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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

Ev. číslo – MK ČR E 17183

léto roku 2017 je už v polovině, takže pokud
jste ještě letos nestihli žádnou akci pod širým
nebem, máte nejvyšší čas vyrazit. Ožívají památky i ulice měst, probíhají festivaly hudební,
divadelní nebo taneční, konají se akce pro děti
i dospělé.
Například v sadech před vědeckou knihovnou je
po celý srpen instalována výstava, která mapuje industriální dědictví našeho města. Zavede vás do běžně nepřístupných objektů v areálu pivovaru či Škodovky, ale
ukáže i skryté skvosty v plzeňské vodárně nebo dopravních podnicích. Do parku za Plazou se po roce vrátí olympijský duch, tentokrát v podobě Sportmanie
zaměřené na adrenalinové sporty. Tady vás určitě nadchne největší outdoorová
sestava trampolín v republice Jump Arena, ale chybět nebude lanové a lezecké
centrum, fit park, sektory se střeleckými sporty nebo vodní svět. Milovníci tance
si zas určitě už dávno poznamenali, že se blíží druhý ročník dixielandového festivalu, který opět promění zahradu Měšťanské besedy v New Orleans. Přesun v čase
zase nabídne Letní barokní festival, jímž ožije Hrádek u Sušice, klášter Kladruby
a zámek Manětín. Tady se letošní barokní radovánky uzavřou prohlídkami zámku,
ochutnávkami barokních pokrmů, barokními tanci a ohňostrojem. I letošní léto
zkrátka nabízí senzační zážitky každému, kdo chce něco báječného prožít.
Ovšem CO zažít je jen jednou složkou zážitků. Neméně důležité je i to, S KÝM si
onen zážitek dopřejete. A léto je obdobím, kdy do našich životů vstupují noví
kamarádi, známí a přátelé častěji než v jiné části roku. Snad že nám slunečné počasí víc otevírá oči, srdce i duše a my jsme víc nakloněni tomu obohatit svůj život
o nové lidi, kteří nám později pomůžou líp snášet pošmourný podzim, mrazivou
zimu i nesměle se klubající jaro. Máte kamarády, s nimiž jste se dlouho neviděli?
Zkuste jim zavolat a domluvit se, že si vyrazíte třeba na některý z koncertů na nádvoří pivovaru nebo na něco z bohatého programu Živé ulice. Hoďte společně
za hlavu všední starosti a bavte se. Vsadím se, že si vzpomenete na dávno zapomenuté příhody, které jste spolu kdysi prožili, vybaví se vám texty písniček zapadlých hluboko v paměti nebo dokonce rozhýbáte své tělo v tanečních pohybech,
na něž jste už dávno rezignovali. A až se vrátíte zase k běžným starostem, je docela
dobře možné, že před vás život nebo šéf položí nečekaně problém, s jehož vyřešením vám nejlíp pomůže právě někdo z těchhle staronových přátel. Anebo naopak
někdo z nich bude mít trable, které hravě rozpletete právě vy.
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Přátelé jsou zkrátka velmi důležitou součástí našich životů a léto je nejlepším obdobím, kdy si květiny přátelství pěstovat. A společné návštěvy kulturních akcí jsou
pro takové pěstování ideálním hnojivem a zálivkou v jednom.

1.–3. 9. 2017

Karlovy VARY°

Báječnou druhou polovinu léta plnou kamarádů vám přeje
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz



4

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. srpna
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25.
Mezinárodní
festival
Divadlo
Plzeň
13.9. — 21.9.
2O17

Bolek Polívka

# FA N D Í M
D I VA D L U
už 25 let

Pořádá město Plzeň, Divadlo J. K. Tyla
a Divadelní obec ve spolupráci s Divadlem Alfa.

za podpory

partner festivalu

www.turisturaj.cz

hlavní mediální partneři

AKCE MĚSÍCE

Léto v Prazdroji 2017

LÉTO V PRAZDROJI 2017
Léto, ale i tradiční plzeňský festival Léto v Prazdroji, jsou
v plném proudu. Proto si nenechte ujít ani vy čtvrteční
koncerty na nádvoří pivovaru. Letní koncerty jsou tradičně zdarma a můžete se těšit na pivní stany s bohatým
občerstvením. Avšak začátkem školního roku nic nekončí – odstartují opět letní kina u Formanky, a to každý
čtvrtek od 20 hodin. Více informací o programu Léta
v Prazdroji najdete na www.prazdrojvisit.cz.

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

03/08
19:00

Laura a její Tygři

Černé kalhoty, funky drive černé brýle
a soulová naléhavost černé kravaty a jazzová elegance bílé košile a rocková energie. To je jedinečná kapela
z Mostu, která na české hudební scéně funguje už více
než třicet let. Laura a její Tygři mají na svém kontě více
než 1 600 koncertů doma i v zahraničí, 12 vydaných alb
a pět velkých koncertních projektů.

10/08 / 19:00

Red Hot Chilli
Peppers Revival
Ret Hot Chilli Peppers jsou kultovní kapela z Los Angeles. Red
Hot Chilli Peppers Revival jsou jejich nejlepším českým
revivalem a pocházejí z Brna. Koncerty nabízejí průřez
celou tvorbou jejich amerických vzorů. Kapela se vždy
snaží o co nejautentičtější zvuk a vizuální projev.

16/08 / 19:00

X-Cover
a Marek Ztracený
s kapelou
Jediný koncert, který v rámci Léta v Prazdroji připadá na středu, odehraje Marek
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Ztracený s kapelou. Zpěvák, skladatel, textař, multiinstrumentalista a držitel několika hudebních cen v roce
2008 debutoval deskou Ztrácíš. Jeho koncert je součástí
finálového klání soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, která volí ty nejlepší mistry výčepní z Česka.

24/08 / 19:00

Znouzectnost
Znouzectnost je svérázný mix
punku, undergroundu, folku,
garážového rocku, šansonu
i lehce archetypálního primitivismu, vycházejícího především z tradičního tříakordového písničkářství. Vznikla v totalitním roce 1986 v Plzni,
inspirována jednoduchostí punkové a nové vlny, zprostředkované za tehdejší železnou oponu německým
televizním a rozhlasovým vysíláním.

31/08 / 19:00

Portless
Hudební nadílku pivovaru uzavře 31. srpna skupina Portless,
která vznikla roku 2012 po rozpadu Support Lesbiens. Současnou sestavu tvoří Kryštof Michal, Jan Daliba, René
Rypar a Zbyněk Raušer. Své debutové album New Ride
kapela vydala v říjnu roku 2013. Letos na konci dubna
vydala druhé album s názvem Back. Všechny písničky
vznikaly s důrazem na koncertní provedení.

DOPROVODNÉ AKCE
6. 8.
Brass Band – koncert na nádvoří pivovaru
26. 8. 	Výstava historických vozidel – na nádvoří
pivovaru
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Léto v Prazdroji 2017

LETNÍ KINA V ZÁŘÍ U FORMANKY
Každý čtvrtek v osm hodin večer začne v září opět
promítání filmů nad nádvořím pivovaru – u Formanky.
Vstupné bude činit 100 Kč a bude v něm zahrnuto i uvítací pivo. Posedět budete moci přímo na trávě či u připraveného sezení před Formankou, kde vám rádi nabídnou i další osvěžení. 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 stejně nápaditě rozehrávají
své podvody 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 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.

DOPROVODNÉ AKCE
Prazdroj Cup 2017
02/09

Hned 2. září se na nádvoří pivovaru utká
soutěžní klání v požárním sportu. Kromě soutěžního
klání tu budou připraveny ukázky hasičské techniky,
a to jak té nejmodernější, tak té historické. Vše samozřejmě s občerstvením a pivem.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

03/09

Festival polévky

O den později se pivovarským nádvořím
rozvoní polévky. Proběhne tu další Festival polévky, kdy
od dvanácti do osmnácti hodin budete moci ochutnat
polévky vařené na dřevě ve čtyřicetilitrových kotlích.

15/09

Festival regionálních
potravin

Patnáctého září se tu uskuteční další akce pro milovníky
dobrého a kvalitního jídla: Festival regionálních potravin. Ten jako vždy přinese to nejlepší, co se na polích,
v lesích, sadech a zahradách našeho kraje rodí.

28/09

Svatováclavská
vyjížďka motorek

Na svatého Václava zaburácejí nádvořím pivovaru motory motocyklů, aby Svatováclavskou vyjížďkou symbolicky uzavřely letošní motorkářskou sezónu. Motorky
se začnou sjíždět kolem deváté hodiny a přibližně mezi
jedenáctou až jednou hodinou odpoledne společně vyrazí hlavní branou pivovaru na projížďku.

30/09
a 14/10

Farmářské trhy
v Prazdroji

Zářijovou pivovarskou nabídku pak uzavřou Farmářské
trhy. Konat se budou 30. září a 14. října vždy od osmi hodin ráno do poledne.

04/10

S
 lavnostní koncert
ke 175. výročí uvaření
první várky piva
Pilsner Urquell

Slavnostní koncert, který navazuje na dávnou tradici setkávání se právovárečných měšťanů v předvečer uvaření první várky piva Pilsner Urquell. Koncert se odehraje
v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni
od 19 hodin. Vstup je zdarma.

07/10

Pilsner Fest

Letošní Pilsner Fest bude oslavou již jubilejních 175 let od doby, co první sládek Josef Groll uvařil
v Plzni zlatý ležák, kterým se dodnes inspiruje celý svět.
Oslavy proběhnou o víkendu 7. a 8. října.

7

AKCE MĚSÍCE

Dožínky Plzeňského kraje a Farmářské trhy v Sušici

C

Dožínkový průvod

19/08 / 08:00

Sušice

Dožínky Plzeňského kraje
a Farmářské trhy v Sušici
Rok se s rokem sešel a hejtmanství i letos připravilo již tradiční akci Dožínky Plzeňského kraje,
a to na sobotu 19. srpna v Sušici. Ukončení sklizně a poděkování za úrodu je tento rok spojeno
s farmářskými trhy, které se zde konaly jako jedny
z prvních v celém regionu, a na náměstí Svobody
budou začínat už v 8 hodin. Jejich součástí bude
také ochutnávka oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje.

Součástí dožínek bude i tentokrát dožínkový průvod
s koňskými povozy, krojovanými zpěváky a muzikanty,
ale i ženci a děvečkami nesoucími dožínkový věnec a dožínkovou kytici. Průvod se začne chystat v 11 hodin za doprovodu dechové hudby Solovačka Na Fufernách. A i zde
budete moci ochutnat regionální potraviny. Průvod se pak
v 11:30 hodin vydá přes Příkopy a Mostní ulici až na náměstí Svobody, kde chasa předá hejtmanovi Plzeňského kraje
Josefu Bernardovi dožínkový věnec a starostovi Sušice Petru Mottlovi dožínkovou kytici. Za úrodu pak poděkuje farář
farnosti Sušice Marek Antoni Donnerstag.
Po skončení tradičních dožínkových zvyklostí bude program na náměstí Svobody pokračovat vystoupením Otavěnek a pěveckého souboru Svatobor. Kulturní program
zakončí svým koncertem od 14 hodin zpěvák Jakub Smolík.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte si užít do Sušice hezkou
sobotu!

V 10 hodin zahraje na náměstí Budvarka, poté se
představí folklorní soubory Šumavánek a Šumava.
Pozornost jistě také přilákají ukázky tradičního
řemesla bednářů Plzeňského Prazdroje, které zde
budou probíhat po celý den.
Vstup na akci je zdarma.

8
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Plzeňského kraje
a Farmářské trhy v Sušici
Program:
Náměstí Svobody

Na Fufernách

8:00–15:00

11:00

Farmářské trhy

Solovačka

Ochutnávky Regionálních
potravin Plzeňského kraje

Ukázky dožínkové vazby
a zdobení vozů

Ukázka řemesla bednářů
Plzeňského Prazdroje

Ochutnávky Regionálních
potravin Plzeňského kraje

Občerstvení
10:00

Budvarka

11:00

Folklorní soubory Šumavánek
a Šumava

12:00

Dožínkový průvod, předání
dožínkového věnce

13:00

Otavěnky

13:15

Pěvecký sbor Svatobor

14:00

Jakub Smolík

Trasa průvodu: Na Fufernách, Příkopy,
Mostní, náměstí Svobody

11:30

Začátek dožínkového průvodu
s Otavěnkami, Solovačkou,
Divadlem Schody, Hartmanickým
ochotnickým divadlem TYL,
Folklorními soubory Šumava
a Šumavánek

AKCE MĚSÍCE

Veletrh cestovního ruchu ITEP

21–23/09

Skvělá zábava na ITEPu
od baroka
až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové
turistické informace, informace z oblasti
dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety
na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná od 21. do 23. září.
Letošní veletrh je ve znamení baroka a bude
pojatý zábavnou formou povzbuzující lidskou zvědavost. Celé léto máme možnost
v rámci Letního barokního festivalu na vybraných památkách Plzeňského kraje nahlédnout do půvabně bohatých tvarů, zdobnosti
a velkoleposti barokní architektury, kuchyně,
módy, hudby a umění. Na ITEPu bude tahle
barokní spanilá jízda zakončena pomyslnou
sladkou tečkou za letní turistickou sezónou.
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Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, pohodu
i trochu adrenalinu a odneste si nové informace o tom, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem jste neměli tušení, co budete chtít vidět a být u toho. Nechte se opět
inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí,
turistických cílů a dalších subjektů. Nenechte si ujít vyprávění
a autogramiádu protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie
Modrava natáčeného v šumavské přírodě.
V rámci doprovodného programu uslyšíte vystoupení Junior
Orchestru, ZUŠ Plasy, Body Band Plzeň, talentovanou mladou
skupinu Na skok, Tajemný HangDrum a další. Bohatý program
je připraven pro malé děti i pro žáky základních a středních škol.
Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu, pohybová
vystoupení, malování na obličej, program složený z pohádek,
soutěží, tematických tvořivých dílen a nově i malování karikatur
a karetní vědomostní hry Karty hraběnky Lažanské, kde budou
hrát o zajímavé ceny, a soutěž je připravena i v náročnější verzi
pro dospělé. Nebude chybět nafukovací planetárium, expozice
ZOO Plzeň, Národního parku Šumava, Techmanie, Ekologického
centra Orlov a dalších oblíbených míst.
Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína a samozřejmě
nebudou chybět ani německá a česká piva.
Letní prázdniny ještě zcela nekončí. Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojovat a sbírat body nebo se
ještě zaregistrovat a zapojit v rámci letního putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje Prázdninová štafeta
(http://stafeta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní vyhlášení vítězů a předání hodnotných
cen se uskuteční právě na ITEPu.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Druhý prázdninový měsíc odstartují žlutí animáci ve snímku Já,
padouch 3 (2. 8.) a večer se můžete ve snímku Oklamaný (2. 8.)
nechat unést romantikou z doby Americké občanské války. O srdce
Colina Farrella budou bojovat Nicole Kidman, Kirsten Dunst či Elle
Fanning.
Pak už má Kino Beseda na programu jen dlouho očekávané snímky. Těšit se můžete na pompézní novinku Dunkerk (8. 8.) vizionáře Christophera Nolana s Tomem Hardym, Cillianem Murphym či

„Konec prázdnin v Kině Beseda: Strniště
Zdeňka Svěráka, francouzský hit
a peklo u Dunkerku.“
Kennethem Branaghem v hlavních rolích. 8. a 9. srpna bude sál
Kina Beseda patřit Daliborovi, který zve Plzeňany do svého světa.
Dalibor pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, ale stále bydlí se svou mámou. Nesnáší svoji práci, cikány, židy, uprchlíky,
homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. A Vít Klusák o něm natočil dokument Svět podle Daliborka.
Na konci srpna si nenechte ujít film Jana Svěráka Po strništi bos (21.–30. 8.), který vás zavede do vzpomínek Zdeňka Svěráka a do období Protektorátu, kdy je rodina Edy Součka donucena vystěhovat se z Prahy
na venkov k příbuzným. Radost vám jistě udělají i dvě parádní projekce – francouzský komediální hit Srdečně vás vítáme (28. 8.) a skvělý portrét baletního génia Sergeje Polunina Dancer (31. 8.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Světová hvězda jazzu
vystoupí v Besedě
Spousta poct a ocenění,
dva miliony prodaných alb,
dva tituly Zlatá a Platinová
deska, nominace na cenu
Grammy – to vše si může
do svého životopisu napsat
skvělá jazzová zpěvačka
Stacey Kent, která na začátku listopadu zavítá se svou kapelou do Plzně.
Stacey Kent patří mezi světovou jazzovou špičku
a k tomu nejlepšímu, co můžete vidět a hlavně slyšet
na světových jazzových pódiích. 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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17/09
19:30

F
 ilumenu nahradí
Drobečky z Perníku

Kvůli zdravotní indispozici jednoho z hlavních představitelů se 17. září mění program. O Simonu Stašovou ale
nepřijdete. Místo divadelního představení Filumena
Marturano si můžete do Měšťanské besedy zajít na dojemnou komedii Drobečky z perníku. Zakoupené vstupenky na Filumenu Marturano zůstávají v platnosti
i na náhradní představení. Pokud vám nový titul nevyhovuje, na webu Měšťanské besedy zjistíte, jak můžete
vstupenky vrátit.

27/09
19:00

Melody Makers
s Havelkou vzdají hold

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.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

01/10 / 19:00

Hop Trop představí nový klip
Bez koncertu kapely Hop
Trop si už snad ani podzim
v Besedě nelze představit. Hop Trop spolu hrají už
37. sezónu v nezměněném složení a 1. října uslyšíte
v Měšťanské besedě jejich nejznámější písně. Kapela s sebou přiveze i světelný park a těšit se můžete
i na nový videoklip.

12/10 / 19:00

Jedná scénka
za druhou
Roman Vojtek, Daniela Šinkorová či Tereza Kostková vás
12. října provedou od prvních žhavých schůzek a příprav na ně, přes budování vztahu, svatbu, manželství,
problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi, únavu
ze stereotypu až po vztahy v pozdním věku. Hra Miluji
tě, ale… nemá klasický děj, ale jde o rychlý sled scének
a hudebních čísel.

výběr z programu
12. 11.

20. 11.

26. 11.
27. 11.
3. 12.

3. 12.

18/10 / 19:00

Izer se vrací
do Besedy
Zdeněk Izer přijíždí do Plzně
s autokolektivem a s nezaměnitelným humorem. Těšit se můžete na oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a celá show
bude navíc obohacena videoprojekcemi.

19/11 / 19:00

Humor podle
Allena
120 minut rozkošného humoru, jaký umí vymyslet jen
Woody Allen. Nenechte si ujít skvělou komedii Zahraj to
znovu, Same, o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám sebou. V hlavních rolích Jan Hrušínský, Miluše
Šplechtová či Marek Taclík.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

6. 12.

13. 12.

17. 12.

27. 12.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

L. Vaculík, M. Zounar
či A. Gondíková v nové komedii
Divadelní společnosti Háta.

RADŮZA & BAND

Oblíbená písničkářka zahraje písně
nejen z posledního alba Marathon –
příběh běžce.

FEŠÁCI 50 LET

Oslava 50. výročí založení kapely

GABRIELA DEMETEROVÁ:
PAGANINI – BŮH, NEBO ĎÁBEL?
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED

Scénické provedení
v podání členů DJKT

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.

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Hra o dvou chovancích psychiatrické
kliniky, které čeká životní výzva...
M. Hofmann, F. Blažek a další

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Přední česká kapela Druhá tráva slaví
čtvrt století na scéně.

www.mestanska-beseda.cz
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VARY° září

1.–2. 9. 2017

Karlovy VARY°
Dovolená plná zážitků
s KarlovyVARY° CARD
Využijte volných vstupů nebo slev do více než 60 památek
a dalších návštěvních míst. Po dobu své platnosti slouží
KarlovyVARY° CARD také jako bezplatná jízdenka veřejné
dopravy v Karlových Varech a Mariánských Lázních.

www.karlovyvary.cz

varyzari.karlovyvary.cz

festival světla
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Svetová
ˇ
triatlonová elita
ˇ do Karlových Varuo
mírí

První zářijový víkend zažijí Karlovy Vary světovou
premiéru - poprvé v historii budou hostit ITU Světový
pohár v triatlonu. Do lázeňské metropole se přestěhuje
triatlonový svět na „ostrý test“ na náročných tratích před
nadcházejícím závodem série mistrovství světa. Mezinárodní triatlonová unie ITU přidělením závodu světové
série ocenila mnohaletou práci organizačního týmu,
skvělou kulisu Karlových Varů a perfektní zázemí
a nadšení pro triatlon nejen v Karlovarském kraji.

„Světový pohár je rozhodně jiná triatlonová liga
a perfektní organizace je při takové akci samozřejmostí.
Naší absolutní prioritou je bezpečnost závodníků, proto
plánujeme výrazně navýšit počty organizátorů na všech
třech úsecích - plavání, cyklistika a běh. Zájemci, kteří chtějí
zažít jedinečnou atmosféru a podpořit dobré jméno „českého triatlonu“, se mohou hlásit jako brigádníci prostřednictvím registračního formuláře na našich internetových
stránkách,“ zve Malý.

„Po Mistrovství Evropy v letech 2001 a 2003 přivítají
Karlovy Vary 75 elitních mužů a stejný počet žen, kteří
budou bojovat nejen o body do ITU Světového poháru, ale
vítěz si odveze také finanční odměnu ve výši úctyhodných
60 000 dolarů,“ říká Vladimír Malý, ředitel závodu.

CITY TRIATHLON Karlovy Vary však není jen pro profesionály. „Naším cílem je ke sportu přivést děti, dát možnost
hobíkům nebo třeba rodinným či firemním týmům. Můj
největší obdiv mají ovšem paratriatlonisté. V letošním roce
je naší patronkou Vendula Dušková, karlovarská závodnice
a účastnice paralympiády v Rio de Janeiro,“ říká Vladimír
Malý.

V roce 2016 jsme v Karlových Varech sledovali jednoznačný výkon Jonathana Brownleeho, dvojnásobného
stříbrného olympijského medailisty. Věříme, že statut
Světového poháru přiláká další velká triatlonová jména.
Konkrétní podoba startovní listiny bude známa zhruba
dva týdny před startem. Karlovy Vary, jak potvrzuje také
trenér české reprezentace Jan Řehula, mají pověst tvrdého, ale spravedlivého závodu. Závod žen odstartuje
3. září v 10 hodin a mužská elita se vydá na tratě v 15
hodin.

Triatlonový víkend zahájí již v pátek 1. září závod ČP
žactva a noční rodinný běh lázeňským centrem Karlových Varů „CITY NIGHT RUN“. V sobotu 2. září od 10 hodin
je na programu BABY DUATHLON a odpoledne plynule
přijdou kategorie dorostenců, juniorů, dospělých
ve věkových kategoriích, handicapovaných závodníků
v závodech jednotlivců a štafet.

Více informací naleznou závodníci, diváci i brigádníci na www.citytriathlon.cz

TIPY NA KONCERTY
09/08 / 20:30

Zach´s Pub

Luboš Pospíšil
& 5P
Jeden z nejosobitějších hudebníků tuzemské hudební scény se vrací do plzeňského
Zach´s Pubu se svojí kapelou 5P, v jejíž sestavě najdete
kytaristu Marka Linharta ze skupiny Yo Yo Band (dříve
např. Lenka Filipová trio) a o dvě až tři generace mladší,
ale neméně schopné muzikanty. Luboš Pospíšil zahájil
svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního
C&K Vocalu, ale na své první sólové album „Tenhle vítr
jsem měl rád“ si z dobových důvodů musel počkat až
do roku 1983. Tato deska se stala ve své době doslova
bombou a se svojí kapelou 5P v letech 1982–88 vyprodával sály po celé republice. Po comebacku 5P v roce
2007 vyšlo neméně znamenité album „Příznaky lásky“,
které následovaly ještě desky „Chutnáš po cizím ovoci“
(2011) a zatím poslední „Soukromá elegie“ (2014), které

TIP NA SRPEN
18/08 / 18:00

Kostel sv. Barbory, Manětín

Hudba pro
Barboru

Spojení příjemného s užitečným může být vaše
návštěva koncertu v rámci Letního barokního festivalu 2017 „Hudba pro Barboru“, na kterém vystoupí
česko – dánské duo Modus, a jehož výtěžek bude
věnován na záchranu varhan v manětínském kostele sv. Barbory. Jytte von Rüden a Marta Líbalová
koncertují po celém světě, několikrát vystoupily
pro dánskou královskou rodinu a jejich výkony jsou
naprosto virtuózní. V programu se prolnou příběhy
skandinávských a českých umělců spojené obdobím baroka a romantismu s přesahem do současnosti. Během večera zazní svita „Z Holbergových
časů – Svita ve starém stylu G dur op. 40“, romantické kusy od Antonína Dvořáka a další zajímavé skladby. Více na www.svetpodlejakuba.cz. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
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vždy zvedly pomyslnou laťku kvality ještě o kousek výš
a ukazují kapelu v životní formě!

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.

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.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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21/08 / 19:30

Měšťanská beseda

Szidi Tobias

Současná hvězda slovenského
šansonu, která je u nás známá
především spoluprací s duem Hapka – Horáček, přijíždí
do Plzně představit svým fanouškům skladby ze svého
nového dvojalba „Sedmoláska“. Na něm najdete výběr
nejvýraznějších skladeb ze všech šesti vydaných alb
Szidi Tobias v nových aranžích, a tomu také bude odpovídat program koncertu v Měšťanské besedě. O nové
desce sama zpěvačka říká: „Sedmoláska vznikla i proto,
abyste si mohli poslechnout, jak výborně kluci z kapely hrají. Za to jim nesmírně děkuji. Výběr písní prošel
hustým sítem, ale rychle jsme se dohodli na konečném
výběru. Mnoho písní se v průběhu let změnilo. Jsou vyzrálejší. Anebo jsme vyzrálejší my. A víte, co je nejlepší?
To, že se nám chce stále hrát, zpívat a koncertovat“.

24/08 / 20:30

Zach´s Pub

Vltava

Klubová
legenda
Vltava
v Zach´s Pubu představí své druhé comebackové album „Čaroděj“, na kterém se v opět
pozměněné sestavě vrací ke zvuku svých nejslavnějších
nahrávek „Šťastnej jako trám“ a „Marx, Engels, Beatles“.
Kapela pod vedením Roberta Nebřenského oslavila loni
již tři dekády působení na české hudební scéně, kde vždy
patřila mezi nezaměnitelná a uznávaná tělesa a na loňském albu dokazuje, že má stále co říct i v dnešní době.
Koho comeback s rockovějším albem „Komedianti se vracejí domů“ minul, toho aktuální deska prakticky nemusí
nijak výrazně překvapit, protože navazuje přesně tam,
kde Vltava v roce 2000 přestala plout, a to je jistě dobrá
zpráva nejen pro její skalní fanoušky!

13/09 / 17:30 a 20:00

Kino Beseda

David Gilmour
v Pompejích
Pětačtyřicet let od slavné
show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd
v Pompejích, se na místo činu vrátil skladatel, zpěvák
a kytarista této legendární skupiny David Gilmour
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že slavná česká violoncellistka
Michaela Fukačová žijící v Dánsku zahraje během zahajovacího koncertu nové sezóny Plzeňské filharmonie 21. 9. v Měšťanské besedě
Dvořákův koncert pro violoncello a orchestr h moll.
… že po letních prázdninách se představí u Zacha
např. Xavier Baumaxa s Jazz punk triem (5. 9.), Iva
Bittová s kapelou Čikori (7. 9.), legendární Etc…
v čele s Vladimírem Mišíkem (12. 9.), Vypsaná fixa
s novým albem (14. 9.), indie rockoví Please the
Trees (21. 9.) nebo domácí Poitín (26. 9.).
… že 6. září vystoupí v Pekle na „Po siréně swing!“
skvělý zpěvák Jan Smigmator se svým Swinging Q
a bubeníkem Josefem Vejvodou.
… že v rámci Ozvěn International Shakuhachi
Festival Prague 2017 vystoupí 19. 9. v Měšťanské
besedě slavný orchestr japonských tradičních nástrojů Pro Musica Nipponia.
… že kromě toho v Besedě chystají po prázdninách koncert trojnásobných držitelů Porty, skupiny Marien z Pardubic (20. 9.), nebo norského
zpěváka a vítěze Eurovize Alexandera Rybaka s Janáčkovou filharmonií Ostrava (5. 10.).
… že 2. 9. zakončí léto v DEPU Létofest – hudební festival pro celou rodinu, na kterém vystoupí
např. Rybičky 48, Marek Ztracený, Michal Hrůza,
Čechomor, Wanastowi vjecy nebo Mandrage.
… že 19. 9. odehraje v M-klubu „Koncert mezi knihami“ cestovatel, učitel, spisovatel a písničkář Jan Jícha.
… že 10. září proběhne v Lochotínském amfiteátru další ročník Radiofestu a můžete se těšit na No
Name, Slzu, Janka Ledeckého, Lenny, Xindla X a další.
a v loňském červenci odehrál v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě dva pompézní koncerty. Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl kvůli natáčení bez
diváků, tentokrát dvojité show pod Vesuvem přihlíželo
na 3000 fanoušků, kteří se dočkali největších hitů jeho
sólové kariéry i zásadních skladeb z vrcholné éry Pink
Floyd. Unikátní a oceňovaný snímek se bude v Kině
Beseda promítat pouze tento večer, tak si ho nenechte ujít, litovat rozhodně nebudete! Vstupenky jsou již
v obvyklých předprodejích, zvýhodněné vstupné pro
seniory nad 65 let a studenty do 26 let je možno zakoupit pouze v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41 a v Měšťanské besedě.
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DIVADLO
do
20/08

Divadelní tipy

Nová scéna DJKT

 lzeňský salón
P
– Byli mezi námi

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.

27/08 / 20:00

Divadlo J. K. Tyla pořádá druhý ročník výstavy nazvané
Plzeňský salón. Ve foyer Nové scény připomíná odkaz již
nežijících umělců z Plzně a Plzeňského kraje. Tři prostorná a světlá podlaží foyeru zdobí díla výrazných osobností, jakými byli například Jiří Kovařík, Bronislav Losenický nebo Miroslav Tázler starší. Výstava je přístupná
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,

Zach´s Pub

Howie a Rookie
Lee u Zacha
Pokud jste ještě neviděli Jana
Holíka a Ondřeje Rychlého v jejich excelentní „two man
show“ Howie a Rookie Lee, máte možnost na venkovní
scéně Zach´s Pubu. Divoká jízda Dublinem, která se točí
kolem tragického konce bojových rybiček a matrací zamořených svrabem, startuje ve 20 hodin. Vstupenky zakoupíte v síti www.plzenskavstupenka.cz nebo přímo
na baru v Zach´s Pubu v rámci otevírací doby.

28/08 / 19:30

Měšťanská beseda

TIP NA ZÁŘÍ
13–21/09

Mezinárodní
festival
DIVADLO
Belgičané s černou severskou komedií, Poláci s životem Tomasze Sikorského a Maďaři s inscenací Michala Dočekala, to jsou
hlavní taháky 25. ročníku mezinárodního festivalu
DIVADLO. Zahraničních divadel bude v jeho programu víc než kdy dřív, celkem osm. Bruselský soubor Das Fräulein (Kompanie) přiveze černou komedii Smutek, která ironizuje módní vlnu severské
depresivní krimi. Maďarská divadla sáhla po ruské
klasice a přivezou dramatizaci Zločinu a trestu
nebo Gogolovy Bláznovy zápisky. Českou divadelní tvorbu bude reprezentovat třeba Divadlo Letí
s oceňovanou inscenací Olga (Horrory z Hrádečku)
nebo osobitý Měsíc nad řekou v podání Slováckého divadla Uherské Hradiště. V epilogu se pak
diváci mohou těšit třeba na Divadlo Bolka Polívky
s představením Šašek a syn. Vstupenky jsou v prodeji od 1. srpna. Více na www.festivaldivadlo.cz.
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Commedia
dell´arte

Klasická komedie dell´arte vypráví příběh chamtivého Pantalona, který touží po krásné Isabelle. Její srdce ale patří romantikovi Leandrovi,
který musí o Isabelle soupeřit s chvástavým Capitánem.
První podoba této inscenace vznikala v průběhu léta
1995, kdy se šestice herců z brněnského HaDivadla a Divadla Husa na provázku odhodlala nazkoušet vlastní
představení. Tento Spolek sešlých pak s Commedií dell'
arte v letních měsících objížděl české hrady a zámky
a přivydělával si tak na živobytí. Komedie se ale postupem času stala slavnou a Spolek sešlých ji začal hrát
i v průběhu roku v různých divadlech České republiky.
Hrají Pavel Liška, Marek Daniel, Gabriela Štefanová,
Roman Slovák, Michal Bumbálek a Andrea Marečková
nebo Ivana Hloužková.

02/09
17:00

Malá scéna DJKT

Malá mořská víla

Romantický příběh H. Ch. Andersena z pohádkového
království podmořského světa vás v baletní fantazii zavede k vodním vílám a jejich králi, k princovi, ale i k čarodějnici. Magická láska mořské panny, která obětuje
pozemskému princi to nejcennější, co má – svůj hlas
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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a život, odkrývá prvky životního dramatu. Proto je představení s fantaskním nádechem určené nejen dětem, ale
i dospělým, aby se mohli spolu opět zrcadlit ve svých
duších. Autorem hudby je Petr Hora, choreografkou
a režisérkou inscenace Marika Hanousková. Premiéra se
koná 2. září od 17 hod. na Malé scéně, nejbližší reprízy
jsou naplánovány na 9. září a 11. a 14. října.

06/09

Mlýnská strouha

Průvod Vendelín
Kulturní sezónu ve městě zahájí
opět 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 od 17 hodin bude konat bohatý program
včetně prezentace kulturních institucí a workshopů pro
děti i dospělé. Na pódiu se představí například Divadlo
Alfa, soubory muzikálu a baletu Divadla J. K. Tyla, Pilsner
Jazz Band, Žonglér, Plzeňský dětský sbor, Step by step
studio, Divadlo Pluto a další. Letos uplyne 170 let od narození patrona plzeňských divadelníků i celé této akce
– herce, režiséra, divadelního historika a ředitele Městského divadla v Plzni, Vendelína Budila.

13/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Vratká prkna

Groteska maličko zlá, ale snad
ne bez lásky – to je představení pražské Ypsilonky, v němž Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová a další zavedou publikum do svého hereckého světa. Do světa, kde sice divadelní prkna znamenají
svět, ale dokážou být mnohdy pořádně vratká. Režisér
Arnošt Goldflam nabízí nejen herecký svět i život vtěsnané do divadelního vzorku, ale i lehce ironický (a sebeironický) pohled zvenku či zevnitř.

17/09
19:30

Měšťanská beseda

Drobečky z perníku

Divadlo A. Dvořáka Příbram přiváží vynikající Simonu
Stašovou v její excelentní roli, za niž získala Cenu Thálie. Tragikomický příběh Neila Simona ukazuje několik
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v rámci Průvodu Vendelín
uvede Divadlo Alfa na náměstí
Republiky hru Don Šajn a Johanes
doktor Faust.
… že 2. září proběhne na Malé scéně DJKT premiéra romantického příběhu H. Ch. Andersena z pohádkového království podmořského světa Malá
mořská víla.
… že Mezinárodní festival DIVADLO se částečně
odehraje i v DEPO2015. Zázemí tu najdou tři představení.
… že Alfa zve v září na pohádky Tři mušketýři
(18. a 19. 9.), Perníková chaloupka (20. a 21. 9.)
nebo Kolíbá se velryba (26. a 27. 9.).
… že Divadlo J. K. Tyla chystá na podzim premiéru
pohádkového muzikálu Zdeňka Merty a Stanislava Moši Zahrada divů (30. 9.).
… že v Divadle Dialog bude mít v září premiéru
komedie N. V. Gogola Hráči v režii Jakuba Zindulky
(11. 9.).
… že na začátku října uvede Alfa premiéru pohádky Kašpárek a mumie (9. 10.).
… že Moving Station otevírá novou sezónu 12. září
uvedením nového autorského představení v režii
Jiřího Honzírka z brněnského Divadla Feste.
… že Kino Beseda zve 1. října na Labutí jezero
v choreografii Jurije Grigoroviče.
… že listopadový Plzeňský literární festival přiveze do Plzně představení pražské Violy Shakespearova vánoční pošta s Hanou Maciuchovou a Martinem Hilským.
… že 24. 9. vystoupí na Zámku Kozel legendární
Spirituál Kvintet, který v září odstartuje již 58. sezónu na hudební scéně!

běžných životních situací, které musí řešit alkoholička
právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, který čeká na příležitost, jež stále
nepřichází. Vedle Simony Stašové na scéně excelují Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan a další.
Představení nahrazuje původně plánovaný titul Filumena Marturano aneb Manželství po italsku, původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by vám
nový titul nevyhovoval, vstupenky je možné vrátit. Více
na www.mestanska-beseda.cz.
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Přehled výstav

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 začala 12. července, výstava Aliho
Boozariho o pět dnů později.

do 27/08

Galerie města Plzně

Konstruktivní
lyrika

Výstavní projekt s názvem „Konstruktivní lyrika“ se zaměřuje na představení specifické
linie současného slovenského vizuálního umění, jehož
tvorba je charakteristická konceptuálním přístupem, relevancí formy či poetickým výrazem děl. 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. Tvorba zvolených autorů však není jen prázdná, prvoplánová estetická hra forem, ale je výsledkem promyšlené strategie,
hloubavé procesuálnosti či rukodělné zručnosti.

do 31/08

DEPO2015

Výstava
závěrečných prací
studentů FDU ZČU
Prohlédněte si originální kousky vzniklé v dílnách
Makerspace DEPO2015 pod dohledem mistrů dřevodílny, sítotisku a šicí dílny nebo FabLabu. Mezi modely stu-
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dentek oboru Fashion design zaujme designová sukně
netradičního střihu nebo hedvábný šátek se čtyřbarevným soutiskem, detaily budete obdivovat i na ručně vyrobené deskové hře Ztracení lyžaři a dalších zajímavých
studentských pracích. Výstava je volně přístupná v hlavní hale DEPO2015 každý den až do konce prázdnin.

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 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 1. října
se můžete přihlásit na workshop Keramická dílna, který
je doprovodným programem k výstavě. Seznámíte se
zde se základními postupy při zhotovování keramických
kachlů a součástí programu je také zábavná vzdělávací
hra pro nejmenší návštěvníky. Zájemci se během prázdnin mohou objednávat na tel. 378 370 200.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 31/10

DEPO2015

Nomádi: výstava
i zážitkové
nocování
Už několik desítek lidí se probudilo do letního rána
uprostřed výstavy o lidech, kteří chtějí nebo musejí
být na cestách. Nomádi na nádvoří depa totiž nejsou
jen výstavou. V kočovných příbytcích přespávají pocestní i ti, kteří si netradiční bydlení chtějí jen vyzkoušet. V nabídce je nocování v plátěném stanu na střeše
trabanta a favorita, v karavanu na solární pohon, miniaturním „pin-up house“, stanu zavěšeném ve vzduchu
či rodinném stanu. Na nádvoří najdete i dvojici kontejnerů s experimentální laboratoří Zelené městské
střechy, která je součástí Landscape festivalu. Výstava
Nomádi je zdarma přístupná denně od 9 do 19 hodin,
nocleh je třeba rezervovat na nomadi@depo2015.cz.
Na srpen je pak navíc připraveno dvojí Opékání buřtů s Nomády, a to druhého a třicátého, vždy od sedmi
hodin večer. Šestnáctého se v tutéž dobu koná komentovaná prohlídka výstavy.

do
05/11

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze

L
 idová zbožnost
na Plzeňsku

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

30/07–13/08

Hotel U Pramenů

Anna Lindnerová
a Lenka Floreová
Sdružení výtvarníků ČR připravilo do hotelu U Pramenů Na Roudné 123 v Plzni
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

výstavu dvou pozoruhodných výtvarnic. Anna Lindnerová studovala malbu ve Vídni. Ráda tvoří olejem,
akrylem, křídou, temperou, ale i tužkou nebo pískem
a přírodními materiály. Do svých prací přenáší své
zkušenosti, emoce a zážitky, ale i maličkosti, jako je
ranní káva. Lenka Floreová, která si říká Lenny Florea,
sama sebe označuje za introvertního extroverta a to
se odráží i v její tvorbě. Ve svých realisticko-abstraktních dílech, převážně portrétech, se snaží vystihnout
právě takové rozpory, snaží se o realistickou hloubku
obrazu rozbitou v prchajícím elementu roztříštěnosti.
Otevřeno denně.

01–31/08

Kopeckého sady

Industriální stopy
v architektuře
Plzně
Česko-anglická velkoformátová fotovýstava přibližuje
bohatou průmyslovou tradici Plzně. Na 21 panelech
představí stavby známé i méně známé, původně výrobního a technického charakteru. Odhalí tajemství běžně
nepřístupných objektů v areálu pivovaru či Škodovky,
ale i skryté skvosty v plzeňské vodárně nebo dopravních podnicích. Nahlíží i do netradiční kavárny v Papírně
či do nejdéle fungujícího tiskárenského provozu, který
je dokonce zapsaný v Knize rekordů. Vernisáž výstavy
proběhne 1. srpna v 17 hodin.

02/08 / 17:00

Západočeská
galerie

Bohumil Kubišta,
Zátiší z chléva, 1910
Nejvýznamnější akvizicí Západočeské galerie za rok 2016
je soubor tří leptů Bohumila Kubišty Švadlena, Venkovská
chalupa a Síň. Tento přírůstek doplnil rané období Kubištovy tvorby zastoupené ve sbírkách ZČG a vnesl do fondu
některé důležité souvislosti: v leptu Síň Kubišta zpracoval
interiér stavení ve Zdechovicích, kam se provdala jeho
matka, stejný námět včetně identických předmětů zpracoval později i v obraze Zátiší z chléva, který se nachází
ve sbírkách ZČG. Přednáška Petra Jindry z cyklu Jedno
dílo / jeden svět se bude věnovat podrobnému rozboru
motivu a jeho malířského zpracování v kontextu Kubištova života a uměleckého úsilí.
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od 09/08

Galerie Ladislava
Sutnara

Špička ledovce

Špička ledovce nabízí tradičně
výběr nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Sutnarky. K vidění bude fashion desin, knihy, grafiky, grafický design, fotografie, keramika, šperk nebo
multimediální projekty. Všechny práce jsou ověnčené
cenou děkana, čestným uznáním děkana nebo cenou
ateliéru a dosahují té nejlepší umělecké úrovně a vynikají rovněž precizním zpracováním.

16/08 / 17:00

Západočeská
galerie

Zlatá šedesátá
v populární hudbě
Doprovodná přednáška k výstavě Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let přenese publikum
do časů černých vinylových desek a prvních diskoték.
Zdeněk Raboch bude hovořit o tom, že muzika šedesátých let byla vyjádřením svobody myšlení i mladistvého
rebelantství, že šedesátá léta bourala mýty a stavěla
nové základy pro generace další. Nebyla to jen idylka,
ale i velké generační rozpory a střety. Dojde samozřejmě
i na zajímavosti z natáčení nejlepšího gramofonového
alba v dějinách zvukového záznamu – Klubu osamělých
srdcí seržanta Peppera skupiny Beatles, na téma hippies
či na období Swingin´ London.

23/08 / 16:00

Stará synagoga

Klára Becková –
Loosová, svědkyně jedné epochy
Stará synagoga hostí po celé léto česko-anglickou výstavu připomínající plzeňskou rodačku Kláru Beckovou,
a svět, v němž žila. 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, ale i jednou z tisíců figurek na děsivé
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Dozvěděli
jsme se…
… že od 22. září zve Západočeská galerie na novou velkou
výstavu TENKRÁT V EVROPĚ.
Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.
… že Studijní a vědecká knihovna PK a Galerie
Evropského domu vzdají v září hold plzeňskému
výtvarníkovi Jaroslavu Zapletalovi.
… že v Západočeském muzeu bude od 15. září instalována výstava Bob Dylan – On the Road – neznámá tvář známého umělce.
… že 12. září proběhne ve výstavní síni „13“ komentovaná prohlídka výstavy Otto Gutfreund –
sochař.
… že v září bude v rámci Dnů vědy a techniky
na náměstí Republiky Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara reprezentovat ateliér Animované
a interaktivní tvorby (8.–9. 9.).
… že v září se koná Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá (23.–24. 9.).
… že na 28. září chystá ZOO tradiční oblíbený program Za medvědy přes tři světadíly.
… že M-klub zve 18. září na cestovatelskou přednášku Na koloběžce podél Dunaje.
… že tématem letošní Noci vědců bude Mobilita.
Noc vědců se uskuteční 6. října v Techmanii.
… že na přelomu srpna a září se na elektrofakultě
ZČU koná JuniorFEL.ZCU.CZ, tedy letní univerzita
pro děti od 12 do 15 let (28. 8.–1. 9.).
… že v půli září proběhne ve Škodalandu soutěž
ohňostrojů Plzeňské ohýnky (15.–16. 9.).
… že koncem září proběhne v Plzni festival sportu
pro děti Sporťáček 2017 (23. 9.).
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. Třiadvacátého srpna
uplyne 84 let od Loosovy smrti. Při této příležitosti je
připravena komentovaná prohlídka výstavy. Provází její
autor David Růžička.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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od 01/08

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
01/08

18–27/08

Letní SPORTMANIE
Plzeň 2017
Loňský Olympijský park za Plazou se tak povedl,
že letos, ačkoli se Olympiáda nekoná, Plzeň bude
v srpnu sportovat opět. Město připravilo desetidenní Letní SPORTMANII, která se tentokrát víc
zaměří na sporty adrenalinové. K hlavním atrakcím 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 nebo loni
velmi oblíbené ranní cvičení. Celkem areál nabídne na šest desítek sportovních aktivit, a to včetně
závodů. Pro rodiny s dětmi to bude Predator Junior, široké veřejnosti je pak určen Predator Run. Divácky nejatraktivnější bude Predator Challenge,
běh zdatnosti přes nástrahy na sto metrů, na nějž
se každý večer budou konat kvalifikace, 26. srpna
pak velké finále. Všechny sportovní aktivity chystá město ve spolupráci s místními sportovními
kluby. Vstup do celého sportovního areálu bude
opět zdarma.

Techmania

Více virtuální reality

Techmanie láká na nové programy virtuální reality.
K současné hře The Lab – Xortex přibude v srpnu něco
pro dospělé návštěvníky. Milovníci umění si budou
moci vychutnat virtuální prohlídku Louvre a na fandy
turistiky čeká vycházka po horách. Virtuální realita je
v Techmanii v provozu třikrát denně vždy třicet minut
a je součástí běžného vstupného.

od 04/08

Letní barokní
festival v Hrádku
u Sušice, Kladrubech a Manětíně
Řadu nevšedních zážitků přinesou podvečerní barokní slavnosti 4. srpna na zámku Hrádek u Sušice a o den
později v klášteře Kladruby. Slavnostní zakončení Letního barokního festivalu proběhne pak devatenáctého na zámku v Manětíně. Připraveny budou prohlídky
zámku, ochutnávky barokních pokrmů, ukázky a výuka
barokních tanců, ukázky tradičních řemesel, komorní
koncert. Celý program zakončí barokní ohňostroj.

05/08
14:00

Klášter Chotěšov
Večer pro klášter Chotěšov

První srpnová sobota bude jako každoročně patřit klášsrpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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teru 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.

08/08 / 16:00

Kulturní tipy

11–
13/08

Víkend plný swingu pro všechny tanečníky na úrovni
mírně až středně pokročilých nabídne kromě výukových lekcí také volný vstup na páteční Mezinárodní
dixielandový festival, sobotní tančírnu v Papírně a nedělní Dixie o páté v pivovaru. A k tomu ještě možnost
odpočinku v bazénu na Slovanech. Lektoři Štěpán Jordánek & Áňa Hůlková a Jiří Bránský & Markéta Čekanová.
Více info na tel.: 724 317 539.

Studijní a vědecká
knihovna PK

11–18/08

Plzeň zastávka

Klub knihomilců

Pravidelné setkání příznivců
literatury, tentokráte nad knihou Vratislava Maňáka
Rubikova kostka – stručné dějiny uchavců. Mladý učitel Ondřej Šmíd přijíždí do rodného města na oslavu
dědečkových sedmdesátin. Očekává, že v bytě svých
rodičů najde idylu a ospalý klid, místo toho se ale o slovo hlásí tajnosti, zamlčované křivdy a vzpomínky, které
i po letech vzdorují zapomnění. Román Rubikova kostka
čtenáře zavede do roku 2011 i na konec války, do Českého lesa i k Zemplínské Šíravě, především ale do ulic
Plzně — toho „nejameričtějšího města v Evropě“, které
se kvůli měnové reformě už na počátku padesátých let
postavilo tehdejší moci.

od 11/08

Živá ulice
Je tu srpen a s ním oblíbená
Živá ulice, která jako každoročně promění centrum Plzně
v koncertní síň, divadlo a skvělou restauraci pod širým nebem. Hrát se bude rock,
jazz, swing, pop i electro, k vidění bude divadlo pro děti
i dospělé, český design a autorská móda, připravena je
výstava, workshopy, letní kino a food festival světových
kuchyní. Celkem deset dnů nabitých programem, který bude již tradičně zcela zdarma. Vše odstartuje Silent
kino a Loutkoviště v Proluce. V dalších dnech dojde
na Slam na ulici, vystoupení kapel The Prostitutes, Tony
Ducháček & Garage, Sunflower Caravan, The Drain nebo
Fast Food Orchestra, se svým koncertním programem
přijede i The Tap Tap. Na 15. a 16. srpna je připraven
festival jídla národnostních menšin Babylon na plotně.
Více informací na www.zivaulice.eu.
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TJ Lokomotiva

Letní swingování

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.

od
15/08

Techmania

Století budov

Budovám, v nichž sídlí Techmanie, je sto let. Přijďte se
seznámit s jejich historií od výstavby po dnešek! Dozvíte se třeba, že velkou halu postavila věhlasná firma
Müller a Kapsa, nebo že v dnešním planetáriu sídlila
kdysi opravna aut.

16/08
16:00

 tudijní a vědecká
S
knihovna PK

L
 iterární čaj o páté
(tentokráte o čtvrté)
s Irenou Fuchsovou

Hostem Literárního čaje o páté, který se tentokrát koná
o čtvrté, bude šestašedesátiletá seniorka, kterou stále
baví vše nové. Irena Fuchsová je spisovatelka, která má
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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na svém kontě 32 vydaných knih, členka Herecké asociace, moderátorka, nadšená fotografka, publicistka a divadelní nápověda. Vstup volný.

od
21/08

Kino Beseda

Po strništi bos

Kino Beseda zve na novinku Jana Svěráka Po strništi bos.
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil jeho
otec Zdeněk Svěrák za války na venkově a svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve. Osmiletý Eda je vytoužené dítě, které rodiče střeží
víc, než je zdrávo. V období Protektorátu je Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov. Rozměry
válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby,
vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Eda tak
nachází cestu nejen k místní klukovské partě, ale také
k nečekaným rodinným tabu a rovněž k vlastní odvaze.

od 01/09

Měšťanská beseda,
Alfa na Americké

Taneční kurzy TŠ
Vavruška

Taneční a společenská výchova rozhodně není žádný
přežitek! Nejenže se vám zajímavé taneční variace budou v životě hodit, ale mnozí jistě ocení, že se mohou
v příjemném prostředí seznámit s novými lidmi. Taneční škola Vavruška pořádá podzimní taneční kurzy
pro mládež ve Velkém sále Měšťanské besedy a kurzy
pro vysokoškoláky a dospělé v Alfě na Americké. Kromě klasických tanečních nabízí i pravidelnou Tančírnu
standardních a latinskoamerických tanců. V celé této
nabídce se spojuje tradice starých tanečních mistrů
s moderními trendy a nudit se tu rozhodně nebudete.
Více na www.tanecniplzen.cz.

12–16/09

Plzeň

Pomozte zvelebit
TUTO MĚSTO!
Od 12. do 16. září zavítá v rámci festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO do Plzně
šestnáct architektů a krajinářů pod vedením tří předních odborníků na veřejný prostor. V těchto dnech
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že zářijový literární festival
ve Studijní a vědecké knihovně PK bude věnován 85. narozeninám Vladimíra Párala.
… že 1. září se děti v ZOO rozloučí s prázdninami.
… že začátkem října proběhne v Koterově Medový
jarmark (7. 10.).
… že 9. a 10. září se na Lüftnerce koná největší výstava jiřinek v Plzeňském kraji spojená s vinobraním.
… že Design thinking festival v DEPO2015 v září
prozradí, jak úspěšně inovovat výrobek nebo službu
(26. 9.).
… že ve druhé polovině září proběhne festival
pouličního umění a kreativity Pilsen Busking Fest
(20.–23. 9.).

uskuteční za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti
své návrhy, které vytvořili během jarního plánovacího
workshopu. Prostřednictvím drobných zásahů vylepší
Školní a Chodské náměstí, plácek u křižovatky Kollárovy
a Kovářské ulice, prostor pod mostem Milenia, zemník
u Ježíška a planinu „Na májce“ v Bukovci. Tato místa
byla vybrána z podnětů občanů do Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Chcete také přidat ruku k dílu? Přihlaste se
na info@pestujprostor.cz. Více na www.tutomesto.cz.

13–16/09

Gymnázium
Mikulášské náměstí

Podzim
v alpinu 2017

Do podzimu je ještě daleko, ale členové Alpinum klubu
Plzeň již chystají podzimní výstavu. Její součástí budou
zejména rostliny, které mají vrchol vegetačního období
stále před sebou. Podzimní výstava, která bude opět
spojená s prodejem, se uskuteční jako vždy ve výstavním areálu zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí
od středy 13. do soboty 16. září, v době od 9 do 18 hodin.
Prodej se uskuteční ještě v neděli 17. září do 12 hodin,
tento den bude vstup zdarma, ale pouze do prodejního
areálu. Více na www.skalnicky-plzen.cz.
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17/08

CineStar, Kino Káčko

Po strništi bos / drama / válečný
Zdeněk Svěrák a Jan Svěrák jsou bez nejmenších pochyb nejvýraznější dvojicí, jakou český film kdy měl. Jejich Kolja získal
Oscara, Tmavomodrý svět ukázal, že i uprostřed Evropy může
vzniknout velkolepý a zároveň dojemný válečný příběh a Obecná škola měla k tomu Oscarovi také blízko. A právě její hrdinové se vrací i ve svěrákovské novince Po strništi bos. Zatímco
v Obecné škole jsme se podívali do období těsně po druhé
světové válce, tentokrát zamíříme do trošku vzdálenější minulosti a přímo do války. Právě před ní se rozhodnou utéct
hrdinové z Prahy na venkov, kde by chtěli všechno bez úhony
přečkat. Spolu s dvojicí manželů na vesnici přijíždí i jejich syn
Eda, typické pražské dítě, které má strach z nového prostředí,
dobytka a vlastně i z kluků ze sousedních domů. Ale nakonec
se přizpůsobí a uprostřed polí, lesů a sympatických lidí tak tráví
kouzelné dětství. Aniž by mu došlo, že se kolem něj přepisují
dějiny. Jak si ale s novou situací poradí jeho rodiče? A co když
si válka nakonec najde cestu i sem? Jan Svěrák opět točil podle scénáře a vzpomínek svého otce Zdeňka
a do hlavních rolích obsadil Ondřeje Vetchého, Terezu Voříškovou, Jana Třísku nebo Oldřicha Kaisera. Kino
Káčko uvede 17., 18., 20., 25. a 27. srpna.

CineStar Srdečně vás vítáme / komedie

27/07

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 rozhodně 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.

		

CineStar, Kino Káčko

03/08

Křižáček / drama / historický / road movie
Filmové léto bývá obvykle ve znamení akce, velkofilmů, spousty výbuchů
a blockbusterů, které stojí čtvrt miliardy. Pokud ovšem máte chuť na něco
trošku komornějšího a klidnějšího, tak zkuste Křižáčka. České historické drama je volnou adaptací básně Jaroslava Vrchlického a odehrává se ve středověku, kdy nebyl život zrovna jednoduchý. Malý syn rytíře Bořka má vcelku
pohodlný život, alespoň v rámci možností, ale nudí se a touží po dobrodružství. A tak si jednoho dne vezme
dětskou zbroj a vyrazí směrem ke Svaté Zemi. Jeho otec se rozhodne najít ho dřív, než přijde k úrazu, ale zdá se,
že mu nepřeje štěstí. Pořád je jen kousek za synem, a čím déle mu je na stopě, tím víc začíná mít pocit, že ho už
nikdy neuvidí. Setkají se nakonec otec a syn? A změní celé dobrodružství jejich vztah? V hlavní roli filmu, který
získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech, uvidíte Karla Rodena. Kino Káčko uvede 10. srpna.

26
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CineStar, Cinema City Atomic Blonde: Bez lítosti / akční

03/08

Charlize Theron si ráda občas odskočí k akčním rolím. Má sice doma Oscara za Zrůdu, ale když dojde na střelbu
a akci, tak to vypadá, že je mnohem víc ve svém živlu, což jsme mohli vidět třeba v hitu Šílený Max: Zběsilá cesta.
Teď do kin míří Atomic Blonde: Bez lítosti, adaptace komiksu, který se sama Theron pokoušela dostat do kin několik
let. Zápletka se odehrává těsně před pádem Berlínské zdi. Celá Evropa je na nohou, v Německu totiž kdosi zavraždil
britského agenta a zmocnil se seznamu západních špiónů, kterým jde teď o život. Angličané tak do Berlína posílají
Lorraine Broughton, svou nejlepší agentku, která je sice trochu nezvladatelná a po jejích akcích si ohledávači mrtvol
musí brát přesčasy, ale má výsledky. V Německu ovšem Lorraine zjišťuje, že se zapletla do hry, kde každý hraje na dvě
strany a zdá se, že nemůže věřit vůbec nikomu. Vedle Charlize Theron se objeví James McAvoy a John Goodman
a režíruje bývalý kaskadér David Leitch, jenž natočil i vynikající akčňák s Keanu Reevesem John Wick.

		

		

CineStar

03/08

Čára / krimi / thriller
Slovenský režisér Peter Bebjak soutěžil letos v Karlových Varech se svým dramatem Čára. Sice nevyhrál, dojem ovšem zanechal dobrý a na jeho novinku si
teď můžeme zajít i do běžných českých kin. Hlavním hrdinou je Adam Krajňák,
který si na živobytí vydělává trošku nelegálním způsobem. Šéfuje partě pašující přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety. Zatím všechno zvládá bez
problémů a jsou z toho i docela dobré peníze, v tomhle byznysu se však dřív nebo později musí něco pokazit a Adam
to zjistí na vlastní kůži. Jedna z jeho dodávek se ztratila a zodpovědný by za to měl být podle všeho právě Adam.
Jeho svět se začíná hroutit a z práce, která mu měla vynášet pohodlné peníze, se najednou stává hodně nebezpečná
záležitost. Co všechno bude ochotný udělat, aby ochránil sebe i svou rodinu před následky svých činů?

10/08

CineStar, Cinema City

Annabelle 2: Zrození zla / horor / mysteriózní
Fandové hororů moc dobře vědí, že s panenkami není žádná sranda. Už
od osmdesátých let terorizuje na plátně hrdiny vraždící Chucky a před nedávnem dostal parťačku Annabelle. Ta se poprvé objevila v hororové sérii V zajetí
démonů, ale před třemi lety dostala vlastní film, který byl nejen děsivý, ale
i dost úspěšný, a tak se vrací. V Annabelle 2: Zrození zla se – jak už název napovídá – dozvíme, jak vůbec tahle masakrózní barbína přišla na svět. Děj se odehrává uprostřed pouště, kde žije stárnoucí loutkař a jeho žena, kteří před lety kvůli nehodě přišli o dceru. Teď se rozhodli udělat ze svého velkého domu
sirotčinec a pozvali sem mladou jeptišku a několik dívek bez domova. Zpočátku všechno vypadá ideálně a zdá se,
že holkám se tu líbí, ale pak se ukáže, že do jedné z místností je zakázáno vstupovat. A jak to tak v hororech bývá,
tenhle zákaz někdo poruší a na scéně se objeví Annabelle, posedlá panenka, se kterou není žádná sranda. Jak ale
přišla na svět? A co má společného s mrtvou dcerou hlavních hrdinů? Režie se ujal David Sandberg.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

10/08

Emoji ve filmu / animovaný / dobrodružný
Animované filmy mohou být naprosto o čemkoliv. Podívali jsme se do světa
hraček, pod hladinu oceánů, mezi mluvící auta i do mozku malé holky. A teď
jsou na řadě telefony. V Emoji ve filmu vás čeká výprava do světa textových
zpráv a do města Textopolis, kde vedle sebe žijí usměvaví i naštvaní smajlíci,
srandovní zmrzliny i elegantní animované výkaly. A taky Gene, smajlík, který se
rozhodne být obyčejným a normálním. Sám to ovšem nezvládne, naštěstí mu podá pomocnou ruku Hi-5 a hackerka
Jailbreak. Společně se vydávají na cestu skrz mobilní telefon až ke kódu, který by mohl Gena předělat a opravit. Během
svého putování ovšem odhalí, že telefonu i všem smajlíkům hrozí děsivé nebezpečí. Kino Káčko uvede 11. a 20. srpna.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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17/08

CineStar, Cinema City

Zabiják & bodyguard / akční / komedie
Michael Bryce je ve své profesi eso. Je to osobní strážce, a pokud vám jde
po krku ruská mafie, šílený diktátor nebo naštvaná přítelkyně, najměte si
jeho. Budete mít klid. Darius Kincaid je taky eso, ale jako osobní strážce
nepracuje. Darius je nájemný vrah a pokud potřebujete zlikvidovat ruskou
mafii, šíleného diktátora nebo naštvanou přítelkyni, najměte si jeho. Ti dva
o sobě vzájemně vědí a logicky se nemají moc rádi, protože si vzájemně pěkných pár let kazí kšefty, teď se ale
situace vyvinula tak, jak ani jeden z nich nepředpokládal. U mezinárodního soudu sedí nebezpečný zločinec
a jediný, kdo ho může poslat za mříže, je svědek Darius, a protože elitní policejní komando, které ho mělo chránit,
záporáci rozstříleli na kusy, přichází na scénu Michael. Z dvou bývalých nepřátel se tak shodou okolností musí stát
parťáci. Nemají se rádi, ale rychle jim dojde, že pokud chtějí zůstat naživu, musí začít spolupracovat. Ale vzájemná
nevraživost je možná tak velká, že jeden druhého zkusí zastřelit dřív, než k soudu vůbec dojedou. V akční komedii
od režiséra třetích Postradatelných si zahráli Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek nebo Gary Oldman.

		

CineStar, Cinema City

24/08

Barry Seal: Nebeský gauner / krimi / thriller
Toma Cruise jsme letos viděli ve velkolepém akčním hororu Mumie a na příští
rok chystá šestou Mission: Impossible, mezi tím si ale vystřihne jeden film podle skutečné události. I když se tomu těžko věří, Barry Seal totiž nebyl žádný
nudný malíř nebo spisovatel, ale solidní cvok. Živil se jako pilot, ale nebavilo
ho to a navíc měl vždycky rád peníze, takže práci pro nudné aerolinky vyměnil
za job u jihoamerického drogového kartelu a pro Pabla Escobara vozil drogy do Spojených států. A to v takovém
množství, že si dovolenou jen tak vybrat nemohl. Nakonec ovšem spadla klec a Barryho dopadla CIA. Místo toho,
aby šel do vězení, se ale měl stát práskačem, což v tomhle oboru není zrovna bezpečné povolání, Seal to ale vzal
po svém a jako vždycky měl ukryté eso v rukávu. Ovšem hrát špinavou hru s tajnou službou, Bílým domem a nejnebezpečnějším drogovým kartelem na světě je pořádně riskantní. A Barry to zjistí na vlastní kůži. Tom Cruise u své
novinky spojil síly s režisérem Dougem Limanem, který s ním natočil i vynikající akční sci-fi Na hraně zítřka.

24/08

CineStar, Cinema City

Velká oříšková loupež 2 / animovaný

Animák Velká oříšková loupež měl premiéru před třemi lety a ačkoliv to bylo kreslené béčko, divákům se nakonec
docela líbilo, takže tu letos máme pokračování. Děj se opět točí okolo veverčího drsňáka jménem Bručoun a jeho
zvířecích kámošů, kteří zjistí, že mají nepříjemný problém. Starosta města Oakton City má v plánu postavit obří
zábavní park a kvůli tomu je potřeba zlikvidovat území, na kterém žijí zvířátka. A to se jim pochopitelně nelíbí.
Nikdo se jich neptal, jestli se chtějí stěhovat, a tak se rozhodnou vyřešit to trošku jinak a začít o svůj domov bojovat. Navíc se jim povede zjistit, že celý plán se stavbou zábavního parku trošku smrdí a že starosta možná nemá
úplně čisté svědomí. Začíná boj o budoucnost Oakton City. A tahle animovaná zvířecí verbež rozhodně nedá svou
kůži lacino.

24/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Temná věž / akční / dobrodružný / fantasy
Legendární Stephen King je podepsaný pod hromadou hororových příběhů, na kontě má ale i jednu trochu svéráznou fantasy, a právě Temná věž teď
zaujala i Hollywood. Jejím hrdinou je kluk, který zjistí, že krom našeho světa
existují i jiné a že mezi nimi umí i cestovat. A všechny světy jsou v nebezpečí.
Podivný Muž v černém, o němž se říká, že je děsivější než sám Ďábel, se totiž
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pokouší zničit Temnou věž, která drží pohromadě celý vesmír. Zabránit mu v tom mohou jen rytíři, nebo spíš pistolníci, všichni jsou ale už mrtví. Všichni až na jednoho, bohužel Roland Deschain se k zachraňování vesmíru moc nemá.
Ví, že on i jeho spolubojovníci prohráli a že zkáza je neodvratná. Návštěvník ze Země je však přesně ta motivace,
kterou potřebuje, a tak se ještě jednou vydává do boje s Mužem v černém, ve kterém se rozhodne o osudu lidstva,
vesmíru a všeho, co známe i neznáme. Hlavní role si v napínavé podívané rozdělili Idris Elba a Matthew McConaughey. Kino Káčko uvede 24. a 25. srpna.

31/08

CineStar

Tulipánová horečka / drama / romantický
Režisér Justin Chadwick je specialistou na příběhy z minulosti a je podepsaný pod dramatem Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě nebo filmem Králova
přízeň, kde se sešly Natalie Portman a Scarlett Johansson a pokoušely se
svými půvaby vloudit vedle krále Anglie. Ve své novince Tulipánová horečka
se Chadwick vydává do Nizozemska, kde na začátku sedmnáctého století
vypukla tulipánová mánie. Hlavním hrdinou je mladý umělec Jan Van Loos, který dostal za úkol namalovat půvabnou ženu bohatého obchodníka, oba dva mladí lidé se však do sebe zamilovali. Aby mohli utéct, potřebují
peníze, a tak se rozhodnou riskovat a vsadit všechno na nejistou investici na trhu s tulipány. Brzy ale pochopí, že
jejich láska je v ohrožení. V Tulipánové horečce se sešla hromada hereckých hvězd. Hlavní roli si zahrála nastupující hvězda Dane DeHaan, vedle něj se pak objeví mladá oscarová kráska Alicia Vikander, dvouoscarový specialista
na zloduchy Christoph Waltz, modelka Cara Delevingne, bývalá šéfová Jamese Bonda Judi Dench nebo komik
z Pařby ve Vegas Zach Galifianakis, který si tu zkusí vážnější polohu.

				

CineStar

31/08

Hurvínek a kouzelné muzeum / animovaný
Spejbl a Hurvínek jsou s námi už pěkných pár desítek let a jejich taškařice
pobavily hned několik generací diváků. Loutkoví hrdinové se ale musí vyvíjet, a tak to poprvé tahle ušatá dvojice zkusí v kině a v animovaném filmu.
Pan Spejbl momentálně pracuje jako hlídač muzea loutek, do kterého ale
bohužel nechodí tolik lidí, kolik by bylo potřeba, a tak muzeu hrozí zbourání
a Spejblovi pracák. To ovšem není největší problém, tím je i tentokrát Hurvínkova neposlušnost. I přes přísný zákaz se rozhodne navštívit muzeum po zavírací době a podaří se mu dostat do uzavřených prostor, kde objeví něco
nečekaného. Oživlé loutky. A je jich zatraceně hodně. Při svém dobrodružství se ovšem dostane až do sklepa,
kde zjistí, proč loutky ožívají, ale taky možná objeví způsob, jak jejich domov a celé muzeum zachránit. Rodinná
zábava pro malé i velké může začít.

31/08

CineStar

Loganovi parťáci / komedie
Oscarový režisér Steven Soderbergh natočil klasiky jako Traffic: Nadvláda
gangů nebo Erin Brockovich, ale také zlodějskou trilogii Dannyho parťáci.
Teď se ke zlodějskému žánru vrací, ovšem hrdinové jeho novinky Loganovi
parťáci mají ke stylové partě, které šéfoval George Clooney, celkem daleko.
Jednoduše řečeno – jde o burany. Nepříliš vzdělané, špinavé, ne moc chytré,
ale zoufalé. Bráchové Jimmy a Clyde Loganovi na tom nejsou finančně moc dobře, a když Jimmy přijde o práci,
zdá se, že jejich situace má jen jedno řešení. Spolu se sestrou Mellie se rozhodnou ukrást miliony dolarů, které
nechají fanoušci závodů NASCAR v pokladnách u nedalekého závodiště. Loganovi ale potřebují pomoc, a tak
musí nejdřív dostat z vězení specialistu na výbušniny jménem Joe Bang a dát dohromady plán, který nebude
úplně šílený. Zlodějská krimi komedie sází na skvělé obsazení a uvidíte v ní Channinga Tatuma, Daniela Craiga,
Katie Holmes nebo Adama Drivera.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant sunlight grill v angelo by Vienna House Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální
dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte vynikající hovězí burger s rajčaty, kyselou okurkou, cibulí
a steakovými hranolky. V menu najdete i dietnější či vegetariánské pokrmy. Jsme tu pro vás také ve všední den během
oběda s neodolatelnou polední nabídkou. Uvidíme se brzy
v Restaurant sunlight grill s jedinečným výhledem na město.

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

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 59/4, Plzeň
Tel.: +420 377 324 485
Otevírací doba: po–st 11–23, čt
11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
www.naparkanu.com/cz
Plzeňská pivnice, šenk Na Parkánu, byla založena v roce 1966
a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb tzv.
parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem,
a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého
i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell, je svým
způsobem jedním z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu
a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění zajistíme pro
soukromé a firemní oslavy. Na dvorku Pivovarského muzea
nabízíme posezení na kryté a v selském duchu zařízené letní
terase s možností venkovního grilování.
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od 01/08

Pulcinella

Nové menu
Italská restaurace Pulcinella zve na nové menu, které potěší především všechny, kdo vyhledávají jídla
bez lepku. Najdou jich tu celou řadu. Kromě toho tu
na každý srpnový víkend chystají speciální nabídku:
ten první se budou podávat smažené kalamáry s česnekovou omáčkou, druhý hovězí arrosticini, což jsou
malé špízky marinovaného masa, třetí víkend bude
patřit pokrmu vpravdě královskému, telecí kýtě s lanýžovou omáčkou a poslední víkend přijdou na řadu
grilovaná chapadla z kalamárů.

od 01/08

Pils’n’Grill –
Courtyard
by Marriott

Nové letní menu
Přijďte do restaurace Pils’n’Grill v hotelu Courtyard
by Marriott Pilsen a ochutnejte nové letní menu. Šéfkuchař Vít Tandler vám připraví jak rib eye steak, filet
ze svíčkové či originální Pils’n’Grill burger, tak i další
speciality české a mezinárodní kuchyně. Během léta si
můžete užít i nově otevřenou zahrádku, kde si vychutnáte domácí limonády či chuťovky s pivem. Restaurace je otevřena každý den od 17 do 22 hodin, zahrádka
od 12 do 24 hodin.

16–17/08

Plzeňský Prazdroj

Finále Pilsner
Urquell Master
Bartender 2017

Pivovar bude hostit národní finále soutěže výčepních. Náš kraj bude zastupovat vítěz regionálního
kola Miroslav Štych z restaurace U Mansfelda. Klání
výčepních bude probíhat ve dvou soutěžních dnech.
V tom prvním je čeká vědomostní test na téma historie a vše kolem výroby plzeňského piva, také degustační zkoušky. Ve druhém je pak čeká pohovor
s porotou a čepování před nimi. Držte palce.
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz
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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:
2. 8. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta: Zátiší z chléva,
1910 – přednáška Petra Jindry
16. 8. 17:00 Zlatá šedesátá v populární hudbě – přednáška Zdeňka
Rabocha
18.–19. 8.
Barevné prázdniny v Plzni – dvoudenní setkání s dílnami
pro děti i jejich rodiče (vždy od 09:00 do 16:00 hod.)
22. 8. 17:00 Od aaaaa k abARTu – přednáška Jiřího Hůly
27. 8. 18:00 Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
– slavnostní koncert k ukončení výstavy, účinkují umělci
Divadla J. K. Tyla
Výstavní síň „13“
do 17. 9.
Otto Gutfreund – sochař
Kulturní program během výstavy:
1. 8. 17:00 Otto Gutfreund – sochař – komentovaná prohlídka
a představení knihy vydané k výstavě
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, hraje
Poetické divadlo a hosté (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

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

Hlavní budova
do 4. 9.		
Knihovnice umí více – výstava
do 8. 9.		
Jak zní Horní Falc? – výstava
8. 8. 16:00 Klub knihomilců
16. 8. 16:00 Literární čaj o páté (tentokráte o čtvrté) s Irenou Fuchsovou
29. 8. 16:00 Komentovaná prohlídka SVK PK (do 17:00 hod.)

Galerie města Plzně

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

do 27. 8.	Konstruktivní lyrika – výstava slovenského vizuálního umění
6. 8. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514, 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)

9. 8. 18:00 Špička ledovce – vernisáž výstavy (GLS)
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

10. 8.–9. 9.	Špička ledovce – výstava nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů FDU LS (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

do 31. 8.	Expozice v hlavní budově jsou z důvodu rekonstrukce
uzavřeny
21.–25. 8.
Dobrodružství archeologie 2017 – letní příměstský tábor

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
Výstavy:
do 1. 10.
			
do 30. 11.

Plzeňské kamnářství – výstava
Slunce, voda, vzduch – panelová výstava
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: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 12.

Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

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
Výstavy:
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

28. 8. 19:00 Moc mysli nad tělem – přednáška
29. 8. 18:00 Ř eč těla – kurz, 3x2 hodiny přednášek a cvičení, cena:
1 900 Kč (studenti a senioři 1 500 Kč), (také 5. a 12. 9.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 8.
Výstava prací studentů FDU LS vyhotovených v Makerspace
1. 8. 11:00 Galerie Jedna hodina na náměstí Republiky – zážitkový
exponát z výstavy Nomádi v centru města (do 18:00 hod.)
2. 8. 19:00 Opékání buřtů s Nomády
4. 8. 18:00 Letní barokní festival 2017: Barokní slavnost na zámku
Hrádek u Sušice (Hrádek u Sušice)
5. 8. 15:00 Letní barokní festival 2017: Barokní klášterní noc Kladruby
(Kladruby)
10.–31. 8.	Výstava: Umělecká soutěž Pilsner Urquell (kavárna
DEPO2015)
16. 8. 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Nomádi s kurátory
a umělci, opékání buřtů
17. 8.		
Pilsner Urquell Master Bartender 2017 – finále soutěže
o nej výčepního
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19. 8. 15:00 L etní barokní festival 2017: Slavnostní zakončení festivalu
Manětín (Manětín)
30. 8. 19:00 Opékání buřtů s Nomády

Landscape festival Plzeň 2017

Plzeň, landscape-festival.cz

12. 8. 21:00 P romítání dokumentu Artscape Norway – v rámci festivalu
Živá ulice (Proluka – Křižíkovy sady)
13. 8.		
Veřejná prostranství I. – procházka (centrum města)
17. 8. 19:00 Pěší zóny – debata, moderuje Petr Klíma
(ul. Bedřicha Smetany)
3. 9.		
Veřejná prostranství II. – procházka (Jižní Předměstí)
7. 9. 19:00 Nový veřejný prostor – debata, moderuje Petr Klíma
(DEPO2015 kavárna)
11. 9.		
ARTSCAPE: Umělecké a architektonické intervence do krajiny a veřejného prostoru na Islandu, Norsku a v České republice – mezinárodní seminář a debata (Plzeňský Prazdroj)
14. 9. 10:00 Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změny
klimatu – konference, vyhlášení výsledků soutěže Zelená
střecha roku 2017 (DEPO2015 klempírna)

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, plovarna.plzne.cz

4. 8. 20:00 Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna
8. 8. 19:00 M
 ini HC Fest – Goblins / Sick Ones / Blanket Hill /
Demoralyzer / MxHxL
11. 8. 19:00 DJ´s na Plovárně – poslechová přehlídka žánrových DJ´s
25. 8. 19:00 Veganská večeře – ochutnávky veganských jídel
26. 8. 17:00 Divadlo na Plovárně – náhradní termín divadelní přehlídky

Živá ulice

Plzeň, www.zivaulice.eu

11.–20. 8.
Multižánrový festival v ulicích města
Náměstí Republiky
16. 8. 16:30 Ed Rosenthal – garage, surf
		18:00 The Atavists – surf-stoner rock
		19:45 Kníry – rock´n´roll-punk
		21:15 Tony Ducháček & Garage – rock
17. 8. 16:30 Snyder – garage-schlager
		18:00 Sunflower Caravan – pop-rock´n´roll
		21:15 The Tap Tap – alternative-experimental
17.–18. 8.
Mint: Plzeň Fashion Market (vždy od 14:00 do 21:00 hod.)
18. 8. 16:30 Mr. Loco – world music
		18:00 Mara Jade – emo-progressive
		19:45 Frajara Putika – ska-reggae
		21:15 Fast Food Orchestra – ska-reggae
19. 8. 16:30 The Drain – garage-glam
		18:00 Myotox – crossover
		19:45 Thom Artway – folk-pop
		21:15 Timudej – world music
Proluka (Křižíkovy sady)
11. 8. 16:00 Zahájení festivalu Živá ulice a Barva na ulici
		17:00 Orpheovi bardi – jazz
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11.–13. 8.
11.–20. 8.
12. 8. 16:00
13. 8. 16:00
14. 8. 16:00
		19:00
15. 8. 16:00
16. 8. 16:00
17. 8. 16:00
18. 8. 16:00
19. 8. 16:00

Silent kino (vždy od 21:00 hod.)
Loutkoviště (vždy od 15:00 do 19:00 hod.)
Luna Storytelling: Chlapec beze jména – indiánská pohádka
Divadlo Dobré kávy: Sviňáček – pohádka
Divadlo Buřt: Špunt – pohádka
Waxwing: Faust – loutková inscenace
Toy Machine: O velkém čaroději – loutková pohádka
Toy Machine: Rytíři – loutková pohádka + kreativní dílna
Antonín Novotný: Kvak a Žbluňk – loutkové představení
T601: Tajemství jabloně – loutková pohádka
Pruhované panenky: O třech neposlušných kůzlátkách –
loutková pohádka
20. 8. 16:00 Jiří Bilbo Reidinger: Klaun Pingu – komedie
Inspiral Garden (Šafaříkovy sady)
13. 8. 20:00 Slam na ulici
15.–16. 8.
Babylon na plotně (vždy od 15:00 do 20:00 hod.)
Anděl Café Stage (U Branky)
14. 8. 19:15 Smrtislav – alternative-rock
		20:45 Houpací koně – indie rock
15. 8. 19:15 Role – garage-pop
		20:45 The Prostitutes – indie rock
16. 8. 18:00 Shizzle Orchestra – alternative-hip hop
		19:15 Burlesque – chanson, tango, acustic
		20:45 Lakuna – alternative, šanson
17. 8. 17:00 Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO
		18:00 Garyho Hausbót – soul, rock´n´roll
		19:15 St. Johnny (1950´s jump blues) – jump-blues
		20:45 Ivan Audes Trio – jazz
18. 8. 18:00 No Distance Paradise – indie pop-rock
		19:15 Wild Tides – surf punk
19. 8. 18:00 EFCO. – progressive-rock´n´roll
		19:15 Kluci – rave-punk
		20:45 OPAK DISSU – rap
20. 8. 19:15 The Dozen Street – R´n´B, soul
		20:45 Peter Aristone – pop, indie folk
Zach’s Pub
16. 8. 20:00 Ting – rock reggae

Kino a divadlo Káčko

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

10. 8. 20:00
11. 8. 17:00
		20:00
13. 8. 15:00
		18:00
17. 8. 20:00
18. 8. 17:00
		20:00
20. 8. 15:00
		18:00
24. 8. 20:00
25. 8. 17:00
		20:00

Křižáček
Emoji ve filmu
Oklamaný
Já, padouch 3
Valerian a město tisíce planet 3D
Po strništi bos
Letíme!
Po strništi bos
Emoji ve filmu
Po strništi bos
Temná věž
Po strništi bos
Temná věž
srpen 2017 | www.zurnalmag.cz

Kino | Koncerty | Akce | Kluby

27. 8. 15:00 Letíme!
		18:00 Po strništi bos
31. 8. 20:00 Dobrý časy

Letní kino Dobřany

Náměstí T. G. M., Dobřany

1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.

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

Rebelové
Inferno
Fantastická zvířata a kde je najít
Dítě Bridget Jonesové
Špunti na vodě

Cyklus letních koncertů 2017

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

12. 8. 18:00 S hudbou za památkami – Písně evropské renesance a baroka, účinkují: Affetto – vokálně experimentální soubor,
Markéta Schley Reindlová – varhany. Program: J. Walter,
Ch. Luython, A. Michna, M. Praetorius (Mladotice, kaple
Jména Panny Marie)
18. 8. 19:00 Koncert Orchestre des Jeunes de Fribourg – jedinečné vystoupení švýcarského univerzitního souboru ve spolupráci
s mezinárodní společností Prague concert. Program:
B. Bartók, J. Brahms, L. van Beethoven (Plzeň, Františkánská ulice, kostel Nanebevzetí Panny Marie)
26. 8. 18:00 Radost v baroku – Smyčce v hudbě 17. a 18. století,
účinkuje: soubor barokní hudby Musica Florea.
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Program: P. J. Vejvanovský, A. Vivaldi, S. F. Capricornus, J. S.
Bach (Mariánská Týnice, muzeum)

Tropical Beat 2017

Beach Club, Borská přehrada, Klatovská 602, Plzeň

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 dalších

Zach´s Pub

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

1. 8. 20:30
2. 8. 19:30
9. 8. 20:30
15.–19. 8.
15. 8. 20:00
16. 8. 20:00
17. 8. 20:00
18. 8. 20:00
19. 8. 20:00
24. 8. 20:30
25. 8. 20:00
27. 8. 20:00
30. 8. 20:00
31. 8. 20:00

The Real McKenzies
Different Disco & Fait is more – setkání místních kapel
Luboš Pospíšil & 5P – první tenor českého rocku s kapelou
Živá ulice
Selfish Murphy – irish punk
Ting – reggae, dancehall
High Corporation (USA, SK, CZ)
Mediterian – rumba, latino, gypsy kings
Fort Major feat. Bechy – soul, reggae
Vltava – česká poezie, světová hudba
Fanfare Transilvania – balkánská dechovka
Howie a Rookie Lee – divadelní představení DJKT
Slam Poetry – básnické klání
Prago Union & Band
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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, Koperníkova 56
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
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 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
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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KINO BESEDA

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
11. 8. 17:00

2. MEZINÁRODNÍ DIXIELANDOVÝ
FESTIVAL PLZEŇ

21. 8. 19:30

SZIDI TOBIAS & BAND

DIVADLO
2. 8. 20:00
28. 8. 19:30

KOMICI S.R.O.
COMMEDIA DELL‘ ARTE

DĚTI
6. 8. 14:30

22. 9. 2017

OŘECHOVÁ POHÁDKA

12. 8. 14:30

HRAVÁ SOBOTA: PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI

13. 8. 14:30

JAK ULOVIT ZVÍŘE

20. 8. 14:30

O SNĚHURCE

27. 8. 14:30

O NEZBEDNÉ VÍLE

KINO BESEDA

28. 9. 2017

2. 8. 18:00

JÁ PADOUCH 3

2. 8. 20:00

OKLAMANÝ

8. 8. 18:00

SVĚT PODLE DALIBORKA

8. 8. 20:30

DUNKERK

9. 8. 20:00

SVĚT PODLE DALIBORKA

21. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

22. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

23. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

24. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

28. 8. 20:00

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

29. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

30. 8. 20:00

PO STRNIŠTI BOS

31. 8. 18:00

DANCER

www.mestanska-beseda.cz

PLZEŇSKÝ
SALÓN
2017
VÝSTAVA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
PLZEŇSKÝCH VÝTVARNÍKŮ S PODTITULEM

„BYLI MEZI NÁMI“
Výstava otevřena do 20. srpna od 15 do 18 hod.
Otevřeno každý den mimo pondělí.
www.djkt.eu

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ SEZÓNY
2017/2018
V PLZNI 6. ZÁŘÍ 2017
Vyrážíme v 16.00
z Mlýnské strouhy!
17:00 – 19:00
nám. Republiky
doprovodný program,
workshopy, prezentace

7

Vyrážíme 6. září v 16:00 z Mlýnské strouhy!
Představí se: Plzeňská filharmonie, Divadlo Josefa Kajetána Tyla,
Divadlo Alfa, c.k. Divadlo Pluto, Pilsner Jazz Band a další.

Zahajte
Zahajtes snámi
námikulturní
kulturní sezónu, jak se patří!
sezónu, jak se patří!
www.djkt.eu www.plzen.eu facebook.com/djktplzen
www.d j k t .e u

