze a její největší láskou je jazz a staré francouzské šansony, které také najdete na jejím novém
albu „Chantal Chansons“. Se svojí jazzově laděnou
skupinou pod vedením Štěpána Markoviče se nyní
Chantal chystá novinku představit také svým plzeňským fanouškům na koncertě v Měšťanské besedě, kde
zazní také její léty prověřené vlastní písně. Koncertem
provází Chantal Poullain v češtině a díky svému charismatu vždy okouzlí publikum, jak to umí jen ona. To vše
v kombinaci s jejím hluboko posazeným sexy hlasem
vytváří dokonalou atmosféru sladké Francie. Přijďte
taky trochu nasát…

22/07 / 20:00
23/07 / 16:00

Hrady CZ
Již třináctý ročník putovního kulturního festivalu Hrady CZ, který od svého vzniku patří mezi
nejpopulárnější tuzemské akce, letos odstartuje
14. července na hradě Točníku a jako každý rok se
i letos můžete těšit na hvězdný program složený
z nejvýraznějších českých i slovenských interpretů.
V průběhu léta fanoušci budou moci na jednotlivých hradních zastávkách zhlédnout koncerty
takových kapel a interpretů, jako jsou například
Tomáš Klus, Mig 21, Arakain & Lucie Bílá, Richard
Müller, Horkýže Slíže, Mandrage nebo Rybičky 48.
Chybět nebudou také kapely No Name, Olympic,
Wohnout či Visací zámek. Páteční program, který
proběhne stejně jako v sobotu na dvou pódiích,
tradičně oživí vždy mezi devátou a půl desátou
večerní festivalový karneval s vyhlášením nejlepších masek. Festivalová vstupenka bude opět zahrnovat vstup na prohlídkové okruhy jednotlivých
památek zdarma, v provozu budou také VIP Hradní
kempy s nadstandardními festivalovými ubytovacími službami za poplatek a stanová městečka
zdarma. Vstupenky na festival na oba dny lze zakoupit online na www.ceskehrady.cz do dne před
akcí za 820 korun, na místě pak za 890 korun. Více
informací, kompletní program a novinky najdete
na www.hradycz.cz.
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Kino Beseda

André Rieu:
Maastrichtský
koncert 2017
André Rieu letos slaví již 30 let se svým Johann Strauss
Orchestra a díky přenosu koncertu k tomuto úžasnému
jubileu u toho v Kině Beseda můžete být i vy. Kulisou
koncertu bude překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě Maastrichtu, kde také začala cesta
původně malého tělesa poskládaného z jeho středoškolské třídy, které se postupně rozrostlo až na šedesátičlenný sbor těch nejlepších hudebníků světa. Nebudou
chybět ani speciální hosté, a diváci v kině navíc exkluzivně uvidí zákulisní rozhovor se samotným Andrém, který
po celém světě proslul jako král waltzu a s Johann Strauss Orchestra plní stadiony po celém světě!

23/07
17:00

Plzeňský Prazdroj
– Formanka

Dixieland o páté
s The Dixie Hot Licks

V neděli úderem páté se pod širým nebem u Formanky v Plzeňském Prazdroji opět rozezní hudba charakčervenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

teristická pro New Orleans. Tradiční jazz desátých
a dvacátých let v podání plzeňských The Dixie Hot
Licks, to jsou hity od Joe „King“ Olivera, „Jelly Roll“
Mortona či Original Dixieland Jass Bandu, které potěší posluchače i tanečníky zaměřené na charleston
či lindy-hop. Součástí koncertu bude i krátká lekce
jazzových tanců. Vstupenky jsou již k dispozici v předprodeji na Plzeňské vstupence, tak neváhejte s jejich
pořízením a žádný strach, v případě nepřízně počasí
se akce koná uvnitř.

28/07
20:00

Nepomuk

Mucha

V rámci pravidelných pátečních kulturních večerů
s názvem Malá letní scéna se koncem července v Nepomuku tentokrát představí osobitá brněnská skupina Mucha v čele s výraznou front(wo)mankou Nikolou
Muchovou. Kromě ní najdete v sestavě kapely ještě
kytaristu Petra Zavadila (též Ty Syčáci), bubeníka Jardu
Nogu (Kosmický Žirafáč, ex Už jsme doma) a baskytaristu Ondřeje Kyase, který vystřídal zakládajícího člena
M. E. Kyšperského ze skupiny Květy. Ihned po vydání
debutového alba „Slovácká epopej“ (2013) se Mucha
stala jednou z nejvyhledávanějších klubových i festivalových kapel s početnou fanouškovskou základnou
po celé České republice a tento status si drží i v současné době, kdy má na kontě další dvě neméně skvělá alba
„Josefene“ (2014) a „Nána“ (2016).

11–12/08

Beach Club

Tropical Beat 2017
Beach Club u Borské přehrady
bude letos již po páté dějištěm festivalu Tropical Beat, který se stal zavedenou
akcí zejména pro fanoušky reggae, drum and bassu,
dancehallu, dubstepu, ska a dalších spřízněných žánrů
živé i elektronické hudby. Zároveň se bohužel jedná
o poslední ročník na tomto místě blízko u Plzně. Nečekejte ovšem žádnou festivalovou tryznu, ale pořádný
mejdan a řádně nabitý line up, jak se na rozlučku s Beachem sluší a patří! Během druhého srpnového víkendu se u Borské přehrady představí taková jména jako
francouzští Big Famili (King Kalabash & Baron Black),
Angličan Deadly Hunta, tuzemské stálice Mr. Cocoman,
Uraggan Andrew, Akira, S-Bish také z Francie, Sirene
Factory či nové hvězdné seskupení Vůdůkrů, kolem
frontmana Bow Wave Emzy, mc DéMony a Selectora
Boldrika a celá řada dalších.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že předprodej abonentních
vstupenek na novou koncertní
sezónu Plzeňské filharmonie začal již 19. 6. v Předprodeji vstupenek na nám. Republiky. Dosavadním
předplatitelům budou jejich místa rezervována
do 12. 7. a konečná uzávěrka prodeje abonmá je 21. 7.
… že Kino Beseda uvede 13. 9. snímek David Gilmour v Pompejích. Jedná se o záznam loňského
koncertu skladatele, zpěváka a kytaristy legendárních Pink Floyd, který proběhl pětačtyřicet let
od slavné show, ze které vznikl dokumentární film
Pink Floyd v Pompejích.
… že 11. srpna proběhne v Měšťanské besedě II.
Mezinárodní dixielandový festival a 27. srpna také
další Letní taneční večer určený pro seniory.
… že celou rodinu můžete vytáhnout 2. 9.
do DEPO2015 na plzeňskou zastávku putovního
LétoFestu 2017.

Měšťanská beseda
11
a 13/08 II. Mezinárodní dixielan-

dový festival Plzeň

Po velmi úspěšném prvním ročníku Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň se opět po roce fanoušci dixielandu, nazývaného též tradiční či neworleánský jazz,
mohou těšit na jeho pokračování. Hvězdou letošního
ročníku bude polský ansámbl Dixie Company, který funguje na hudební scéně již od roku 1993 a sklízí úspěchy
po celé Evropě i v zámoří. Nebudou chybět ani plzeňské
soubory The Dixie Hot Licks a Pilsner Jazz Band a stejně jako loni také nejpopulárnější dixielandový soubor
v České republice, miláčci publika a stálice největšího
evropského festivalu této hudby v Drážďanech – Brass
Band Rakovník. Pátým jménem bude neméně zajímavá
kapela J. J. Brass Band. Festival odstartuje v pátek 11. 8.
v 16 hod. u katedrály sv. Bartoloměje tradičním neworleánským průvodem zúčastněných kapel, o hodinu později pak začne hlavní program na zahradě Měšťanské
besedy a po „policejní“ 22. hod. vypukne pak v místní
kavárně nefalšovaná neworleánská jam session. Letos si
festival prožije i svou „ozvěnu“, a to hned v neděli 13. 8.
u Formanky v Plzeňském Prazdroji, kde se od 17 hod. vystřídají The Dixie Hot Licks a Dixieland Band Zdice. Více
informací na www.dixieland.eu.
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od 01/07

Divadlo J. K. Tyla

Předprodej
vstupenek do DJKT
o prázdninách
Vstupenky do Divadla J. K. Tyla můžete nakupovat až na dva
hrací měsíce dopředu. A platí to i o prázdninách, kdy můžete
využít on-line prodej. Díky tomu nepropásnete oblíbené tituly, jakými jsou muzikál West Side Story nebo balet Labutí jezero, neunikne vám ani komedie Sluha dvou pánů nebo novinky nadcházející sezóny: nová původní česká opera Jakub Jan
Ryba či rodinný muzikál Zahrada divů. Více na www.djkt.eu.

od 27/08
20:00

do 28/07

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Divadelní léto slaví deset let a nabízí víc ohlédnutí než obvykle. Kromě letošní novinky, představení Akvabely, se diváci dočkají tradiční
reprízy loňského představení Don Quijote
a kromě toho dojde i na předloňskou detektivní komedii Prokletí rodu Baskervillů aneb
Pozor, zlý pes!. Divadelní léto tedy potěší fanoušky a především fanynky většího množství
oblíbených herců. Plzeňské publikum, které
postrádá Bronislava Kotiše, si určitě nejvíc
užije Akvabely. Milovníci kriminálních seriálů české provenience posledních měsíců si
zas nenechají ujít Pavla Baťka coby Sherlocka
Holmese v Prokletí rodu Baskervillů. Don Quijote zase nadchne fandy Červeného trpaslíka,
neboť budou mít šanci vidět, komu patří hlas
Arnolda J. Rimmera. Jeho dabér Kamil Halbich
se na pět večerů převtělí v důmyslného rytíře
Dona Quijota de la Mancha, aby sváděl svůj
vyhlášený souboj s větrnými mlýny. Více informací na www.divadelnileto.cz.
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Zach´s Pub

 owie a Rookie Lee
H
u Zacha

Pokud jste ještě neviděli Jana Holíka a Ondřeje Rychlého
v jejich excelentní „two man show“ Howie a Rookie Lee,
máte možnost ještě v srpnu na venkovní scéně Zach´s Pubu.
Prožijte s nimi divokou jízdu Dublinem, která se točí kolem
tragického konce bojových rybiček a matrací zamořených
svrabem. Vstupenky koupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

07/07 / 20:00

Malá letní scéna
Nepomuk

Stand up
comedy show

Ani muk, Nepomuk, čeká na nás hejno much? Rozežene je vystoupení Na stojáka! Na stojáka je pořad, který je u nás v podstatě synonymem pro žánr stand up comedy. Těší se velké
oblibě diváků zejména na živých představeních a vyprodává
sály nejen po celé republice, ale vyjíždí i do zahraničí. Tentokrát se můžete smát vystoupení Ester Kočičkové, Daniela
Čecha a Petra Cerhy. Předprodej vstupenek v Infocentru Nepomuk, více informací na www.mls.nepomuk.cz.

10–
12/07

Mlýnská strouha

Živá ulice

Multižánrový festival Živá ulice už tradičně začne divadelním
blokem Za dveřmi je… divadlo. Do Mlýnské strouhy zavítají
žongléři, akrobati a pouliční umělci. Těšit se můžete i na počervenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se...

hádku pro děti. Uvidíte sólové vystoupení dlouholetého
člena V.O.S.A. Theatre. S dětmi si rozhodně nenechte
ujít loutkovou pohádku Morgila a Zorila v podání Divadla Continuo. Nebo vyrazte na humorné představení
žonglérského dua Bratři v tricku, kteří vám uprostřed
léta ukáží své běžkařské umění. Více informací najdete
na www.zivaulice.eu.

11/07
17:00

Nová scéna DJKT

Plzeňský salon

Divadlo J. K. Tyla pořádá druhý ročník výstavy nazvané
Plzeňský salon. Ve foyer Nové scény DJKT byla v loňském roce vystavena díla významných regionálních
výtvarníků, letošní ročník s podtitulem „Byli mezi
námi“ připomene odkaz již nežijících umělců z Plzně a Plzeňského kraje. Tři prostorná a světlá podlaží
foyeru ozdobí obrazy výrazných osobností zdejší výtvarné scény, jakými byli například Jiří Kovařík, Bronislav Losenický nebo Miroslav Tázler starší. Vernisáž
se koná 11. července od 17 hodin, výstava bude přístupná až do 20. srpna, každý den kromě pondělí vždy
od 15 do 18 hodin.

02/08 / 20:00

Měšťanská beseda

Komici s.r.o.

Miloš Knor, Jakub Žáček a Nasty – tahle jména dohromady
slibují večer, při kterém budete mimořádně intenzivně
posilovat. Ovšem nikoli bicepsy, tricepsy a kvadricepsy,
ale bránici. Skvělé stand-up představení, ve kterém se
představují ti nejlepší baviči z pořadu Na stojáka, se
koná na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.

09/08 / 20:00

Měšťanská beseda

Monology vagíny
Dojemná a rozpustilá exkurze
Eve Ensler do ženské sexuality
nabízí vpravdě soukromé dějiny žen. Intimní divadlo
Bláhové Dáši opět přiváží kultovní představení v podání
Dáši Bláhové, Jitky Asterové a Michaely Sajlerové. Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí
na vratkém laně nad propastí citového kýče. Další zase
přicházejí ze světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosčervenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 6. srpna zahraje Divadlo
Rolnička v Besedě Ořechovou pohádku.
… že letošní ročník Mezinárodního festivalu Divadlo se uskuteční od 13. do 21. září.
… že začátkem srpna zve Měšťanská beseda
na stand-up představení Komici s. r. o. (2. 8.).
… že Divadlo Alfa vyráží v létě do zahraničí
i na domácí festivaly. A ještě po prázdninách ho
čeká zájezd do Frankfurtu nad Odrou a do dánského Silkeborgu.
… že srpnová Hravá sobota v Měšťanské besedě
bude ve znamení pirátů a námořníků (12. 8.).
… že 13. srpna se děti mohou těšit na pohádku
Jak ulovit zvíře v podání divadla Meluzína, která
se bude hrát na zahradě Měšťanské besedy.
… že 20. srpna můžete vzít nejmenší děti do Besedy na pohádku O Sněhurce.
ti, světa, kde lidský život obecně má pramalou cenu
a ten ženský skoro žádnou. Akce se koná na zahradě
Měšťanské besedy a v případě nepříznivého počasí se
přesouvá do interiéru.

06/09

Průvod Vendelín
Kulturní sezóna 2016/2017 sotva skončila, ale umělci a kulturní
veřejnost se už chystají na další.
Zahájí ji čtvrtý Průvod Vendelín.
Ulice historického jádra Plzně ožijí v bujarém reji, do něhož se opět zapojí stovky divadelníků, tanečníků, žonglérů, akrobatů a zástupců dalších kulturních, vzdělávacích
a neziskových organizací. Průvod začíná v Mlýnské strouze a projde sadovým okruhem na náměstí Republiky,
kde se bude konat bohatý program včetně prezentace
kulturních institucí a workshopů pro děti i dospělé. Letos
uplyne 170 let od narození patrona zdejších divadelníků
i této akce – herce, režiséra, divadelního historika a ředitele Městského divadla v Plzni, Vendelína Budila. Jeho
osobnost si na podzim připomene město řadou akcí,
například výstavou v mázhauzu „Vendelín Budil a Plzeň“
či výstavou v Novém divadle DJKT „Jak se dělalo divadlo
za Budila“. Více na www.djkt.eu.
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do
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Přehled výstav

Městské muzeum
a galerie Nepomuk

B
 rána naděje
– Jindřich Štreit

Cyklus černobílých velkoformátových fotografií dokumentuje životní cestu člověka od narození až po smrt.
Fotografie citlivě zachycují obyčejný život a vyprávějí
příběhy lidí prostřednictvím víry a náboženství. Snímky pocházející z českého, polského, francouzského, ale
i německého prostředí vznikaly postupně od sedmdesátých let až do současnosti. Otevřeno denně kromě
pondělí.

do 05/08

Galerie Ladislava
Sutnara

Hiroko Matsushita
a Ali Boozari
Dva hostující lektoři mezinárodní letní školy ArtCamp
představují výběr ze své tvorby. Hiroko se věnuje jemné
tvorbě z papíru v duchu japonských řemeslných tradic.
V roce 2015 navštívila Plzeň v rámci rezidenčního pobytu v DEPO2015. Ali Boozari, íránský ilustrátor a ředitel
společnosti íránských ilustrátorů, kromě vlastní tvorby
šíří povědomí o íránské a perské ilustraci a jejich historii. Ve své tvorbě používá různé tiskové techniky jako
například linoryt, monotyp, monoprint a další. Výstava
Hiroko Matsushity začíná 12. července, výstava Aliho
Boozariho o pět dnů později.

do 27/08

Galerie města Plzně

Konstruktivní
lyrika

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 červenci tvořivá dílna pro děti a rodiče.
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do 08/09

Studijní a vědecká
knihovna PK

Jak zní Horní Falc?
Výstava vznikla jako společný
projekt 35 studentů studujících kulturní vědy na řezenské univerzitě a dvou zařízeních 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.

do 17/09

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 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.

do 31/08

Stará synagoga

Klára Becková –
Loosová, svědkyně jedné epochy
Klára Becková – Loosová byla mladá žena z plzeňské
židovské komunity. Ale byla to také poslední manželka
architekta Adolfa Loose. Díky tomu všemu se stala svědkyní tvorby významného hybatele světové architektury,
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Koncertní sezóna
Concert Season

Plzeňská
filharmonie
Pilsen Philharmonic
www.plzenskafilharmonie.cz

A: Klasická
A1
Michaela Fukačová &
Dvořák: Koncert pro
violoncello a orchestr
h moll
21. 9. 2017 I MB I 19:00
A2
Marek Kozák & Mozart:
Koncert pro klavír
a orchestr č. 20 d moll
2. 11. 2017 I MB I 19:00
A3
Julian Pflugmann &
Mozart: Koncert pro
klavír a orchestr
č. 17 G dur
30. 11. 2017 I MB I 19:00
A4
1. Brahms & 36. Mozart
15. 2. 2018 I MB I 19:00
A5
Boriso-Glebsky & Sergej
Prokofjev: Koncert pro
housle č. 2
15. 3. 2018 I MB I 19:00

B: Klasická
A6
Zuzana Rzounková &
Brahms: Symfonie
č. 4 e moll
5. 4. 2018 I MB I 19:00

B1
Melodram – Benda:
Ariadna na Naxu &
Bezděk: Ariadne
19. 10. 2017 I MB I 19:00

A7
Leonard Bernstein:
Symfonie č. 1 „Jeremiáš
17. 5. 2018 I MB I 19:00

B2
Adam Skoumal &
Dvořák: Symfonie
č. 4 d moll
23. 11. 2017 I MB I 19:00

A8
Beethoven: Symfonie č. 3
Es dur “Eroica” & Ronald
Zollman
14. 6. 2018 I MB I 19:00

B3
Alžběta Poláčková &
Roman Janál
Pavlica: Missa Brevis
7. 12. 2017 I MB I 19:00
B4
Alexander Ghindin –
Rachmaninov & Leoš
Janáček: Sinfonietta
22. 3. 2018 I MB I 19:00
B5
Plzeňský Orfeus 2017
10. 5. 2018 I MB I 19:00
B6
Gabriela Demeterová
& Brahms: Koncert pro
housle a orchestr D dur
7. 6. 2018 I MB I 19:00

C: Napříč
žánry
C1
Epoque Quartet &
Plzeňská filharmonie
9. 11. 2017 I MB I 19:00
C2
Novoroční gala 2018
1. 1. 2018 I MB I 17:00
C3
Malina Brothers &
Plzeňská filharmonie
24. 5. 2018 I MB I 19:00

D: Dětem
D1
V šapitó, maringotce
a pod všemi slunci světa
12. 11. 2017 I ČRo – S1 I
16:30
D2
Zpívání s Plzeňskou
filharmonií aneb
vlastivědný písničkopis
29. 4. 2018 I ČRo – S1 I
16:30
D3
Detektivka v orchestru:
Případ ztracených
hudebníků
3. 6. 2018 I ČRo – S1 I
16:30

Mimořádné
koncerty
M
Litoměřické svátky hudby
26. 8. 2017 I Litoměřice I
19:00
M
Michaela Fukačová &
Dvořák: Koncert pro
violoncello a orchestr h
moll
22. 9. 2017 I Kdyně I 19:00
M
Haydnovy hudební
slavnosti
24. 9. 2017 I SVJ I 19:00
M
„Světový den zraku“
s Lions Club Bohemia
Plzeň
6. 10. 2017 I MB I 18:00
M
Melodram – Benda:
Ariadna na Naxu &
Bezděk: Ariadne
15. 10. 2017 I Praha I
19:00

MB
ČRo – S1
SVJ

Měšťanská beseda – Velký sál, Plzeň
Český rozhlas Plzeň, Studio S1
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň

Předprodej abonmá a vstupenek na jednotlivé koncerty:
řada A (8 koncertů)
1760 Kč
řada B (6 koncertů)
1320 Kč
řada C (3 koncerty)
660 Kč
řada D (3 koncerty)
450 Kč
Studentská abonentní legitimace M
990 Kč
(bez možnosti rezervace sedadla)
Při zakoupení více abonentních řad současně platí následující slevy:
2 řady
10 % z celkové částky
3 řady
20 % z celkové částky
4 řady
30 % z celkové částky
Další slevy:
Senioři (65+)
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
Děti do 14 let
Studenti 15 – 26 let

sleva 30 % (po předložení OP)
sleva 50%, na stejnou slevu má nárok
doprovod držitele ZTP/P (nutno doložit
doklad opravňující ke slevě)
sleva 50 %
(po předložení žákovského průkazu)
sleva 30 % po předložení platného
studentského průkazu ISIC karty či indexu

Slevy nelze kombinovat ani sčítat.
Předprodej abonmá začíná 19. 6. 2017.
Dosavadním předplatitelům budou jejich místa rezervována do 12. 7. 2017, poté
budou místa uvolněna pro další zájemce.
Konečná uzávěrka prodeje abonmá je 21. 7. 2017.
Vstupenky na jednotlivé koncerty: v prodeji od 31. 7. 2017
Předprodej vstupenek vedle Informačního centra města Plzně,
náměstí Republiky 41, Plzeň
www.plzenskafilharmonie.cz

Přehled výstav

ale i jednou z tisíců figurek na děsivé šachovnici nacistické hry s židovskou populací. O svém životě s Adolfem
Loosem napsala knihu Soukromý portrét, která zachycuje ještě pozitivní a nadšenou atmosféru let první republiky. Ta se stala základem výstavy, kterou připravilo
Středisko západočeských spisovatelů. Divák se skrze ni
dozví ale i o tragickém konci Klářina života a o osudech
jejích dalších příbuzných. K vidění jsou i dosud nezveřejněné fotografie.

do 01/10

Národopisné
muzeum Plzeňska

Plzeňské
kamnářství

Zahřejte se při procházce historií kamnářského řemesla v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do současnosti. Seznamte se s nejvýznamnějšími plzeňskými
keramickými továrnami, které se věnovaly výrobě
keramických kachlů a kachlových kamen: s továrnami
Tomáše Khüryho a Eduarda Dubského z Vitiněvsi. Výstava představuje širokou škálu exponátů i dokumentů dokládajících vývoj podoby kachlových kamen jako
významné součásti dobového interiéru měšťanské
domácnosti – kamen gotických, renesančních, barokních, empírových či historizujících. Návštěvníci se
seznámí s historickými i současnými postupy stavby
různých typů kamen od pokojových po kamna kuchyňská. Nedílnou součástí výstavy bude rovněž představení současné kamnářské produkce a možností užití
kachlových kamen v moderní domácnosti.

do 31/10

DEPO2015

Nomádi

Na nádvoří depa je po celé
léto k vidění velká exteriérová výstava o lidech, kteří chtějí nebo musejí být
na cestách. Diváci se ale zároveň mohou na jednu noc
takovými nomády i stát, když si objednají zážitkové
nocování v jednom ze sedmi nomádských příbytků.
Zážitkové bydlení v dočasných a mobilních příbytcích
nabízí nocování v plátěném stanu na střeše trabanta
a favorita, v karavanu na solární pohon, miniaturním
„pin-up house“ nebo zavěšeném stanu přímo na nádvoří DEPO2015. Na výstavě se představují streetartoví umělci vedle architektů a designérů, kteří ve svých
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

objektech a venkovních instalacích reflektují téma
nomádství a života na cestách. Podobu dlouhodobějšího bydlení pro celou rodinu navrhli studenti
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni
inspirovaní stanem Better Shelter nadace IKEA, který
byl původně určen pro uprchlíky. Na nádvoří najdete
i dvojici kontejnerů s experimentální laboratoří Zelené
městské střechy, která je součástí Landscape festivalu
v Plzni. Výstava Nomádi je zdarma přístupná denně
od 9 do 19 hodin. Rezervovat ubytování v jednom ze
sedmi příbytků v ceně od 400 do 600 Kč/osoba můžete
na emailu: nomadi@depo2015.cz nebo na webovém
portálu www.airbnb.com.

od 04/07

Studijní a vědecká
knihovna PK

Knihovnice
umí více

Výstavu tvořivých knihovnic inicioval a připravil regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Vitríny Studijní a vědecké knihovny zaplní
drobné dekorační předměty, pletené a háčkované
oděvní doplňky, originální nádoby z glazované keramiky, textilní patchwork, dekorativní panenky, ale také
třeba fotografie přírody nebo vlastní literární tvorba.
Výstava chce představit knihovnice a knihovníky jako
inspirativní osobnosti v různých oblastech, nejen jako
oddané služebníky rozsáhlých knihovních fondů.

18/07 / 17:00

Západočeská
galerie

Zlatá šedesátá
a literatura
K výstavě „Obraz a slovo v českém výtvarném umění
60. let“, která probíhá přes léto ve výstavní síni Masné
krámy, je připraven cyklus doprovodných přednášek
na vybraná témata. Jako první přijde na řadu literatura
v šedesátých letech. Díky postupnému uvolňování politické situace tehdy nastal její velký rozmach a čtenáři
kvalitní poezie a prózy stáli dlouhé fronty na své oblíbené autory. Bohumil Hrabal, Jan Procházka, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík, Vladimír Páral, Václav Hrabě… to
je jen zlomek ze seznamu jmen, která připomene pedagog ZČU Jiří Staněk.

21

GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se...

26/07 / 17:00

Západočeská galerie

Zlatá šedesátá
a film

Protože právě probíhající výstava
v Masných krámech představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují
vztahu obrazu a slova, není vhodnějšího doprovodného
pořadu než toho věnovaného kinematografii. Ve vizuální
stránce české kinematografie 60. let je možné objevovat
jak obdobné experimentální postupy v umění, tak reakce
na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka. I zde se původní smysl textu rozbíjí pomocí koláže, různých deformací a destrukcí a někteří autoři hledají nové způsoby sdělení
mimo konvenční systém tradičního filmového jazyka a nahrazují slovo obrazem, další pak zpochybňují sdělení protikladem viděného a vyslovovaného. Česká filmová „nová
vlna“ šedesátých let je nejkvalitnější etapa v dějinách celé
naší kinematografie, a filmy Věry Chytilové, Jana Němce,
Evalda Schorma, Pavla Juráška či Františka Vláčila a Jaromila Jireše patří ke zlatému fondu českého filmu. Více prozradí ve své přednášce Jan Kastner.
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Dozvěděli
jsme se…
… že výstavu Obraz a slovo
v českém výtvarném umění
60. let v Západočeské galerii
doprovodí 16. srpna přednáška o populární hudbě.
… že 11. srpna začne v Proluce 10. ročník mezinárodního výtvarného projektu Barva na ulici.
… že v Masných krámech se 18. a 19. srpna uskuteční
dvoudenní setkání s dílnami pro děti a rodiče Barevné prázdniny v Plzni.
… že Galerie města Plzně zve 6. srpna na nedělní
tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi.
… že v červenci probíhá na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara tradiční Mezinárodní letní škola
ArtCamp (10.–28. 7.).
… že Západočeské muzeum pořádá koncem srpna
letní příměstský tábor Dobrodružství archeologie.
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od
01/07

Techmania

Letní novinky

Techmanie připravila s příchodem prázdnin celou řadu
novinek. Tou největší je nový systém vstupného. To
bude zahrnovat jak vstup do expozic, tak filmy ve 3D
Planetáriu a 3D Cinema. Lístek vyjde na 160 Kč, a komu
se nebude chtít trávit čas ve frontě před sálem s nejistým výsledkem, že se na vybraný film dostane, ten si
může přikoupit za 30 Kč rezervaci přednostního vstupu.
Rodinné vstupné bude nově činit 490 Kč a bude určeno
skupinám, kde bude alespoň jeden dospělý a jedno dítě
do patnácti let. Do nabídky 3D Planetária se s prázdninami také vrací největší zdejší hit, Astronaut. Malé diváky provede životem kosmonautů a hlubinami vesmíru.
Další novinky v podobě nových exponátů pak návštěvníci najdou v expozici Edutorium. O prázdninách zároveň v Techmanii platí prázdninová otevírací doba, která
je denně od 10 do 18 hodin.

Letní SPORTMANIE Plzeň 2017
odstartuje 18. srpna
Plzeň chystá velký projekt Letní SPORTMANIE Plzeň 2017. Desetidenní akce od 18. do 27. srpna naváže na Olympijský park Plzeň 2016, který za 16 dní
navštívilo 110 tisíc lidí. Místem dění bude amfiteátr
a park za OC Plzeň Plaza. Akci organizátoři letos víc
zaměří na adrenalinové sporty. Mezi hlavní atrakce bude patřit Jump Arena, největší outdoorová
sestava trampolín v ČR, chybět nebude lanové
a lezecké centrum, fit park, sektory se střeleckými
sporty, vodní svět a další. Pořadatelé chystají závody zdatnosti, besedy se sportovci, ranní cvičení.
Vstup bude zdarma.
Ve spolupráci s místními sportovními kluby nabídne areál až 60 sportovních aktivit. Návštěvníci
si vyzkouší nejen je, připraveny jsou i výzvy v podobě závodů. Pro rodiny s dětmi to bude Predator Junior, široké veřejnosti je určen Predator
Run. Divácky nejatraktivnější bude Predator
Challenge, běh zdatnosti přes nástrahy na sto metrů dlouhé trase v areálu, u něhož se každý večer
budou konat kvalifikace, 26. srpna pak velké finále.
Slavnostní zahájení Letní SPORTMANIE Plzeň
2017 se uskuteční v pátek 18. srpna. Projektem
za 5,5 milionu korun, na nějž částkou 1,5 milionu
korun přispěje i Úřad městského obvodu Plzeň 1,
chce město oslovit Plzeňany i ostatní obyvatele ČR.
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od 01/07

Kardinála Berana 37

ESC Room

Už jste vyzkoušeli báječnou
zábavnou aktivitu pro zvídavé
a hravé: únikovou místnost? ESC Room najdete v ulici
Kardinála Berana 37 a můžete se tu nechat dobrovolně
zamknout do jedné ze čtyř tematicky různých místností:
MEDEX, CELA, FOTOATELIER nebo PRACOVNA. Se zapojením vlastního důvtipu pak budete hledat cestu ven.
Čekají vás hlavolamy, hádanky, šifry a hříčky, ale hlavně
dobrodružství, které jinde nezažijete. Plzeňská úniková místnost ale nabízí i něco navíc – můžete pokračovat s mobilní aplikací ESC Trails venku v přírodě. Více
na www.escroom.cz a na tel.: 725 107 457.

od 01/07

Chanovice

Kulturní akce
V Chanovicích to žije a je tu
krásně. Obec uprostřed trojúhelníku tvořeného městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice zve například k prohlídce Galerie Nositelů tradice
lidových řemesel na zámku, do bývalé konírny či do expozice lidových řemesel Pošumaví. Z rozhledny na Chlumu uvidíte Prácheňsko jako na dlani. Při návštěvě byste
neměli minout ani zdejší skanzen, v němž jsou uchovány ohrožené objekty lidového stavitelství z Pošumaví.
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Přes prázdniny je tu otevřeno denně kromě pondělí.
Více informací na www.chanovice.cz.

od 08/07

15/07 / 11:00

Zelená Hora a Plasy

Nepomuk

Letní barokní festival v Zelené Hoře
a Plasích

Nepomucké
pivní slavnosti
Oblíbené
Nepomucké
pivní slavnosti slaví čtvrt století! Své pípy tu proto
roztočí na čtyři desítky především malých pivovarů. Chybět nebude ani pestrá nabídka občerstvení a bohatý hudební program. Ochutnat budete
moci třeba piva pivovaru Lyer z Modravy, Radouš
ze Šťáhlav nebo Zhůřák z nedaleké Zhůře. Hlad při
tom budete moci zahnat grilovanými ovčími sýry,
balkánskými specialitami, hamburgery z ekologického chovu, mexickými plněnými plackami či klobásami. Co se týče muziky, uspokojí asi úplně každého: hrát se bude rock, ska, dechovka, dixieland
i staropražské písničky. Vystoupí tu AC/CZ – revival AC/DC, Greenhorns s Honzou Vyčítalem nebo
Electric Lady. Na děti čeká nealkoholický koutek se
skákacím hradem, tvořivou dílnou, zmrzlinou a domácí cukrárnou. Více na pivo.nepomuk.cz.

Tvůrčí
rezidence
New York

26/07–11/08

Nepomuk
Tvůrčí rezidence
Nepomuk 2017
www.turisturaj.cz

Na přelomu července
a srpna se mohou obyvatelé i návštěvníci Nepomuku potkávat v exteriérech a interiérech města
se studenty uměleckých vysokých škol, kteří se zde
účastní uměleckých rezidencí. Jejich pořádáním
město volně navazuje na tradici řezbářských sympozií, která v Nepomuku v minulosti probíhala. Letošní
pilotní ročník je připravován ve spolupráci s Akademií výtvarných umění a je doplněn také o odborné
přednášky na téma umění ve veřejném prostoru.
Během tří týdnů se návštěvníci mohou těšit také
na krátkodobé výstavy studentů AVU a promítání
studentských animovaných filmů vytvořených pod
vedením prof. Jiřího Barty. Více informací a detailní
program najdete na trn.nepomuk.cz.
26. 7.—11. 8. 2017
Rezidence v exteriérech a interiérech města Nepomuk
5 studentů uměleckých vysokých škol
více na trn.nepomuk.cz
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Barokní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Vojtěcha na zámku Zelená Hora u Nepomuka
uvede 8. července koncert sopranistky Evy Urbanové
za doprovodu dětského pěveckého sboru Andílci z Plzně. Doprovodný program v areálu Zelenohorské pošty
zakončí barokní ohňostroj. V duchu zvonařství se ponese barokní slavnost 21. a 22. července v Plasích. Slévárna
ožije ruchem zvonařské dílny, budou připraveny dílny pro
veřejnost, ochutnávka barokního občerstvení, divadelní
představení a vrcholem večera bude varhanní koncert
na unikátní nástroj barokního varhanáře A. Starcka.

21/07 / 17:00
22/07 / 15:00

Městská plovárna

Plovárenské
dny 2017

Pravidelná velká letní akce plná hudby, workshopů,
společného setkání a volné zábavy. V pátek proběhne
v rámci Plovárenských dnů vernisáž výstavy „Slunce,
voda, vzduch“, která je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017. Výstavu o historii plzeňských plováren připravily Národopisné muzeum Plzeňska, Pěstuj prostor a Maják Plzně. K poslechu zahrají Los Gádžos a Démophobia.
Na večer jste všichni zváni ke společnému táboráku.
V sobotu ve tři hodiny odstartuje celodenní program.
Divadelní představení pro malé návštěvníky Plovárny, na něj navážou zábavné mezinárodní workshopy
a půjčovna lodí. Den zakončí koncert formace Ponožky
pana Semtamťuka a posezení u ohně. Více informací
na plovarna.plzne.cz a fb.com/mestskaplovarna.

29/07
13:00

Nekmíř

 lavnostní odhalení
S
pomníku bitvy U Nekmíře

Patnáct kilometrů severně od Plzně, u obce Nekmíř, svedl
kdysi Jan Žižka jednu ze svých památných bitev. Její atčervenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

mosféra se sem nyní vrátí a doprovodí slavnostní odhalení pomníku, jenž bude tuto událost připomínat. Připraven je bohatý historický doprovodný program: Jan Žižka
na koni, husitský vůz, dobový tábor, šermíři, tanečnice,
historická hudba, tržiště, hry pro děti. Vstup je zdarma.

29–30/07 Parkhotel Plzeň
10:00
Mezinárodní

výstava koček

Máte rádi kočky? Považujete je za zajímavá zvířata? Pak
určitě zajděte do velkého sálu kongresového centra Parkhotelu. K vidění tu totiž budou více i méně obvyklá plemena koček i útulkové kočky k adopci. Výstava bude doplněna prodejem chovatelských potřeb a krmiv a po oba
dny bude přístupná do 17 hodin. Bližší informace získáte
na e-mailu mvkparkhotel@email.cz, tel.: 734 621 757
nebo facebooku Mezinárodní výstava koček Plzeň.

11–
13/08

TJ Lokomotiva

Letní swingování

Swing je hit a kdo mu propadl, tomu se po něm v létě
nemusí stýskat. Je tady víkend plný lekcí, tančíren a zábavy. Odstartuje se pěkně svižně, na Mezinárodním
dixielandovém festivalu. Během soboty a neděle je připraveno deset hodin lekcí nejen charlestonu a lindy hop
a k tomu odpočinek u bazénu a sobotní tančírna v Papírně. Kurz je určen všem tanečníkům, kteří se swingu
věnují cca půl roku až rok (level mírně až středně pokročilí) Vyučují Štěpán Jordánek & Áňa Hůlková a Jiří Bránský & Markéta Čekanová. Full pass 2 700 Kč. Více info
na www.black-wait-agency.eu nebo na tel.: 724 317 539.

11–18/08

Plzeň zastávka

VEDIC ART kurz
Vedic Art vás nenaučí malovat.
Vedic Art je metoda, která vám
pomůže vzpomenout si, jak svobodně tvořit. Přijďte
na výtvarný kurz pod vedením výtvarnice Joanny Bodzek.
Védské umění je metoda, která přináší zároveň klid i dynamiku, reflexi i expresivitu. Pomůže vám uvolnit se od stresu, zbavit se strachu z vlastního projevu, nabídne meditativní cestu i velkou zábavu. Metoda může být zajímavá
jak pro umělce, tak pro lidi bez jakýchkoliv zkušeností.
Vyučovacím jazykem kurzu je angličtina, je možné využít
i polštinu, instrukce budou tlumočeny do češtiny. Cena
4 300 Kč. Přihlášky a informace na simicova.h@seznam.cz.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Plzeňském kraji v červenci a srpnu pokračuje Letní
barokní festival, který láká
návštěvníky na barokní slavnosti v Mariánské Týnici, na Zelené Hoře, v Tachově, Kladrubech,
Plasích, Hrádku u Sušice, Klatovech a Manětíně.
… že Kino Beseda odehraje v srpnu hned několikrát
dlouho očekávanou novinku Jana Svěráka Po strništi bos (21.–24. 8.). Film čerpá ze vzpomínek jeho
otce Zdeňka Svěráka na dětství, které prožil za války na venkově.
… že v DEPO2015 se v červenci a srpnu koná česko-německý příměstský tábor, kde se děti stanou nomády! Přihlášky a bližší info na www.depo2015.cz.
... že Klub knihomilců při Studijní a vědecké knihovně PK se setká i v srpnu, a to osmého v pět hodin
odpoledne.
… že Pilsner Urquell Master Bartender 2017 oceňuje ty nejlepší výčepní u nás! Finále 12. ročníku soutěže se koná 17. 8. v DEPO2015.

TIP NA SRPEN
05/08 / 14:00

Klášter Chotěšov

Večer pro klášter Chotěšov

První srpnová sobota
bude jako každoročně patřit klášteru Chotěšov.
Na festivalu, který apeluje a pomáhá shánět peníze
na jeho záchranu, tentokrát zahrají legendy českého rocku, Vladimír Mišík & Etc. a Ivan Hlas. Kromě
nich se publikum pobaví i při muzice skupin Papersand, Tabasker nebo Tutti Voci. Chybět nebude
ani přednáška architekta Jana Soukupa, oblíbení
šermíři z Modrého regimentu či prohlídky kláštera
oživené divadelními vystoupeními s atmosférou
druhé poloviny 18. století. Návštěvníci se budou
moci podívat i do míst, která jsou během roku nepřístupná. Více na www.vecerproklaster.cz.
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20/07

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Dunkerk / akční / drama / thriller
Režisér Christopher Nolan patří dnes k nejváženějším a nejrespektovanějším filmařům. Má za sebou batmanovskou trilogii
Temný rytíř, kouzelnický thriller Dokonalý trik, sci-fi s Leonardem DiCapriem Počátek nebo science fiction Interstellar. Teď
se vrací zpátky na zem a navíc do historie. Dunkerk bude válečný velkofilm, ve kterém se podíváme do Francie, kde se ocitly tisíce britských vojáků a nebyli na tom dobře. Anglie byla
sice jen kousek přes moře, ale německá armáda byla každou
hodinu blíž. Armáda se ocitla v obklíčení a zdálo se, že je jen
otázka času, než všichni vojáci skončí s kulkou v hlavě nebo
v zajetí. Angličané neměli dost lodí na to, aby své muže dostali
domů, ale stalo se něco, s čím nikdo nepočítal. Do jedné z nejzásadnějších událostí druhé světové války promluvili civilisté.
Z britských ostrovů zamířily k Francii desítky rybářských lodí,
jejichž posádky se nehodlaly smířit s tím, co se dělo. Riskovaly
vlastní životy kvůli největší evakuaci v dějinách dvacátého století. Velkolepá podívaná oslavující obyčejné lidské hrdinství slibuje skvělý zážitek pro fanoušky akce, ale
i dramatických příběhů. V hlavních rolích se objeví výkvět britských herců v čele s Tomem Hardym, Kennethem Branaghem a Cillianem Murphym. Kino Káčko uvede 20. a 21. července.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

29/06

Já, padouch 3 / animovaný / akční
Animovaná série Já, padouch dala světu sympatického zloducha jménem Gru
a armádu roztomilých pišišvorů, kteří si říkají mimoni. Na scénu se teď celá tahle
parta vrací. V minulém filmu se Gru rozhodl sekat dobrotu, jak se ale ukáže, tak
mu to od ruky moc nejde. Být padouch je zkrátka jednodušší než být hrdina
a Gru má to padoušství v krvi. Teď ho ale čeká jedno velké překvapení. Zjistí, že
má bráchu a že je to taky celkem sympaťák se sklony k provádění neplech a lumpáren. Dru donutí Grua, aby přehodnotil svůj život a společně se rozhodnou začít zase kopat za ty zlé. Antipadoušská liga se může jít zahrabat, Gru je zpátky
v akci a hodlá si ta ztracená léta, kdy se choval slušně, pořádně vynahradit. Když se ale na scéně objeví jeho nemesis
Balthazar Bratt, je jasné, že rukavice půjdou dolů. Gru je sice zase zloduch, ale všechno má své hranice, a když Bratt
začne ohrožovat jeho rodinu, pořádně si to odskáče! Třetí Já, padouch slibuje zábavnou a pořádně trhlou animovanou
podívanou pro velké i malé fanoušky. A samozřejmě i spoustu mimoňů! Kino Káčko uvede 2. července.

06/07

CineStar, Cinema City

Spider-Man: Homecoming / akční / fantasy
Komiksový hrdina Spider-Man se v kinech objevil už několikrát. Zahrál si ho
Tobey Maguire, následoval Andrew Garfield a teď má tvář sympaťáka Toma
Hollanda. Ten se divákům předvedl v loňském Captain America: Občanská
válka a zanechal celkem dobrý dojem. A teď jede sólo. Ve Spider-Man: Homecoming se nedočkáme klasického příběhu o tom, jak získal superschopnosti
a začal bojovat proti zločinu, místo toho už bude „hotový“ a jeho superhrdinská kariéra je už rozjetá. Málokdo však
tuší, že v kostýmu pavoučího muže se ukrývá středoškolák Peter Parker, který zatím moc neví, jak se svým údělem
naložit a jak si poradit se zodpovědností, která z jeho práce vyplývá. Pak se ovšem na scéně objeví muž, který si říká
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Vulture. Člověk, který sbírá artefakty po mimozemšťanech a snaží se na vlastní zahradě vyrábět nebezpečné zbraně
i bojové obleky. A zdá se, že teď chce vyrazit do ulic dělat neplechu. Jediný, kdo ho může zastavit, je právě Parker.

		

CineStar, Cinema City

06/07

V utajení / akční / thriller
Švédka Noomi Rapace umí hrát drsné holky. Předvedla to nejen v krimitrilogii
Milénium podle knih Stiega Larssona, kde si zahrála hackerku Lisbeth Salander,
ale třeba i ve sci-fi Prometheus nebo ve dvojce Sherlocka Holmese. V utajení to
nejspíš potvrdí, čeká ji tu totiž role specialistky na výslechy, která pracuje pro CIA
a dovede dostat pravdu z kohokoliv. Teď je v Londýně, ale když zpracuje svého
posledního klienta, zjistí, že něco nehraje. A najednou jí kolem hlavy létají kulky. Octla se uprostřed spiknutí, ve kterém
netuší, komu může věřit. Po krku jí jdou nejen teroristé, ale i bývalí kolegové a také britská tajná služba, jen ona ale tuší, že
ve hře je mnohem víc, a že v Londýně se chystá biologický útok a v ohrožení života jsou tisíce lidí. A postupně jí dochází,
že zastavit ho může jedině ona.

13/07

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Válka o Planetu opic / akční / dobrodružný
Nová sága o Planetě opic patří k těm velkolepým blockbusterům, které chtějí být inteligentnější než konkurence a spíš než na akci a triky sází
na zajímavé postavy. I když na tu akci a triky nakonec taky vždycky dojde.
V minulých dílech jsme se seznámili s geniálním opičákem Caesarem, který se stal vůdcem opic ve světě, kde vražedný virus téměř vyhladil lidstvo.
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KINO

Filmové premiéry

Caesar a jeho nejbližší chtějí žít v klidu v lesích, ale zdá se, že si to budou muset vybojovat. Přichází tajemný
plukovník, který vede poslední zbytky lidí a chce opice a Caesara jednou provždy zničit. Přichází bitva, kde se
hraje o všechno. Nejen o vítězství a moc, ale o to, který druh bude nakonec vládnout Zemi. Caesar i plukovník
mají dost důvodů k tomu, aby bojovali do posledního dechu, nakonec ale může zůstat jen jeden. A vítěz nakonec
možná ovládne celou planetu, pro poražené tu totiž místo nebude. Caesara opět ztvární Andy Serkis, specialista
na digitální charaktery, který si zahrál třeba i Gluma z Pána prstenů, proti němu se pak postaví Woody Harrelson.
Kino Káčko uvede 13. a 14. července.

13/07

CineStar, Cinema City

Milovník po přechodu / komedie
Maximo se živil jako gigolo a docela se mu dařilo, to je však minulost. Už
pětadvacet let je šťastně ženatý, zestárnul, objevilo se u něj bříško a na časy,
kdy mu ženy padaly k nohám, jen vzpomíná. Život si pro něj ale připravil
nepříjemné překvapení, jeho manželka se chce rozvést a Maximo najednou
zjišťuje, že je sám a v kapse nemá ani floka. A co hůř, nic neumí. Pokud tedy
nechce skončit jako bezdomovec, musí se vrátit ke své staré profesi. Opět
začíná balit postarší dámy a zjišťuje, že má pro ně pořád stejné kouzlo jako před lety, rozhodně mu to však nevynáší tolik, kolik by potřeboval, a tak se musí nastěhovat ke své sestře a její rodině. A možná, že právě tady konečně
zjistí, že v životě jsou důležitější věci než prachy, dobré vybavení v rozkroku a schopnost chovat se v posteli jako
Superman. V hlavní roli bláznivé komedie se objeví Eugenio Derbez, jemuž sekundují Salma Hayek, Kristen Bell
nebo Michael Cera.

		

CineStar, Cinema City

13/07

Oklamaný / drama / historický
Knihu Thomase Cullinana Oklamaný už filmaři zadaptovali v roce 1971 a tehdy si ve filmu zahrál Clint Eastwood. A povedlo se to. V letošní verzi dostaneme místo Eastwooda Colina Farrella, vedle něj se ale objeví herecké
superhvězdy Nicole Kidman, Kirsten Dunst nebo Elle Fanning a za kamerou
sedí Sofia Coppola, autorka filmů Smrt panen nebo Ztraceno v překladu.
Děj se odehrává během americké občanské války. Mladý voják John McBurney byl raněný, ale povedlo se mu
najít pomoc v izolované dívčí škole, kde platí přísná pravidla, učitelka a její žačky se rozhodnou o Johna postarat
a nakonec ho ani nevydají vojákům, kteří ho hledají. John se cítí čím dál tím lépe, ale brzy se ukáže, že přítomnost
muže v čistě ženském světě nedělá dobrotu a mladý voják si začne jednu dívku za druhou omotávat kolem prstu.
Ne nadarmo se však říká, že ani peklo nezná tolik nenávisti jako ponížená žena, a škola, kde Johna zachránili, se
pro něj může velmi brzy stát vězením. A z jeho ošetřovatelek můžou být hodně nebezpeční nepřátelé.

20/07

CineStar, Cinema City

Valerian a město tisíce planet / akční / sci-fi
Režisér Luc Besson natočil filmové klasiky jako Leon, Brutální Nikita a Pátý
element a u toho posledního filmu ukázal, že velkolepé sci-fi příběhy umí.
Teď by to rád potvrdil u filmu Valerian a město tisíce planet, který vychází z kultovní francouzské komiksové série, jež sloužila jako inspirace i pro
Hvězdné války. Děj se točí kolem dvojice agentů Valeriana a Laureline. Jsou
skvělý tým, jediný problém je v tom, že Valerian se pokouší svou kolegyni balit, a to bohužel pro něj dopadá
nepříliš úspěšně. Když jde však o práci, nikoho lepšího lidstvo k dispozici nemá. Teď musí vyrazit do města Alpha,
kde se setkávají bytosti z celého vesmíru. A právě tady by mělo dojít k útoku, který může otřást celým vesmírem.
Povede se Valerianovi a Laureline zjistit, kdo chce město zlikvidovat a proč? Obří epická sci-fi by měla být skutečně úchvatnou podívanou. O hlavní role se podělili Dane DeHaan a Cara Delevingne, uvidíte ale i Cliva Owena,
Ethana Hawka nebo zpěvačku Rihannu.
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20/07

CineStar Letíme! / animovaný / dobrodružný

Hrdinou je vrabčák Richard, který se vylíhl pouhých pár minut po tom, co lasička sežrala jeho rodiče. Zůstal mu
po nich jen kousek sušenky, naštěstí se ho ujala čapí máma Aurora a během několika měsíců ho naučila všemu,
co musí správné čapí mládě znát. I když je vrabčák. Pak však přišel čas, kdy čápi opouští Evropu a odletí do Afriky
a ukáže se, že Richard na něco podobného nemá sílu. Co mu ovšem chybí na síle, to dohání odhodláním a je
připravený dostat se do Afriky za svou rodinou za každou cenu. A nebude na to sám, cestou narazí na spoustu
nových přátel, kteří mu rádi pomůžou.

27/07

CineStar, Cinema City

Baby Driver / akční / krimi / komedie
Baby je řidič. A zatraceně dobrý. Možná by se dalo říct i nejlepší, bohužel
v jeho profesi žádné závody, které by to dokázaly objektivně určit, nejsou.
Baby neřádí za volantem Formule 1, ale pracuje jako řidič pro bankovní lupiče. Ti vykradou banku, vezmou hromadu peněz a chtějí zmizet, což obvykle
s policií za zadkem nebývá snadné a je na Babym, aby je dostal do bezpečí. Je
rychlý, spolehlivý, trochu svérázný, protože kvůli staré nehodě musí pořád poslouchat hudbu, a jeho parťáci mu věří.
Teď chce ale pryč, s přítelkyní odjet někam daleko a začít se živit poctivě. Nic však není tak jednoduché a v tomhle
oboru to platí dvojnásob. Místo zaslouženého odpočinku tak Babyho čeká souboj s jeho bývalými kolegy, kteří rozhodně nemají v plánu rozloučit se s ním a popřát mu pěkný zbytek života. Začíná největší filmová honička sezóny,
ve které nebude o akci, bouračky, humor a skvělou hudbu nouze. Hlavní roli si zahrál Ansel Elgort z romance Hvězdy nám nepřály, těšit se ale můžete i na Kevina Spaceyho, Jamieho Foxxe nebo Jona Hamma. Režíruje specialista
na akční podívané Edgar Wright, který má na kontě hity jako Jednotka příliš rychlého nasazení a Soumrak mrtvých.

				

CineStar

27/07

Srdečně vás vítáme / komedie
Christian Clavier je jedna z největších francouzských hereckých hvězd a mnohokrát už předvedl, že komedie mu jdou. Jeho novinka Srdečně vás vítáme
ale bude možná pro spoustu diváků i trošku štiplavá. Zahraje si tu úspěšného
spisovatele a intelektuála Jean-Etienne Fougerola, který právě propaguje svůj
nový román, ve kterém se pokouší ukázat světu, jak se postarat o lidi, kteří v životě neměli tolik štěstí. Publikum ani kritika však nadšení nejsou, protože Jean-Etienne nemá podle nich s reálnými
problémy žádné zkušenosti a všechno vidí přes růžové brýle. Slavný spisovatel se tedy rozhodne ukázat světu, že se
umí řídit tím, co sám káže a oznámí, že jakákoliv chudá rodina u něj může zazvonit a on je rád přijme k sobě domů.
Nečeká, že to někdo skutečně udělá, ale když před jeho domem stojí usměvavý pohodář Babik a jeho nejbližší, musí
je pozvat dovnitř, aby neztratil tvář. A rychle pochopí, že skutečný svět je něco trošku jiného než to, co píše v knihách. A že hranice jeho tolerance je možná nižší, než si sám myslel.

27/07

CineStar, Cinema City

Maxinožka / animovaný
Adam je teenager, který nemá moc kamarádů, ani štěstí v životě. A je přesvědčený, že za to může fakt, že před lety beze stopy zmizel jeho táta, takže se rozhodne
vyrazit do lesů a najít ho. To se mu nakonec povede, čeká ho však překvapení,
jeho táta není člověk, ale Lesní muž, obří chlupatá potvora, která se musela
schovat hluboko v divočině, protože ji hledají zaměstnanci společnosti, která by
na něm ráda dělala testy. Společně se teď Adam s tátou pokouší dohnat ztracené roky a mladý hrdina zjišťuje, že i on má
schopnosti, které by mu jeho lidští kámoši mohli závidět. Ani jeden z nich však netuší, že rodinná pohoda brzy skončí,
po jejich stopě se totiž vydávají zástupci zlotřilé společnosti a oba budou mít co dělat, aby z toho vyvázli ve zdraví.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE

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.

30

Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací

od 01/07

Beer Factory

Druhý největší
pivovar v Plzni
Beer Factory vás zve na zahrádku ve vnitrobloku pivní továrny, 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 má od 11 do 22 hodin, v pátek
a v sobotu do 24 hodin.

od 01/07

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.

19/08

Chodovar

Slavnosti piva
Chodovar 2017
Rodinný pivovar Chodovar
zve na tradiční slavnosti piva. Pro milovníky zlatavého
moku bude připraven atraktivní program v pivovarské
zahradě s možností netradičních prohlídek pivovarského provozu a skalních sklepů. Chybět nebude ani
klání o největší pijany, tedy o tituly Pivní rytíř a Pivní
rytířka Chodovaru 2017. Jako každý rok se na slavnosti
můžete vypravit zvláštním vlakem, který vyráží z Plzně
přes Staňkov a Tachov až do Chodové Plané.
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadlo | Galerie | Muzea | Instituce

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Prostranství U Zvonu, Plzeň, www.divadelnileto.cz

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! (od 20:30 hod.)
28. 7. 20:30 Open air Slam Poetry

Živá ulice – Za dveřmi je… divadlo

Mlýnská strouha, Plzeň, vstup zdarma, www.zivaulice.eu

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

Hombres: Uhni, hraju!
V.O.S.A. Theatre: Vanař
Divadlo Continuo: Murgila a Zorila
Bratři v tricku: Běžkařská Odysea
Amanitas Fire Theatre: „W“

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:
18. 7. 17:00 Zlatá šedesátá a literatura – přednáška Jiřího Staňka
26. 7. 17:00 Zlatá šedesátá a film – přednáška Jana Kastnera
16. 8. 17:00 Zlatá šedesátá v populární hudbě – přednáška Z. Rabocha
18.–19. 8.	Barevné prázdniny v Plzni – dvoudenní setkání s dílnami
pro děti i jejich rodiče (vždy od 9:00–16:00 hod.)
27. 8. 18:00 Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let –
koncert k ukončení výstavy, umělci Divadla J. K. Tyla
Výstavní síň „13“
do 17. 9.
Otto Gutfreund – sochař
Kulturní program během výstavy:
19. 7. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – představení, hraje Poetické divadlo
25. 7. 18:00 Světem šansonu – pořad poezie a šansonů, hraje Poetické
divadlo a Duo Musette (dvorek)
8. 8. 18:00 Kouzlo starých časů – humor, poetika a hudba z dob dávných i nedávných, hraje Poetické divadlo a hosté (dvorek)
23. 8. 18:00 Pod letním nebem – literárně-dramatický pořad (dvorek)
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

4. 7.–4. 9.
Knihovnice umí více – výstava
25. 7. 16:00 Komentovaná prohlídka SVK PK

Galerie města Plzně

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

do 27. 8.
Konstruktivní lyrika – slovenské vizuální umění
2. 7. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
17.–21. 7.
Příměstský výtvarný tábor

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)

12. 7.–5. 8.
19. 7.–5. 8.

Hiroko Matsushita – výstava tvorby z papíru (GLS)
Ali Boozari – výstava ilustrací (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

4.–31. 7.	Hlavní budova je z důvodu rekonstrukce uzavřena

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 1. 10.
Plzeňské kamnářství – výstava
			
Slunce, voda, vzduch – panelová výstava
do 30. 11.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 5. 11.
Lidová zbožnost na Plzeňsku – výstava

Nová Akropolis

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

11. 7. 19:00 Inkové a Machu Picchu – přednáška s videoprojekcí
28. 8. 19:00 Moc mysli nad tělem – přednáška
29. 8. 18:00 Řeč těla – kurz, 3x2 hodiny přednášek a cvičení, cena:
1 900 Kč (studenti a senioři 1 500 Kč), (také 5. a 12. 9.)

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

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

Hlavní budova
29. 6. 17:00 Jak zní Horní Falc? – vernisáž výstavy
29. 6.–8. 9. Jak zní Horní Falc? – výstava
4. 7. 10:00 Knihovnice umí více – vernisáž výstavy

do 14. 7.	OPEN A.i.R. Umělecké rezidence Evropského hlavního města
kultury – výstava (Mázhaus radnice)
do 19. 8.	Letní barokní festival 2017 – 8 barokních slavností
(Plzeňský kraj)
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DEPO2015

31

PROGRAM
do 20. 9.
do 30. 9.
do 31. 10.
8. 7. 17:00

Landscape festival: CzechScape, Industriální topografie
Landscape festival: Zelená střecha roku (nádvoří)
Nomádi – výstava (nádvoří a okolí)
Letní barokní festival 2017: Vracíme Zelené Hoře duši –
barokní slavnost (Zelená Hora u Nepomuka)
21.–22. 7.	Letní barokní festival 2017: Pod ochranou svaté Máří –
barokní slavnost (Plasy)
21.–23. 7.
Skvosty s vůní benzínu – přehlídka historických vozů

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. Kavárna Moving Café otevřena v červenci po–pá od 12:00
do 18:00 hodin.

10.–14. 7.
28. 7.–2. 8.

Divadelní prázdniny – divadelní kurz pro děti od 6 do 12 let
Otevři si hlavu! – letní improvizace pro dospělé

Mezinárodní výstava koček (FIFe)

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

29.–30. 7.	Přehlídka plemen, nabídka koček z útulku k adopci, prodej
chovatelských potřeb a krmiv (vždy od 10:00–17:00 hod.)

Landscape festival Plzeň 2017

Plzeň, landscape-festival.cz

do 30. 9.	Instalace nejen v centru Plzně (DEPO2015, Velký Bolevecký
rybník, Papírna Plzeň, Říční stezka a areál Plzeňského
Prazdroje)
			
Výstavy v DEPO2015, Papírna Plzeň a Galerie
pod širým nebem
21. 7.–30. 9. Výstavní pavilon H3T 2x10 a zdar (Městská plovárna Plzeň)
12. 8. 21:30 Promítání dokumentu Artscape Norway – v rámci festivalu
Živá ulice (Proluka – Křižíkovy sady)
13. 8.			
Veřejná prostranství I. – procházka (centrum města)
14.–19. 8.	Taneční ulice – tančírny za doprovodu Živé ulice
(ul. Bedřicha Smetany)
17. 8. 19:00 Pěší zóny – debata, moderuje Petr Klíma
(ul. Bedřicha Smetany)

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

4. 7. 18:00 B osé boty – dílna výroby sandálů na bosou chůzi s Pavlem
Zahrádkou (do 21:00 hod.)
17.–21. 7.	Příměstský tábor – tvůrčí setkání pro děti od 6 do 13 let
(vždy od 8:30–16:00 hod.)
18.–20. 7.
Promítej i Ty! – projekce dokumentů z festivalu Jeden svět:
Život začíná po stovce, Ohrožená semínka, Švédská teorie
lásky (vždy od 20:00 hod.)
25. 7. 18:00 Ondřej Landa: Soběstačnost jako nástroj svobody, svědomí
a zdravého rozumu – přednáška
		20:00 Duo Kerlek – hudební výlet s multiinstrumentální dvojicí
5. 8. 08:30 Maitri dýchání – práce s dechem (do 21:00 hod.)
9. 8. 18:00 Lukáš Elien – povídání o Peru
11.–18. 8.
VEDIC ART – mezinárodní výtvarná dílna
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Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, plovarna.plzne.cz

14. 7. 20:00 Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna
21. 7. 17:00 P lovárenské dny 2017 – vernisáž plovárenské výstavy,
koncert Los Gádžos a Démophobia
22. 7. 15:00 Plovárenské dny 2017 – workshopy, dětské divadlo
a Ponožky pana Semtamťuka

Kino a divadlo Káčko

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

2. 7.
13. 7.
14. 7.
20. 7.
21. 7.

15:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Já, padouch 3
Válka o Planetu opic
Válka o Planetu opic
Dunkerk
Dunkerk

Letní kino Dobřany

Náměstí T. G. M., Dobřany

25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Šakalí léta
Logan: Wolverine
Sirotčinec slečny Peregrinové
Bezva ženská na krku
Anděl Páně 2
Rebelové
Inferno
Fantastická zvířata a kde je najít
Dítě Bridget Jonesové
Špunti na vodě

CineStar

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

29. 6.–5. 7. Já, padouch 3
6.–12. 7.
Spider-Man: Homecoming, V utajení
13.–19. 7.
Milovník po přechodu, Oklamaný, Válka o Planetu opic
20.–26. 7.
Dunkerk, Letíme, Valerian a město tisíce planet
27. 7.–2. 8. Baby Driver, Maxinožka, Srdečně vás vítáme
Dále hrajeme: Auta 3, Holky na tahu, Mumie (2D i 3D), Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta (2D i 3D), Pobřežní hlídka, Transformers: Poslední rytíř
(2D i 3D), Wonder Woman

Cinema City

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

29. 6.–5. 7. Já, padouch 3, Všechno, úplně všechno
6.–12. 7.
Spider-Man: Homecoming, V utajení
13.–19. 7.
Milovník po přechodu, Oklamaný, Válka o Planetu opic
20.–26. 7.
Dunkerk, Valerian a město tisíce planet
27. 7.–2. 8. Baby Driver, Maxinožka
Dále hrajeme: Auta 3 (2D i 3D), Holky na tahu, Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta (2D i 3D), Pobřežní hlídka, Šmoulové Zapomenutá vesnice,
červenec 2017 | www.zurnalmag.cz
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Smrtihlav, Špunti na vodě, Transformers: Poslední rytíř (2D i 3D),
Wonder Woman

B. Strozzi, G. Rigatti, G. Frescobaldi, Cesty osudu v italských
madrigalech v dramatizaci Filipa Jeviče (Strážiště,
kostel sv. Martina)

Kinematograf Pavla Čadíka

Tropical Beat 2017

Náměstí A. Němejce, Nepomuk, vstupné dobrovolné

1. 7.
2. 7.
3. 7.
4. 7.

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

Beach Club, Borská přehrada, Klatovská 602, Plzeň

Příběh kmotra
Mary a Max
The Doors: When You Are Strange
Hoří, má panenko

Cyklus letních koncertů – Kralovicko 2017

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

8. 7. 18:00 R adost v baroku – Kvartety mistrů baroka, účinkuje:
Sedláčkovo smyčcové kvarteto. Program: J. J. Fux, F. A. Miča,
V. J. Veit (Mariánská Týnice, muzeum)
15. 7. 18:00 S hudbou za památkami – Hudba na dvoře francouzských
králů, účinkuje: Julie Brané – flétny, Edita Keglerová – cembalo. Program: F. Couperin, L. N. Clérambault, A. Danican–
Phillidor, J.–M. Leclaire (Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla)
22. 7. 18:00 S hudbou za památkami – Život po smrti, účinkují: Helena
Matyášová – violoncello, Petr Wagner – viola da gamba.
Program: virtuózní skladby C. F. Abela a W. A. Mozarta
(Potvorov, kostel sv. Mikuláše)
29. 7. 18:00 Radost v baroku – II fatto tiranno, účinkuje: soubor dobové
hudby Musica cum gaudio. Program: C. Monteverdi,

11.–12. 8.	5. ročník music open air festivalu – zahrají: Big Famili
z Francie alias King Kalabash & Baron Black, Deadly
Hunta z Anglie, Mr. Cocoman, Uraggan Andrew & Reggae
Orthodox, Akira, S-Bish, MC Mista Deck, Satiwa, Vůdůkrů
a mnoho dalších

Malá letní scéna Nepomuk 2017

Nepomuk, www.nepomuk.eu

30. 6.
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.

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

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

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

Poitín – irská hudba
Na stojáka! – stand up comedy show
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

Hlavní partneři

14. – 15. 7. Točník – Žebrák 11. – 12. 8. Veveří
21. – 22. 7. Kunětická hora 18. – 19. 8. Hradec n. Mor.
28. – 29. 7. Švihov
25. – 26. 8. Bouzov
04. – 05. 8. Rožmberk n. Vlt.
01. – 02. 9. Bezděz

Hlavní mediální partneři

Tomáš Klus | Mig 21 | Arakain a Lucie Bílá

Horkýže Slíže | Rybičky 48 | Mandrage | Wohnout
Xindl X
Spolupracujeme

|

Richard Müller

|

Olympic

|

Visací zámek | Anna K.

No Name | Vypsaná ﬁxa | Majk Spirit + H16 | Vladimir 518
Ivan Mládek a Banjo Band | Sto zvířat | Portless | Plexis
Thom Artway | Smrtislav | The Agony | Trocha Klidu
předprodej:

Oﬁciální partner

www.facebook.com/CESKEHRADY www.hradycz.cz

Produktový partner
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

Od červencového
vydání nebude Žurnál
distribuován v síti CrossCafe
a v restauracích Janák Bros.
Časopis najdete na ostatních
obvyklých místech.
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
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
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
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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Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
12. 7. 19:30

JAZZ & SWING NIGHT PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV

18. 7. 19:30

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN

DIVADLO
25. 7. 20:00

CAVEMAN

DĚTI

31. 8.

2. 7. 14:30

O DRAKOVI, KTERÝ SE CHTĚL KOUPAT

9. 7. 14:30

ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA

15. 7. 14:30

HRAVÁ SOBOTA: INDIÁNI!

16. 7. 14:30

O MALÉ VELRYBĚ

23. 7. 14:30

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
ANEB POPLETENÁ POHÁDKA

30. 7. 14:30

POHÁDKY Z PALOUČKU

KINO BESEDA

PO
STRNIŠTI
BOS
21. 8.

22. 8.

23. 8.

24. 8.

29. 8.

30. 8.

11. 7. 18:00

JÁ PADOUCH 3

11. 7. 20:00

VETŘELEC: COVENANT

12. 7. 18:00

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

12. 7. 20:30

MUMIE

18. 7. 18:00

JÁ PADOUCH 3

18. 7. 20:00

VÁLKA O PLANETU OPIC

19. 7. 20:00

OKLAMANÝ

22. 7. 20:00

ANDRÉ RIEU:
MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2017

23. 7. 16:00

ANDRÉ RIEU:
MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2017

25. 7. 20:00

DUNKERK

26. 7. 18:00

JÁ PADOUCH 3

26. 7. 20:00

VÁLKA O PLANETU OPIC

www.mestanska-beseda.cz

PLZEŇSKÝ
SALÓN
2017
VÝSTAVA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
PLZEŇSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
S PODTITULEM

„BYLI MEZI NÁMI“

VERNISÁŽ 11. 7. OD 17.00
VE FOYER NOVÉHO DIVADLA.
VÝSTAVA OTEVŘENA OD 11. 7. DO 20. 8. OD 15 DO 18 HOD.

