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sportovní móda, růžová barva, sandálky, šifón, organza, kudrnaté vlasy zkrocené velkými čelenkami nebo sponkami, zkrátka
léto je tady! Rodiny s dětmi jeho příchod
identifikují především nárůstem písemek,
zkoušení a čtvrtletek u svých ratolestí. Rodiny obsahující učitelky je zase neomylně
poznávají podle čím dál chatrnějších nervů této své členky,
která nervózně otáčí kalendář v přesvědčení, že čas plyne neskutečně pomalu. Pokud nepatříte ani do jedné z těchto skupin, možná vás příchod léta
nechává víceméně v klidu. Ale na dovolenou se těšíte docela určitě, ať už má
vypadat jakkoli.
A protože do ní nejspíš ještě nějaký ten týden zbývá, je určitě fajn si čekání na ni zpříjemnit nějakými těmi kulturními, společenskými či gurmánskými zážitky. Co třeba takové představení Divadla bratří Formanů? Vracejí se
do Plzně v rámci Skupovy Plzně a hrát budou na nádvoří pivovaru. To je určitě
sázka na jistotu. Podobně jako Divadelní léto pod plzeňským nebem, kde
letos bude Michal Dlouhý tvrdit, že velký nos velkého ducha značí.
Plzeňské filharmonii se zase ztratí část muzikantů a vypátrat je budou muset sami diváci. Třeba i proto, aby filharmonie mohla v plném složení zahrát
s Gabrielou Demeterovou symfonii, o níž po jejím prvním uvedení dobová
kritika napsala, že jde o koncert proti houslím. Inu, ne vždycky se kritici trefí
do černého. Druhý červnový víkend pak na čekání na dovolenou či prázdniny
zapomenete v lavině akcí nejspíš úplně, protože budete mít co dělat, abyste
každou aspoň trošku ochutnali. Koná se totiž Historický víkend, Mezinárodní
folklorní festival, Víkend otevřených zahrad a ještě se běží Běh pro Paměť
národa a Škodaland Race Junior. A k tomu ještě běží program Tance Praha
v Plzni.
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Když už jsme u tance, tomu se můžete věnovat sedmnáct hodin před začátkem léta osobně! Stačí vyrazit do pivovaru na swingovou tančírnu, kde bude
hrát Marek Rejhon Quartet a Zhirawski Memory band. Pokud si čekání na léto
představujete víc u vody a free, pak se vám určitě zavděčí svou nabídkou Náplavka k světu. Letos bude opět na břehu řeky na Roudné. A jestli je pro vás
červen synonymem prvních ovocných dobrot na talíři, pak vás jistě potěší
nabídka plzeňských restaurací, která bude opět vyladěna do červena. Potěšte své chuťové pohárky specialitami z jahod a rebarbory, typických to chutí
a vůní nastupujícího léta. Možná se vyplatí mít jich i doma nějakou tu zásobu.
Abyste jejich chutí zahnali pocity z vrcholící klasifikace svých dětí, stres z pracovních uzávěrek před polovinou roku nebo prostě jen to nekonečné čekání
na dovolenou. Však ona přijde. A nebude trvat ani příliš dlouho, věřte mi.
Krásné červnové dny vám přeje
červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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Noc s operou - TuraNdoT
Divadlo J. K. Tyla připravuje již čtvrtý ročník úspěšné open air produkce Noc s operou. Tentokrát 29. června zazní v prostředí lochotínského
amfiteátru slavná Pucciniho opera Turandot.
Mimořádný projekt Noc s operou pořádá Divadlo J. K. Tyla od roku 2015
a jeho obliba stále roste, poslední
ročník navštívilo téměř 6000 diváků.
Akci si přitom oblíbili nejen skalní
fanoušci opery, ale i lidé, pro které
je prostředí divadla příliš formální.
„Doufám, že jsme pro operu nadchli
i ty, kteří z ní do té doby měli obavy, a že zájem publika bude i nadále stoupat,“ říká ředitel DJKT Martin
Otava.

Letos se mohou diváci těšit na jednu z nejhranějších oper Pucciniho
Turandot. Režisér Tomáš Pilař slibuje neobyčejný divácký zážitek podpořený nejen atraktivním pěveckým
obsazením. „V titulní roli se představí Iveta Jiříková, špičková dramatická sopranistka, která nárokům role
dostojí bez nejmenšího dluhu, a jako
princ Kalaf se představí Paolo Lardizzone, kterého kritika trefně označuje jako plzeňského Josého Carrerase. Bude to již čtvrtý ročník Noci

Noc s operou 2017

s operou a také letos v něm vystoupí
Ivana Veberová, která úspěšně účinkovala ve všech ročnících předchozích,” upřesňuje režisér Tomáš Pilař.
Milovníky oper y zajisté potěší
hostování Enrica Dovica, který povede orchestr opery DJKT. Tento italský
dirigent byl mimo jiné prvním hostujícím dirigentem vídeňské Volksoper.
Diváky zaujme i velkolepé efektní
scénické pojetí. „Scénografické řešení bude evokovat architekturu centrálních paláců pekingského Zakázaného města. Základem scény bude
obří schodiště rámované rozměrnými
konstrukcemi pokrytými LED obrazovkami, na kterých bude celou dobu
žít efektní videoart Petra Hlouška,
a to vše pod velkými kulisami pagodových střech. Scénu ale oživí i akrobaté, kteří se z těchto konstrukcí
budou spouštět na šálách, a samozřejmě se objeví, pro Čínu tak typická,
pyrotechnika,“ prozradil Tomáš Pilař.
Stejně jako vloni bude mít projekt
Noc s operou i charitativní přesah.

„Díky finanční podpoře města Plzně
a záštitě primátora Martina Zrzaveckého půjde 20 Kč z každé prodané
vstupenky na projekt Burza přání.
Minulý rok se takto na podporu osamělých seniorů vybralo 107 000 Kč,“
upřesňuje ředitel DJKT Martin Otava.
Vstupenky v cenových skupinách 380,
460 a 550 Kč k sezení a 200 Kč takzvaně „na deku“ jsou k dostání v pokladně předprodeje ve Smetanových
sadech 16, na webových stránkách
divadla djkt.eu nebo v síti Plzeňská
vstupenka.

Noc s operou 2017

AKCE MĚSÍCE

Setkání dětských světů v pravěku

23/06 / 10:00–16:00

Hradec u Stoda

Setkání dětských
světů v pravěku
Tradiční akce, kterou už poosmé pořádá hejtmanství pro
děti z dětských domovů a děti
z řad nejširší veřejnosti, aby si
užily zábavu, dobrodružství
a třeba se i něco nového naučily, se letos uskuteční v sobotu 23. června v Hradci u Stoda v areálu
dětského tábora Lomíček.

Tentokrát se děti vypraví do pravěku a vyzkouší si, jaký byl život
v jeho jednotlivých etapách.
Po krátkém zahájení zazpívá Martin Harich, který bude po koncertě zájemcům rozdávat podpisy. Jako každý rok se můžete
i letos těšit na vystoupení dětí z dětských domovů, ty budou
plné tance, zpěvu i mluveného slova. Dnem bude provázet
moderátor Hitrádia FM Plus Jakub Rada společně s mladým moderátorem Albínem Augustýnem Balátem, který vyrůstal v dětském domově ve Staňkově.

„Pojďte se projít pravěkem!"
Celodenní program proběhne za zvuků pravěké hudby, připraveny jsou také ukázky sokolnictví či provazochodectví. Na děti
čekají úkoly, za jejichž splnění mohou získat vzácný kamínek.
Soutěž o tento kamínek provede děti jednotlivými epochami
doby pravěku. Doba kamenná nabídne lov kamenem a oštěpem
nebo střelbu z luku. Doba bronzová výrobu pravěkého šperku,
doba železná zase otestuje um na lanových aktivitách. Ke všem
disciplínám je připravena také pravěká škola se zvuky zvířat,
ukázkou uzlování nebo kurzem přežití.
Setkání dětských světů v pravěku, které se uskuteční i díky finanční podpoře společnosti NET4GAS, pořádá Plzeňský kraj pro
všechny děti, ale i jako poděkování všem, kdo se o děti v krajských zařízeních starají. Mediálním partnerem letošního ročníku
je Hitrádio FM Plus. Vstup na akci je zdarma!
Více informací na www.plzensky-kraj.cz nebo na facebooku
Plzeňského kraje.
V tento den se v Hradci u Stoda uskuteční také II. setkání rodáků
bývalých a současných obyvatel obce Hradec, které bude probíhat od 11:00 hodin.
Více informací najdete na stránkách www.ou-hradec.cz.
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SETKÁNÍ DĚTSKÝCH SVĚTŮ

V PRAVĚKU

23. 6. 2018

. 10.00–16.00

Hradec u Stoda – tábor Lomíček
Účinkující: MARTIN HARICH
Vystoupení dětí z dětských domovů

Pravěké dílny

Lezecká stezka

Soutěž o vzácný kamínek

Pravěké hudební rytmy

Provazochodectví

Sokolnictví

Aktivity s Hitrádiem FM Plus

VSTUP ZDARMA
www.plzensky-kraj.cz

Restaurace
U Nádraží
Město Hradec

AKCE MĚSÍCE

AKCE V PRAZDROJI

AKCE V PRAZDROJI
Léto se blíží a s ním i tradiční festival Léto v Prazdroji.
Letos se koná již 15. ročník a kromě oblíbených čtvrtečních koncertů se můžete těšit i na páteční promítání
filmů pod širým nebem. Avšak tím bohatý doprovodný
program v pivovaru nekončí! Zažít zde můžete jak divadelní představení, tak i výstavu, či školu čepování. Samozřejmostí jsou oblíbené prohlídky pivovarů. Veškeré
informace najdete na www.prazdrojvisit.cz.

do 31/10

23/06

Prazdroj před
100 lety a dnes

Speciální prohlídky
na Gambrinus den

Zavzpomínejte na časy první republiky a poznejte dobu, která
vtiskla pivovaru svoji charakteristickou tvář. Na nádvoří pivovaru je instalována panelová výstava ke sto letům republiky, která se především věnuje osobnostem a stavbám.
Druhou část výstavy najdete v Pivovarském muzeu, kde
se můžete zaposlouchat do autentických rozhlasových
nahrávek, či obdivovat nejvzácnější pivovarské exponáty
z doby první republiky.

12–17/06

Bratři Formani
Divadlo bratří Formanů je už
dvacet pět let jedním z nejvýraznějších uměleckých uskupení českého divadla. Osmnáctičlenný soubor, včetně Petra
Formana či tanečníka Marka Zelinky, odehraje v Plzni v rámci Skupovy Plzně šest představení. Od 12. do 17. 6. zve na dobrodružnou výpravu
na Divoký Západ pod názvem Deadtown. Více informací
a odkaz na nákup vstupenek na www.prazdrojvisit.cz.

15–16/06

Divadelní festival u řeky
V půli června se u zahradního pavilonu Formanka nad
nádvořím pivovaru koná divadelní festival pro děti i dospělé. V pátek je na programu hudební komedie Saturnin
v podání Divadla JakoHost. V sobotu se od 10 hraje pohádka S čerty nejsou žerty, v půl třetí zve festival na grotesky z velkoměsta pod názvem Chaplinovy děti, v půl
páté začne Povídání o pejskovi a kočičce, které v půl sedmé vystřídá bajka Jsou to zvířata. Závěr festivalu bude
patřit komedii Ani o den dýl, která startuje ve 20:30.
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Letos se uskuteční v sobotu
23. června již třetí ročník pivního festivalu – Gambrinus den.
Vedle bohatého programu,
který se bude odehrávat v centru města si nenechte ujít
i zpestřené prohlídky pivovaru. Setkáte se s největšími
Srdcaři Gambrinusu, kteří péči o pivo zasvětili téměř celý
život. Podělí se s vámi o zážitky z výroby a užijete si bohatou degustaci různých druhů piv značky Gambrinus.
Prohlídky se konají od 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 a 20:00
hodin. Vstupenky za festivalové ceny si můžete zakoupit
na http://prazdroj.colosseum.eu/prazdroj/list.

05/07–31/08

LÉTO V PRAZDROJI
Čtvrteční koncerty letos nabídnou pořádnou porci muziky,
kterou doplní páteční letní kina
s filmovou klasikou u zahradního pavilonu Formanka nad nádvořím pivovaru. Program na www.prazdrojvisit.cz.

Nová letní kolekce
Slunečné měsíce jsou tady a s nimi i nová letní kolekce značek Plzeňského Prazdroje. Kromě klasických
dámských i pánských triček značek Pilsner Urquell,
Radegast a Kozel jsme na prázdniny připravili i sluneční brýle, rychleschnoucí ručník, kšiltovku a další
zboží. Dámy jistě ocení černobílé šaty vhodné pro
každou příležitost. Skvělé kousky z kolekce najdete
v Dárkových prodejnách i na internetovém obchodě
www.eshop.prazdroj.cz.

červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Plzeň 2018
do 31. října 2018, Velká synagoga

Výstava Plzeň a Republika
československá
Unikátní fotografie Plzně z období mezi dvěma
světovými válkami, z nichž řada se veřejnosti
představuje poprvé. Foto: Asfaltování plzeňského náměstí Republiky

do 29. června 2018, Smetanovy sady

Výstava Vilém Heckel

Venkovní výstava věnovaná Vilému Heckelovi, fotografovi s mimořádným talentem
a strhujícím životním příběhem, který se
21. května 1918 narodil v Plzni. Život a kariéru Viléma Heckela ukončila 31. května
1970 tragédie na hoře Huascarán v Peru, kde
spolu s ním zahynulo při zemětřesení dalších
13 členů expedice.

20. červen–16. září 2018, Masné krámy

Výstava Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a umění v Československu
Výstava představí více než 140 děl vytvořených
jako reakce na události let 1966 až 1973. Jako téměř okamžitá reakce na okupaci vzniklo několik
výtvarných děl, například Jiřího Koláře, Zbyška Siona, Vladimíra Jarcovjáka nebo Julia Kollera, ale
v průběhu druhé poloviny roku 1968 i 1969 se objevila další, která na absurditu okupace a na šok
a zklamání reagovala v abstrahované či symbolistní podobě (Jitka a Květa Válovy, Karel Nepraš,
Julius Koller, Mikuláš Medek a další). Vystaveny
budou také pozoruhodné plastiky, třeba sochaře
Zdeňka Šimka. Foto: Dubček skákající do bazénu

www.plzen2018.eu

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Červen bude v Kině Beseda plný horkých novinek, ale budete mít
šanci zhlédnout i snímky, jejichž premiéra proběhla již před několika týdny. V novém thrilleru Escobar (14. a 25. 6.) se jako legendární narkobaron představí charismatický Javier Bardem. Zfilmovaný
příběh jednoho z největších zločinců všech dob má překvapivého
vypravěče – novinářku, která s Escobarem prožila žhavý milenecký
vztah a kterou ve filmu hraje Penélope Cruz. O dva dny později
vás další novinka Gauguin (18. 6.) vezme na Tahiti roku 1891, kde
se usazuje Gauguin. Chce malovat v divočině, zcela svobodně,

„Červnové kino: Lovestory s Escobarem, Hastrman Karel Dobrý i famózní Berlínská filharmonie.“
daleko od morálních a estetických kódů civilizované Evropy. A také
poznává Tehuru. Snímek Já, Simon (21. 6.) popisuje příběh Simona,
o kterém nikdo neví, že je gay, a on zase neví, kdo je tím anonymním
spolužákem, který se s ním propojil přes počítač. Na konci června promítne Kino Beseda v přímém přenosu
Rozloučení se Sirem Simonem Rattlem z Berlínské filharmonie (20. 6.). Z českých novinek můžete zhlédnout drama Na krátko (4. 6.) o chlapci, který ze dne na den zjistí, že mu všichni lhali.
Znovu se budou promítat i filmy, které byly vyprodané, takže máte šanci na plátně vidět Hastrmana (11. 6.)
s Karlem Dobrým v hlavní roli, naprosto unikátní snímek S láskou Vincent (13. 6.) o malíři Vincentovi van
Goghovi, který byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb, a také Tátovu volhu (14. 6.) s Eliškou Balzerovou a Tatianou Vilhelmovou, které se ve Volze Gaz 21 vydají na cestu po bývalých
milenkách svého otce a manžela.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Bluesová lahůdka
v Besedě
Nenechte si ujít bluesovou lahůdku! Do Besedy přijede Sharrie
Williams.
Americká
zpěvačka blues, soulu
a gospelu umí živé
koncerty fantasticky
a jeden takový můžete zhlédnout i v Plzni.
Princezna rockového
blues, jak se Sharrie
Williams v Americe přezdívá, vystoupí 10. září v Měšťanské besedě a předvede
tu svou pověstnou koncertní show. Přijďte si poslechnout
pomalé bluesové balady nebo i funky melodie v rockovém
drivu. Vstupenky jsou již v prodeji.
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17/07
19:30

Mág
Michal Pavlíček

V polovině července na zahradě Měšťanské besedy vystoupí nejen obdivovaný kytarový mág
Michal Pavlíček, ale těšit se můžete i na jednu
z nejslibnějších zpěvaček české alternativní scény přelomu století Moniku Načevu. Už to samo
o sobě slibuje jedinečný hudební zážitek, ale
na zahradě Měšťanské besedy se k této dvojici
navíc přidá smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce.

30/07
20:00

Jonáš
podle Kašparů

Přijďte si do Měšťanské besedy připomenout
nejslavnější hru Divadla Semafor Jonáš a tingl-tangl. Divadelní spolek Kašpar si připravil uctivý remake, znovu nastudoval hru pánů Jiřího
Suchého a Jiřího Šlitra a na zahradě Měšťanské
besedy ji předvedou na konci července.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

22/08 / 19:30

Komorní
Kamil Střihavka
Nenechte si na konci srpna ujít
naprosto jedinečný koncert.
Kromě parádního zážitku v neopakovatelné atmosféře
zahrady Měšťanské besedy se můžete těšit i na Kamila
Střihavku v pěveckých polohách, které pro něj nejsou
zcela typické. Kamil Střihavka tu koncem srpna vystoupí se svou kapelou Leaders.

25/09 / 19:00

Nová Izerova
show
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, je na programu na konci září. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

výběr z programu
8. 8.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS TO TENTOKRÁT VEZMOU
OD PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ
10. 10. PAVEL ŽALMAN LOHONKA
50 LET NA SCÉNĚ
18. 9.

Velký narozeninový koncert

10. 10.

11. 10.
14. 10.

27/09 / 19:00

Poslechněte si
ulrychovskou
historii
Sourozenci Ulrychovi jsou stálicemi na českém hudebním nebi. Na společném koncertu
v Měšťanské besedě budete mít možnost poslechnout si
to podstatné z celé „ulrychovské“ hudební historie.

30/09 / 19:30

Ještěrka
Maciuchová
Komorní, komediálně laděná
hra Ještěrka na slunci zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla,
ve společnosti jediného muže – oddaného tajemníka
– Georgea Pitoua. V hlavních rolích uvidíte Hanu Maciuchovou a Jaroslava Satoranského.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

KOMICI S.R.O.

Vystoupí M. Knor, D. Ferenc a P. Vydra.

17. 10.
21. 10.

22. 10.

VOSTO5: PROTON!!!

Strhující příběh zapomenuté
hudební legendy.

JAN P. MUCHOW & THE ANTAGONISTS

Filmová hudba naživo

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar
v oblíbené komedii

RADŮZA & BAND

Průřez dosavadní tvorbou

MILUJI TĚ, ALE…

Hudební revue s R. Vojtem, L. Olšovským
a dalšími

ONE HUMAN SHOW SIMONY BABČÁKOVÉ

Zábavná improvizační show

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
1. 11. ŘEDITELSKÁ LÓŽE

28. 10.

A. Švehlík a S. Zindulka
v příběhu A. Goldflama

4. 11.

15. 11.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Zábavná hra se S. Skopalem, V. Vydrou
či S. Postlerovou

RADKA FIŠAROVÁ: RECITÁL RENDEZ–VOUS

Komorně laděný koncertní program

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
01–03/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest 2018

Metalfest hlásí hvězdný line up
pro letošní ročník! Mezi hlavní
taháky budou tentokrát patřit finští Nightwish s exkluzivní „Decades Show“, jejich krajané Apocalyptica s albem „Plays Metallica by four cellos“, které před dvaceti
lety nastartovalo jejich hvězdnou kariéru a svoji účast
nedávno také potvrdila německá heavy metalová legenda Accept! Švýcarská kapela Eluveitie přijede s novou zpěvačkou a akustickým albem, novinku „Oblivion“
zde představí také němečtí Crematory a dále se můžete
těšit na taková jména jako Lacuna Coil, Sonata Arctica,
Rage, Freedom Call, Equilibrium, Kataklysm, Death Angel a celou řadu dalších. Více informací a novinky najdete na webu metalfestopenair.cz. Permanentky zakoupíte na www.mastersofrock.cz a v předprodejních sítích
Plzeňská vstupenka, TicketPortal, TicketPro, TicketStream a TicketLive.

TIP NA ČERVEN
od 01/06

Plasy

Plaské kulturní
léto
Rock, punk, ale také folk
nebo revivaly známých kapel – to vše opět nabídne série letních koncertů pod hlavičkou „Plaské
kulturní léto“, které se uskuteční v obnoveném
areálu pivovaru v Plasích. Letošní ročník zde již
18. 5. odstartoval koncert těžkotonážních Trautenberk a bude pokračovat hned během prvního
červnového večera, kdy zde vystoupí Lucie revival.
V sobotu 16. 6. si přijdou na své zejména příznivci
punku, kteří se mohou těšit na Visací zámek, SPS,
ZNC apod., 5. 7. zde pro změnu oslaví 40 let existence legendární Nezmaři i COP s Míšou Leichtem
a metaloví příznivci by si 4. 8. neměli nechat ujít
jednodenní festival s Arakainem, Krucipüskem
nebo americkou partou Desert Island. Celý program a více informací na webu pivovarplasy.cz
nebo na FB Plaské kulturní léto.
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Přehled koncertů

03/06
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

Detektivka v orchestru:
Případ ztracených
hudebníků

Plzeňská filharmonie připravila novinku pro dětské publikum. Ve Studiu 1 Českého rozhlasu vypukne detektivní vyšetřování, do nějž se mohou zapojit děti od sedmi
do patnácti let. Je totiž třeba přijít na to, proč zmizela
celá jedna sekce orchestru. A kdo že zmizel? Rozlousknout to dětem pomůže Svatopluk Schuller.

07/06 / 18:00

Restaurace
U Pramenů

Swing ze stříbrného
plátna
Na první červnový čtvrtek připravili v příjemném prostředí Restaurace u Pramenů na Roudné koncertní večer s názvem „Swing ze stříbrného plátna“, který potěší
především milovníky swingu a filmových melodií. O hudební produkci se postará známý interpret repertoáru
Louise Armstronga Petr Beneš s kapelou Psí dečky, kterou tvoří Jan Nový, Jiří Koptík, Dan Eberle a Tony Zimmel.
V jejich podání zazní melodie, které se objevily ve filmech, a mnohdy se staly slavnějšími než filmy samotné.
V sestavě kapely Psí dečky figurují absolventi Konzervatoře Plzeň a věnuje se zejména hudbě swingového
období, ale během večera zazní také například filmové
evergreeny éry bossanovy a další. Vstupné 180 Kč.

07/06 / 19:00

Měšťanská beseda

 abriela DemeteG
rová & Brahms:
Koncert pro housle
D dur
Gabriela Demeterová se představí s Plzeňskou filharmonií v Koncertu pro housle a orchestr D dur Johannesa
Brahmse. Tuto symfonii označila dobová kritika po jejím prvním uvedení za „koncert proti houslím“. Sólista
je zde totiž nucen neusilovat o efekt brilantní exhibice,
a to navzdory obtížnosti svého partu. Johannes Brahms
napsal koncert v roce 1878 pro svého důvěrného přítele,
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

Předplatné Plzeňské filharmonie
v prodeji od 1. 6. 2018

Klasická hudba naučí
trpělivosti a klidu.
– Tomas Fritz, německý neurolog

Bojan Sudjič
dirigent
22. 11. 2018

Oliver Triendl
klavír
17. 1. 2019

Sophia Burgos
soprán
28. 2. 2019

Tobias Walkmann
dirigent
28. 3. 2019

Yingdi Sun
klavír
6. 6. 2019

Leonard Elschenbroich
violoncello
13. 6. 2019

Plzeňská filharmonie žije s vámi.

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
slavného umělce Josepha Joachima, a vzorem při psaní
mu byl Ludwig van Beethoven.

08/06 / 19:00

Velká synagoga

Procházky
uměním: Symfonický koncert
Zahájení mezinárodního festivalu Procházky uměním
bude pro hudební znalce zážitkem. V prostorách plzeňské Velké synagogy během tohoto pátečního večera
zazní například skladby W. A. Mozarta, J. N. Hummella či K. Stamitze, v podání přední české violistky Jitky
Hosprové, famózního houslisty Jaroslava Svěceného,
oceňovaného operního pěvce Filipa Bandžaka a Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně!
V rámci festivalu Procházky uměním je v Plzeňském
kraji na programu od června do září dalších osm koncertů (22. 6. Plasy, 7. 7. Nečtiny, 13. 7. Březín, 20. 7. Rabštejn
n. S., 31. 8. Dolní Bělá, 7. 9. Manětín, 18. 9. Žihle, 21. 9.
Chyše) a výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří
opravu chátrajícího kostela v Lukové u Manětína. Více
informací na www.prochazkyumenim.cz.

11/06 / 19:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2018
Jedenáctý ročník Plzeňského varhanního festivalu probíhá v Plzni již od konce dubna a 11. června ho uzavře
svým vystoupením tuzemský varhaník Michal Novenko,
který pravidelně vystupuje po celé Evropě. Úspěchy
sklízel také na koncertech v USA, Mexiku, Izraeli nebo
Jižní Africe a mimo jiné v několika zemích také vede mezinárodní mistrovské kurzy. Jeho vystoupení tak bude
jistě důstojnou tečkou za letošním ročníkem, kterou
byste si neměli nechat ujít!

12/06
20:30

Zach´s Pub

Krausberry – Malá parta

Českou bluesrockovou kapelu Krausberry založil zpěvák
Martin Kraus v roce 1984 po svém odchodu z kapely
Bluesberry. Kapelou za celou dobu existence prošla celá
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řada muzikantů a na svém kontě má šest studiových
alb, na kterých je patrný určitý hudební vývoj i stylový
posun. Základní myšlenka ovšem přes všechny změny
zůstala pořád stejná – nebrat se moc vážně, hrát bluesrock a bavit vtipnými a trefnými texty. Že to Martinovi
Krausovi a jeho partě jde stále na výbornou, se můžete
přesvědčit na jejich červnovém vystoupení u Zacha!

14/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Beethoven:
Symfonie č. 3
Es dur „Eroica”
& Ronald Zollman
Závěrečný koncert sezóny Plzeňské filharmonie proběhne pod taktovkou jejího nastávajícího nového šéfdirigenta. V programu zazní dvě díla spjatá s válkami:
Metamorfózy pro 23 smyčců autora Richarda Strausse
a Beethovenova Eroica. Svoji třetí symfonii napsal
Beethoven původně jako oslavu Napoleona a jeho vítězství ve jménu Velké francouzské revoluce. Když však
následně začal dobývat Evropu, Beethoven dedikaci
přeškrtal a Eroicu věnoval památce hrdinů. Straussovy
Metamorfózy v sobě zase nesou smutek, jenž autor cítil v důsledku zničení Mnichova a zejména Národního
divadla během druhé světové války, a odráží se zde
i jeho zklamání z toho, jakým směrem se vydalo vládnutí národních socialistů.

15–17/06

Nepomuk

Nefestík

Tradiční festival zaměřený
na nové objevy na poli alternativní tvorby se letos uskuteční ve dnech 15.–17. června v Nepomuku na Zelenohorské poště. Jak je již dobrým zvykem, také letos je vstup na akci dobrovolný
a kromě celé řady různorodých kapel, jako např. Better Way, V3SKA, Core Belief, Nauzea Orchestra, Chichimeků, Iggy Mayerov nebo Schrödingerova kočka,
v programu nebude chybět také několik divadelních
souborů, DJs, slameři i básníci. Kromě zajímavého programu je Nefestík pověstný také především svojí neopakovatelnou atmosférou a patří dlouhodobě k nejzásadnějším kulturním akcím na jižním Plzeňsku, která si
zaslouží vaši pozornost.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

Amfiteátr Plzeň Plaza
15
a 29/06 Tři sestry & Harlej
Každý den jsou Na kovárně a každý rok jsou v Plzni!
Letos Tři sestry přijedou 15. 6. do Plzně s narozeninovou show k úctyhodným 32 letům úspěšné existence
na hudební scéně, a to si přece nesmíte nechat ujít!
Červnový večírek s veselou partou kolem frontmana
Lou Fanánka Hagena patří mezi nejtradičnější a nejvyhledávanější akce západočeské metropole a povinnost
pro každého skalního fanouška Tří sester! Neméně zajímavou akci slibuje silná sestava koncertu, kterou tvoří Harlej, Horkýže slíže a Trautenberk a proběhne zde
přesně o dva týdny později.

21/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Lenka Nová
& Petr Malásek

Lenka Nová má na svém kontě
již tři sólová alba, nejprve se ovšem tato osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem dostala do povědomí hudebních fanoušků jako dlouholetá členka
skupiny Laura a její tygři a v posledních deseti letech
pak především úzkou spoluprací s Michalem Horáčkem.
Na zahradě v Besedě ji ovšem na klavír doprovodí Petr
Malásek. Spojení těchto dvou osobností sklízí nadšené
ohlasy publika již od prvního společného koncertu.
Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru, srovnatelnou prý snad pouze s koncerty, kdy Petr spolupracoval
na jednom pódiu s Hanou Hegerovou!

21/06 / 20:00

Zach´s Pub

Vladimír Mišík
& Etc…
Jedna z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století
se vrací se svou kapelou Etc… do plzeňského Zach´s
Pubu. Vladimír Mišík svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců, ať už z hudebního, výtvarného či literárního
prostředí, a s kapelou Etc… přes mnohé personální
změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje od roku 1974 dodnes. Kromě skupiny Etc… se tentokrát v Zach´s Pubu představí ještě seskupení Jamie
Marshall's Amplified Acoustic Band, v jehož sestavě
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že předplatné Plzeňské
filharmonie je již v prodeji
a jeho uzávěrka je 5. 8.
… že v červenci bude tradičně u Zacha nabito
a můžete se těšit na klezmer a balkan v podání Italů
Boz Trio (5. 7.), Znouzectnost (11. 7.), dánskou psychedelic rock skupinu Tradish (24. 7.), oblíbenou irskou partu Sliotar (18. 7.), Vltavu (25. 7.) nebo v Plzni
dobře známé Rumuny Selfish Murphy (31. 7.).
… že od června do září je na programu mezinárodního festivalu Procházky uměním dalších 8 koncertů v Plzeňském kraji (22. 6. Plasy, 7. 7. Nečtiny,
13. 7. Březín, 20. 7. Rabštejn n. S., 31. 8. Dolní Bělá,
7. 9. Manětín, 18. 9. Žihle, 21. 9. Chyše).
… že letošní ročník oblíbeného festivalu České
hrady.CZ odstartuje tradičně na Točníku
(13. –14. 7.) a za 14 dní proběhne ve Švihově. Opět
se můžete těšit na nejpopulárnější interprety a kapely české, popř. slovenské hudební scény.
… že plzeňská zastávka Bohemia Jazz Festivalu
proběhne 11. 7. na náměstí Republiky.
… že 8. benefiční koncert zpěváka Petra Beneše
a jeho kapely Jeepers Creepers s názvem „Jazz
& Swing Night pro dětský úsměv“ se uskuteční
10. 7. v Měšťanské besedě.
… že 6.–7. 7. proběhne u Holýšova další ročník festivalu Pekelný ostrov.
najdete ostřílené muzikanty, které spolu mimo jiné působili v kapele Věry Martinové.

28/06
20:30

Zach´s Pub

Echt!

Dnes již legendární pražská kapela Echt!, která je stylově často označována hudební škatulkou „pub rock“, dovršila v letošním roce již třicet let své činnosti a vyráží to
řádně oslavit se svými fanoušky! Skupinu založil v roce
1988 Karel Malík s partou kamarádů navštěvujících proslulou košířskou restauraci Klamovka, zvanou Klampáč
a mimo jiné známou jako jakýsi tehdejší azyl pražského
undergroundu. Na koncertě v rámci „třicetiletého“ turné
by neměla v koncertním playlistu chybět žádná zásadní
skladba z doposud třech vydaných studiových alb „Hořký
pití“ (1997), „Smutný věci“ (1998) a „Je mi krásně“ (2001).
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DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy

do
30/06

Foyer Nové scény DJKT

J ak se dělá divadelní
kostým

Napadlo vás někdy, kolika páry šikovných rukou projde divadelní kostým, než ho obléknou umělci? Expozice „Jak se dělá divadelní kostým“ je další ze série
výstav nazvaná „Jak se dělá divadlo“, která vzdává
hold všem divadelním profesím významně se podílejícím na vzniku inscenace. Přiblíží návštěvníkům
tvůrčí proces od návrhu až po hotový kostým, zavede
je do krejčoven, dílen, ale i do vlásenkárny a maskérny. Součástí výstavy, která bude ve foyer Nové scény
k vidění až do konce sezóny, bude několik autentických kostýmů, paruk a líčidel a také krátký exkurz
do historie.

01/06 / 18:00

Divadlo Alfa

Umanutá
princezna
od 18/06

Proluka

Divadelní léto
pod Plzeňským nebem
Divadelní léto pod plzeňským nebem připravuje každý rok inscenaci, kterou zasazuje do kulis historického
centra města. Hlediště pro více než 400 diváků vyroste tentokrát v Proluce a tváří letošního léta se stane
Michal Dlouhý v titulní roli Cyrana v režii plzeňského
rodáka Ivana Řezáče. V roli Le Breta se před plzeňské
publikum znovu postaví Kamil Halbich, představitel
Dona Quijota z roku 2016. V dalších rolích se představí například Miloslav Tichý, Klára Krejsová, Bronislav
Kotiš, Petr Borovský a další. Premiéra je připravena
na 30. června a do 17. července se odehraje ještě
jedenáct repríz. Letní červencové večery v Proluce
zpříjemní i čtyři reprízy loňské úspěšné tragikomedie Akvabely. Divadelní léto vyvrcholí 28. července
Festivalem hereckých kapel. Mimo to zve do Proluky
ještě 18. června na představení Tance Praha Pojďme
na tanec! a 19. července na Open Air Slam a připraven
je i příměstský divadelní tábor pro děti od 9 do 15 let.
Vstupenky a více informací na www.divadelnileto.cz.
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Líbezná princeznička, zakletý
princ, tajemná mořská víla a další pohádkové postavy
čekají na malé diváky v dramatizaci jedné z nejstarších
a nejpodivnějších italských pohádek. Příběh je zavede
do Benátek, kde často mizí rozdíl mezi mořem a pevninou a kde žije obrovský krab. To není nikdo jiný než
zakletý princ, jehož se rozhodne vysvobodit pěkně
umanutá princezna. A nebude to nic jednoduchého,
ba dokonce to bude pěkně nebezpečné!

01/06 / 19:00

Nová scéna DJKT

Pardál

Tragikomedie Felixe Mitterera Pardál, kterou v pražském
Divadle Ungelt nastudoval režisér Ladislav Smoček,
bude k vidění na Nové scéně DJKT v podání známých
pražských herců. Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je velmi podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak říká
její synovec? Anebo je vše úplně jinak? Nenechte si
ujít Františka Němce, Janu Štěpánkovou a Ondřeje
Nováka v napínavém příběhu, v němž se skutečnost
skládá do nečekaných a dojemných obrazců nesmrtelné lásky.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

První oficiální ročník přehlídky toho nejlepšího
z českých muzikálových škol.
PROGRAM FESTIVALU:
19. 6.

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
(JAMU / Divadlo na Orlí)

20. 6.

MILUJI TĚ, ALE… MÁ TO HÁČEK!
(Mezinárodní konzervatoř Praha)

21. 6.

POMÁDA IN ČZECH
(Mezinárodní konzervatoř Praha)

22. 6.

ZPÍVAJÍCÍ BENÁTKY
(Pražská konzervatoř)

23. 6.

SWEENEY TODD
(DJKT)

24. 6.

EVERGREEN
(Pražská konzervatoř)

+ DOPROVODNÝ PROGRAM
(kvůli omezené kapacitě nutná registrace
předem na e-mailu nascenu@djkt.eu
nebo v pokladně Předprodeje DJKT,
Smetanovy sady 16, Plzeň)

www.djkt.eu/na-scenu

DIVADLO

Divadelní tipy

02/06 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Orfeo

Plzeňská opera uvede barokní
operu, která měla premiéru
v Mantově v roce 1607 a která se dodnes pravidelně objevuje na světových jevištích. Hlavním hrdinou je bájný
pěvec Orfeus, jenž oplakává smrt své manželky Eurydiky, a tak se ji vydá hledat do Říše mrtvých, do Hádu.
Opera bude uvedena v italském originále s českými
titulky a před každým představením se uskuteční
v 18:30 hodin ve Foyer Vendelína Budila lektorský úvod.

09/06
19:00

Velké divadlo DJKT

 ezinárodní
M
dirigentské kurzy

Týden pracují mladí dirigenti pod vedením šéfdirigenta
orchestru DJKT a zahraničního lektora Norberta Baxy
na Dvořákově Rusalce. Výsledek své práce pak předvedou při večerním představení pro veřejnost.

11/06
19:30

Měšťanská beseda

Jo, není to jednoduché

Francouzská konverzační komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní roli vypráví o tom, jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou. Postarší profesor
a mladičká žačka: on se s ní chce pro své morální zásady
rozejít, ona by ho ráda dotáhla před oltář. Jejich utajovaný poměr však není v tomhle příběhu jediným podivuhodným vztahem. Učitelova dcera si začala románek
s mužem, který také není zrovna jejím vrstevníkem.
Rodiče ho vyhodili z bytu, a tak se ocitá v profesorově
domě s přáním, zda by se mohl nastěhovat. Profesor se
usilovně snaží ututlat vše před svojí ženou, která s ním
už nežije, ale několikrát se zastaví na návštěvu.

12/06 / 19:00

Malá scéna DJKT

Galavečer
Literární kavárny
Literární kavárna dává prostor
mladým začínajícím autorům a její Galavečer představí
to nejlepší, co v jejím třetím ročníku vzniklo. Vítězná díla
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zazní v podání herců plzeňské činohry, moderuje Apolena Veldová, zpěvem doprovodí Eva Staškovičová.

16/06 / 17:00

Malá scéna DJKT

Co takhle svatba,
princi?
Koho si princ David nakonec
zvolí za ženu: ráznou Brigitu, rozmazlenou Babetku, nebo obyčejnou zrcadelnici Bělu? Divadlo zve
na premiéru pohádkového muzikálu pro malé diváky, který z televize znají už jejich rodiče. Všichni společně si tak můžou zazpívat třeba slavnou písničku
Když se načančám.

23/06 / 19:00

Nová scéna DJKT

Zácpa

Skřípění brzd, rozčilené hlasy,
přelétající vrtulník. Na hlavním tahu dálnice se všechno zastavilo. Zácpa je v obou
směrech jízdy. Pomyšlení na odjezd se rovná čirému
šílenství… Vybíhají nespokojení řidiči a jejich spolujezdci. Každý z nich má nějaké poslání, jehož nesplnění
může mít fatální následky. V sázce jsou peníze, kariéra,
obchody, odhalení podvodů i nově vznikající životy.
Do divadelních prázdnin vyprovodí publikum novinka
Antonína Procházky s Monikou Švábovou, Martinem
Stránským, Bronislavem Kotišem, Zdeňkem Rohlíčkem
a dalšími herci.

24 a 25/06 / 19:00

Divadlo Dialog

Sexem ke štěstí
Po úspěšné komedii Od Silvestra do Silvestra připravilo Divadlo Dialog další hru Jakuba Zindulky. Ochladly vaše
vztahy? Obraťte se na odbornici! Zkuste sexcoaching!
Stella je skutečnou odbornicí na oživení intimních manželských hrátek. Proto se na ni obrátí stárnoucí Norbert,
který není spokojen s intimním soužitím se svou mladší manželkou Hedvikou. V pikantní komedii se můžete
těšit na Lucii Zedníčkovou, Olgu Ženíškovou, Jaroslava
Matějku a Jakuba Zindulku.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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25 a 28/06 / 20:00

Dozvěděli
jsme se…

Moving Station

Červnové
premiéry

… že Festival ProART zavítá
poprvé do Plzně. V termínu 12.–15. 7. nabízí výukové
workshopy v oborech tanec, zpěv, divadlo
a tvůrčí psaní. Lektory budou například Lenka
Dusilová, Zdeněk Bína, Martin Dvořák nebo
Jiří Hájíček.

V červnu se na Moving Station odehrají dvě premiéry místních divadelních skupin. V pondělí
25. června se můžete těšit na Romea a Julii – na dřeň a naplno o strašlivých silách, které nás ženou k lásce a k nenávisti
v podání Teátru Vaštar a v režii Michala Stona. A ve čtvrtek
28. června uvede Herecká škola Blanky Luňákové patetickou truchlohru o rodinné historii autora Daniela Vonáška
s názvem V kleci. Více informací na www.johancentrum.cz.

… že v půli července zase bude za dveřmi
divadlo. Proběhne další ročník divadelního
festivalu pod širým nebem plný pouličního
divadla, klaunérií, nového cirkusu a pohádek
(16.–18. 7.).

12/07 / 20:00

Měšťanská beseda

… že 24. června hraje divadelní společnost
M+M v Besedě Vodnickou pohádku.

Monology vagíny

… že Dramacentrum Johan pořádá divadelní kurz pro děti formou příměstského tábora
v termínu 23.–27. 7.

Dojemná a rozpustilá exkurze
do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality
ve vší její složitosti a tajemnosti. Monology, které diváci
uslyší, jsou zhutněnými, víceméně doslovně ze života opsanými soukromými dějinami žen. Některé z příběhů jsou
na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad
propastí
citového kýče. Další zase přicházejí ze světa násilí,
Hotel
U Pramenů
Na
Roudné
123, Plzeň
brutality,
Hotelsprostoty
U Pramenůa bezcitnosti, ze světa, kde lidský život
Vás zve
Nana
Roudné
123, Plzeň
obecně
má
pramalou
cenu a ten ženský skoro žádnou. V reVás zve na
žii Ireny
Žantovské hrají Dáša Bláhová, Jitka Asterová a Michaela Sajlerová. Hraje se na zahradě Měšťanské besedy.
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… že hrad a zámek Horšovský Týn zve v létě
na pohádková představení Dva chrousti,
O poštovském panáčkovi a O zmrzlém králi
(13.–15. 7.).

foto Šárka Kunešová

KONCERT
KONCERT
VLAĎKY
VLAĎKYBAUEROVÉ
BAUEROVÉ

… že komik a imitátor Zdeněk Izer představil
nedávno v předpremiéře nový zábavný pořad. Nese název Na plný coole a v Plzni se ho
dočkáte po prázdninách (25. 9.).
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Akce měsíce | Přehled výstav

do 03/06

Galerie města Plzně

Mladí a svěží

Jarní výstava v Galerii města Plzně představí abstrakci
nejmladší české generace. K vidění budou díla Filipa
Dvořáka, Martina Lukáče, Tomáše Predky, Julia Reichela, Romana Výborného, Břetislava Malého a Davida Krňanského. Projekt představí výběr několika desítek děl
sedmi známých i méně známých umělců mladší generace, kteří pracují velmi netradičně s tradičním médiem,
jakým je obraz, reliéf, koláž, nebo objekt.

do
03/06

Národopisné
muzeum Plzeňska

 00 let československého
1
letectví 1918–2018
od 20/06

Západočeská galerie

Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a umění
v Československu
Rok 1968 je rokem kulminace tzv. obrodného
procesu v československé společnosti. Zároveň
je také vyvrcholením emancipace československého umění, které se začalo sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény.
Výstava Anatomie skoku do prázdna je soustředěna na léta 1966 až 1973. V pěti částech ukazuje změny, jimiž Československo prošlo v několika
krátkých letech – od společnosti, která se začínala chovat jako občanské společenství západního
typu, přes společnost šokovanou absurdní invazí
vojsk Varšavské smlouvy a o pět měsíců smrtí Jana
Palacha, až po společnost rezignovaně přijímající
normalizační restrikce. Výstava představuje více
než 140 děl, jejichž vznik přímo souvisí s událostmi
této doby, nebo jsou podvědomou reakcí na situaci v Československu. K vidění jsou díla Jiřího Koláře, Zbyška Siona, sester Válových, Karla Nepraše,
Mikuláše Medka či Olbrama Zoubka.

22

Výstava připomíná stoletou tradici československého
letectva. Mapuje historii od roku 1918 do současnosti.
Kromě zakladatelů letectva se věnuje také příběhům
letců z Plzeňska, bojujícím za 2. světové války v řadách
RAF. Poválečný vývoj je představen na souboru předmětů, jako jsou uniformy, letecké kombinézy, palubní
přístroje letadel, vystřelovací sedadlo stíhacího letounu
MiG-21, záchranné padáky nebo pilotní průkazy letců.
Výstava představuje rovněž vznik Československých
aerolinií. Vystaveny jsou originální navigační mapy či
uniformy posádek od roku 1978 po současnost.

do 23/06

Galerie Ladislava
Sutnara

Chinese Characters Poster in the
Czech Republic
Výstava čínského znakového plakátu prezentuje na sto
plakátů od osmi desítek designérů z Pekingu, Macaa
a Tchaj-wanu. Výstava čínského plakátu se v České republice v takovémto rozsahu odehrává poprvé. Umělci
se vyjadřují prostřednictvím jasných vyjádření formou
plakátu propojující text a vizuální sdělení. Právě ona
práce se znakovým písmem je nejdůležitější. Ukazuje
na rozdílnosti západních evropských tradic v oblasti
typografie a Dálného východu, konkrétně Číny. Čínská
červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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tušová technika vytváří umělecké dílo z pohledu myšlenky, a to formou jasné artikulace výtvarného rukopisu daného autora. Bezprostřední malba či kresba odráží charakter tvůrce. Důležitou roli zde hrají duchovní
cvičení – koordinace mysli a těla s cílem sdělit nejlepší
formou daný obsah, což v evropském prostředí v oblasti výtvarné kultury není běžnou praxí.

do
29/06

Galerie THAMBOS

Souznění

Od poloviny května je v galerii THAMBOS v Mohylové
ulici na Doubravce instalována výstava Marie Vechové a Jiřího Kydlíčka. Ti zde představují své kolorované
kresby pastelem. Výstava je přístupná ve středu od 10
do 14 hodin a ve čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin.

do 16/09

Západočeské
muzeum

Kořeny

Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se
zmenšíte a ocitnete se pod zemí, v půdě. V tajemné říši
kořenů zažijete to, co tu zažívá třeba krtek. A jak krtek
vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny hodně zblízka, co
dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové lupiče
a podzemní zpěváky, mistry světa ve skoku vidličkou,
i podzemní internet. Dozvíte se, jaká tajemství odkrývají v půdě čeští vědci. V dámském a pánském koutku
si v pohodlí můžete počíst o kořenech jedlých, pitných,
krásných i vychytralých, zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu. A nakonec zjistíte, že bez fantazie se v podzemním světě neobejdete a že hranice mezi
realitou a fantazií je tenká. Zkuste ji najít.

do 31/10

DEPO2015

Výstava 100PY:
Sto let republiky
očima pěti
generací

29. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
9. – 27. 7. 2018
angličtina, němčina, francouzština,
italština, ruština, španělština,
čeština pro cizince
 na Západočeské univerzitě v Plzni
 jeden, dva nebo tři týdny výuky
 celodenní, dopolední a odpolední kurzy
 různé úrovně pokročilosti
 pro studenty, mládež, děti od 6 let
i širokou veřejnost
 výuka obecného
i profesně zaměřeného jazyka
 kurzy akreditované MŠMT, včetně
metodických kurzů pro učitele angličtiny
(možnost využití šablon pro ZŠ)
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz

Na příběhu pěti generací jedné plzeňské rodiny
a na pozadí velkých historických mezníků a událostí
červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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přibližuje interaktivní výstava 100PY životní styl nejen
obyvatel Plzně a Plzeňského kraje. V expozici s audiovizuálními prvky i originálními exponáty prožijete mnohdy nelehké situace zlomových okamžiků naší historie.
Autorem textů je Vratislav Maňák, mladý spisovatel,
jehož román Rubikova kostka se dočkal řady ocenění.

05–30/06

Galerie Evropského
domu SVK PK

Umoped –
Srdcesvět

Výstava pedagogů umění Katedry výtvarné výchovy
a kultury FP ZČU si klade za cíl představit umělecko-pedagogickou práci jednotlivých členů katedry, a tedy
současný odborný profil nově restartované katedry.
Vystavují spolu se zahraničními spolupracovníky z Německa, Kalifornie a Dánska. Vernisáž proběhne 7. června.

07/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Escape to the
Land of Books

Vernisáž výstavy letošních absolventů výtvarného
oboru ZUŠ B. Smetany proběhne ve stylu Tea party,
tedy bláznivá svačina. K vidění budou kresby, malby,
grafiky, fotografie a plastické práce žáků ze tříd Alexandry Jíšové a Heleny Vendové, tedy žáků ve věku od 6
do 20 let. Vernisáž doplní taneční a hudební vystoupení žáků dalších oborů ZUŠ B. Smetany.

13/06 / 17:00

Západočeská
galerie

Josef Skupa
s loutkami Spejbla a Hurvínka
V cyklu Jedno dílo / jeden svět bude tentokrát prezentována uhlokresba Rudolfa Brachtla zachycující Josefa
Skupu s jeho proslulými loutkami Spejbla a Hurvínka.
Rozměrné dílo (100 x 120 cm) vytvořené pět let před
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Skupovou smrtí si návštěvníci budou moci prohlédnout
po celý den v originále. Západočeská galerie ve svých
sbírkách opatruje několik dalších děl souvisejících s Josefem Skupou, především jeho sochařskou podobiznu
od Jiřího Hanzálka a také několik raných kreseb Josefa
Skupy, zachycující dnes již neexistující zákoutí města
Plzně, či proslulý pětatřicátý plzeňský pluk. I jim ve své
přednášce kurátorka Petra Kočová bude věnovat pozornost. Pořad je zároveň součástí festivalu Skupova Plzeň.

14/06–19/08

Mariánská Týnice

Dozvěděli
jsme se…
... že Západočeská galerie láká
v červenci na začátek série
Letní dvorky. Na dvorku v Pražské 13 se 17. července koná Kabaret pod letním nebem, který
připravilo Poetické divadlo, Stanislava Topinková
Fořtová, Roman Krebs a Ivana Janečková.

Ženy a dobrodružství Bohumila
Konečného

… že o prázdninách zve Studijní a vědecká knihovna PK na výstavu Spálený les 1942, Heydrichiáda
na Klatovsku.

Bohumil Konečný přezdívaný Bimba je výjimečný a znovu objevovaný malíř a ilustrátor 2. poloviny 20. století. Je mistrem dynamických dobrodružných ilustrací
a kreseb a maleb krásných žen. Je známý jako ilustrátor
knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, je ale i autorem řady reklamních plakátů. V dubnu 2018 uplynulo
100 let od jeho narození a k této příležitosti připravil
Středoškolský klub při Gymnáziu a Jan Hosnedl čtveřici
vzpomínkových výstav v místech úzce spjatých s jeho
životem. První ze série výstav se uskuteční od 14. 6.
do 19. 8. v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku. Další pak v Plzni, v Praze a ve Zlíně. Více informací najdete
na www.bimba.cz.

… že foyer Polanovy síně ozdobí v červenci výstava Toulky českou minulostí.

20/06 / 17:00

Západočeská galerie

PODTRŽENO…
Luboš Drtina

Komentovaná prohlídka výstavy Luboše Drtiny provede jeho grafikami, ilustracemi,
autorskými knihami i volnou tvorbou. Drtinovy precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné
grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu
upravovaných titulů. Současně však vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Výstava dramaturgicky navazuje na
výstavní projekty věnované užité, zejména knižní grafice, realizované v Západočeské galerii v uplynulých
letech: na výstavu Karla Teigeho a Zbyňka Baladrána,
výstavu Roberta V. Nováka a na výstavu Listování převzatou z Muzea umění Olomouc. Výstavou provází autor osobně.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

… že Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
pořádá i letos v červenci ArtCamp (9.–27. 7.).

… že Západočeské muzeum v Plzni opět pořádá
letní příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let. Tentokrát bude nejen o archeologii, ale i o pravěku,
středověku a také o paleontologii (13.–17. 8.).
… že v Galerii Azyl je v červnu k vidění výstava
obrazů Zdenky Braunové nazvaná Choď životem
vesele (do 23. 6.).
… že v červnu Studijní a vědeckou knihovnu PK
zaplaví absolventské práce žáků ZUŠ Bedřicha
Smetany.
… že v červnu se ve druhém patře radnice svými
obrazy a fotografiemi představí Jiří a Žofie Vlachovi.

od 27/06

Galerie Jiřího Trnky

Obraz / objekt /
otisk

Obrazy plzeňského výtvarníka
Pavla Mutinského, objekty Petra Johanuse a grafika Bereniky Ovčáčkové – oba výtvarníci z Prahy, budou k vidění v plzeňské Galerii Jiřího Trnky. Výstava nabídne
malby, plastiky, asambláže, grafiky, koláže a také jejich
průniky. Protože právě překračování hranic a prolínání
výtvarných disciplin je pro všechny tři autory typické.
Jednotícím prvkem výstavy je tak právě tematická nejednota, solitérnost autorů – a jejich konfrontace postavená na společném estetickém názoru. Vernisáž výstavy
proběhne 27. června od 17 hodin.
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01–02/06

DEPO2015

DronFest

Drony jsou fenoménem dnešní
doby a DronFest patří k největším akcím svého druhu na světě. I letos nabídne jedinečnou přehlídku strojů nejznámějších světových výrobců.
Po celý den jste zváni na přednášky z oblasti bezpilotního létání, například jaké je to pilotovat dron a jak se člověk může stát pilotem, něco o pravidlech a bezpečném
použití bezpilotních letadel a v neposlední řadě také
o jejich využití pro policii, hasiče nebo třeba zemědělce.
Velkým lákadlem budou určitě i ukázky létání s drony,
obohacené o exhibiční závod špičkových pilotů. Chybět
nebude zábavný program pro děti. Vstupné na DronFest je zdarma, po oba dny program začíná od 10 hodin.
Více informací na www.dronfest.cz.

TIP NA ČERVEN
06–10/06

Mezinárodní
folklorní
festival CIOFF®
Plzeň 2018
22. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
CIOFF® Plzeň 2018 nabídne vystoupení plzeňských souborů, moravských a slovenských hostů
a účinkujících ze Španělska, Polska, Bulharska
a z Indie. Ve středu proběhne Folklorní večer
v amfiteátru lázeňského parku v Konstantinových
Lázních a ve čtvrtek se soubory představí na návsi obce Vrčeň u Nepomuka. Od pátku do neděle
se bude program odehrávat převážně na hlavní
festivalové scéně U Branky a vybraní hosté zahrají i na scéně Historického víkendu na náměstí Republiky. Samostatný pořad uvede v pátek
od 20 hodin plzeňský soubor Jiskra v pořadu
k 60. výročí svého založení a speciální program
je také připraven společně s Plzeňskou župou Sokolskou k připomenutí výročí založení Sokolské
jednoty v Plzni. V neděli se pak folklorem roztančí
náves v Dýšině. Více na www.mffplzen.eu.
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02/06

OC Plzeň
Rokycanská

Cyklozávody
ve virtuální realitě
V reálném světě pojedou koncem června u OC Plzeň
na Rokycanské cyklisté Mistrovství České a Slovenské
republiky v silniční cyklistice Mercedes – Benz Praha
silnice 2018. Přidat se k nim ale může kdokoli. Stačí zajít do obchodního centra, usednout na jeden ze dvou
cyklotrenažérů a pořádně šlápnout do pedálů. Na nejlepší čeká spousta cen – mimo jiné i vstupenky do VIP
zóny skutečného závodu, jehož hlavními hvězdami budou Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Jan Hirt. Více
na www.oc-plzen.cz/akce/akce-centra/cyklozavod.

02/06

Klášter Kladruby

Monastýrování

Západočeské kláštery otevírají své brány a nechávají nahlédnout do svých tajemství v čase letního odpoledne
a soumraku. Cyklus tematicky zaměřených prohlídek
začne prohlídkami o klášterním životě. Prohlídky začínají v půl páté, v šest a v půl osmé večer. Kromě Kladrub
zve na Monastýrování ještě klášter Plasy, Zlatá Koruna
a Teplá. Více na www.klaster-kladruby.cz.

02–18/06

TANEC PRAHA
2018
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
TANEC PRAHA slaví jubilejních 30 let. V plzeňském programu zazáří jména osobností tanečního světa z Afriky,
Střední Ameriky i Evropy. Můžeme se těšit na duet Burkiňana Ladji Kone s francouzským hudebním experimentátorem Erwanem Bouvierem, mexické procesí i krimi
komedii uskupení Foco alAire či energií nabité Maďary
souboru Timothy and the Things. Ve veřejném prostoru
bude k vidění průmyslový kontejner rozložený do tvarů
origami s performerkou, která nezapře svou lásku k novému cirkusu, a nebudou chybět ani taneční workshopy
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Sobota 9. 6. 2018, 10:00 – 18:00
Oživlé obrazy „Dům hojnosti“
Příběh z doby, kdy byla budova slavnostně otevřena. Kostýmované prohlídky po celý den, startují
každou půlhodinu. Časové vstupenky si zajistěte v Informačním centru města Plzně.

Kulturní tipy

Neděle 10. 6. 2018, 10:00 – 18:00
Oživlé obrazy „Dům hojnosti“. Časové vstupenky si zajistěte v Informačním centru města Plzně.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Sobota 9. 6. 2018, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Komentované prohlídky budovy – zdarma, bez nutnosti rezervace. Víte, že je v budově zazděná jeptiška nebo kdo, topil v knihovně v 70. letech? Ne? Tak nejen proto si nenechte ujít komentovanou
prohlídku této historické budovy.

Historický
víkend
Strašidla
a mumraje plzeňské

aneb

a program proPOHÁDKOVÁ
dětské
diváky. Více informací najdete
CESTA – START NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Sobota 9. 6. 2018, 10:00 – 16:00
na www.tanecpraha.org.
Neděle 10. 6. 2018, 10:00 – 13:00

08–10/06

Historický víkend

KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Neděle 10. 6. 2018, 10:30
Tradiční bohoslužba za město Plzeň

04/06 / 19:00

JÍZDY HISTORICKÝCH VOZIDEL PMDP

Trasa průvodů:
Nám. Republiky – Dřevěná – Zpč. muzeum
– U Branky – Nám. Republiky

I Historický víkend se ponese
v duchu oslav sta let republiky. Ale z historie toho nabídne
www.nadace700.cz
Historický víkend sledujte na YouTube
VÝSTAVA KAKTUSŮ – U ZVONU
mnohem víc. Na náměstí Rekanále „TV historický víkend 2018“ a na
Sobota 9. 6. 2018 - Úterý 12. 6. 2018, 9:00 – 20:00
FB stránce akce.
8.–10.
června
2018
Středa 13. 6. 2018, 9:00 – 17:00
publiky vyrostou
dvě
scény acentrum
hlavní roli bude hrát obří
Plzeň,
historické
TVŮRČÍ DÍLNY ARCHIVU MĚSTA PLZNĚ – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Pátek 8. 6. 2018, 16:00 – 19:00
kronika, z níž budou vycházet historické postavy. Dojde
Sobota 9. 6. 2018, 10:00 – 19:00
Neděle 10. 6. 2018, 10:00 – 15:30
Přednáška Václava Cílka publiku
i na atentát na následníka trůnu, který byl proveden
KONCERT SKUPINY ELTHIN – KOSTEL SV. JIŘÍ, PLZEŇ - DOUBRAVKA
odhalí zvláštní zákonitosti
na jednom z minulých ročníků, zahraje Kapela 35. pěšího
Neděle 10. 6. 2018, 18:00 fungování světa. Každých několik desetiletí, obvykle jednou až dvakrát za století, probíhá
pluku, chystá se Pohádková cesta a chybět nebude ani
v euro-americké civilizaci nějaká velká změna, po které
průvod strašidel nebo vystoupení hostů Mezinárodníplatí poněkud jiná politická a zejména ekonomická praviho folklorního festivalu CIOFF Plzeň. Proběhne i pokus
dla a společnost se posune do nového pole stability. To ale
o zapsání do České knihy rekordů, a to v co největším
počtu lidí v oblečení z období První republiky, včetně
zároveň znamená nějaký jiný kontext krajiny a životního
krojů a dobových uniforem. Registrace do rekordu bude
prostředí. Na otázku, co se děje se světem, se autor pokusí
probíhat v sobotu 9. června. Plzeň již drží rekord v počtu
odpovědět z několika propojených hledisek – Země samé,
strašidel a pohádkových bytostí na jednom místě, a to
klimatu, surovin, energií i sociálních změn.
z roku 2009 – 4402 osob. Více na www.nadace700.cz/hv/.
Sobota 9. 6. 2018 - Neděle 10.6.2018
Jízdní řády budou k dispozici na www.pmdp.cz

Na venkovní scény VSTUP VOLNÝ
Změna programu vyhrazena.

Měšťanská beseda

MUZEUM STRAŠIDEL

Ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně program připravili Petr H. Batěk & PHB
-ART Agency, Plzenští – spolek šermířů
a přátel historie a Rytíři Koruny České.

Pátek 8. 6. 2018, 10:00 – 18:00
Sobota 9. 6. 2018, 10:00 – 19:00
Neděle 10. 6. 2018, 10:00 – 18:00

První republika v novém rekordu
pro Plzeň s agenturou Dobrý den!
Přidejte se 9. 6. 2018 i vy.
Více na www.nadace700.cz

Co se děje
se světem

Realizaci projektu podpořili:

RKI,s.r.o., Perlová 9, Plzeň

08–09/06

Rooseveltova 15

Čarování
na dvorku

V pátek od dvanácti hodin
do šesti, v sobotu od deseti do šesti se bude na malebném nádvoří domu v Rooseveltově ulici číslo 15 čarovat. Proběhne tu osmý ročník akce, která nabízí výklad
karet, šamanské rituály, chiromantii, astrologii, vypracování partnerského horoskopu nebo automatickou
kresbu a písmo. Vstup je zdarma. Více informací najdete
na mystique-shop.cz.

08–09/06

DEPO2015

Brewstock 2018:
Festival
minipivovarů
Třetí ročník festivalu Brewstock zamíří do areálu
DEPO2015. Přijďte si vychutnat pivní speciály těch nejlepších řemeslných minipivovarů. Přijďte poznat pivo!
Ze skla! Představí se pivovary Raven, Falkon, Factory
Plzeň, Chříč – Propolis z. s., Permon, Trilobit, Bad Flash,
Prachatice, Krušnohor – Craft Brewery, Mayzus Chotoviny nebo Písecký pivovar. Vstupné je zdarma.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

09/06
09:30

Ranč Šídlovák

Běh pro Paměť národa

Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli
na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí

TIP NA ČERVEN
od 01/06 / 20:00

Nepomuk

Malá letní scéna
Tři letní měsíce plné muziky a divadla – taková
je nabídka Malé letní scény na nádvoří nepomuckého muzea, která nabízí program na každý
pátek. V červnu tu zahraje country kapela Když
se sejdem či bigbítová partička Benefit, vydat se
sem můžete na populární zábavný pořad Na stojáka! nebo na koncert talentovaného mladého
zpěváka Thoma Artwaye. O prázdninách sem přijede vynikající brněnská kapela Jananas, Intimní
divadlo Bláhové Dáši s Monology vagíny nebo
třeba violoncellové duo Tara Fuki. Více informací
na mls.nepomuk.cz.
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holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.
Takové je motto a poslání běhu, který se letos poprvé poběží i v Plzni. Na trať v délce 5 a 10 km se vybíhá
v půl desáté a poběží se kolem Šídlováku a Kameňáku
příjemným stínem okolních borových lesů. Chybět nebude ani dětský běh po Ranči, kilometr kolem Šídlováku
pro každého a doprovodný program plný pohybu. Registrace na www.behpropametnaroda.cz/plzen nebo
od 8 hodin na místě.

09/06 / od 14:30

Bohemia Sekt
Starý Plzenec

Den Bohemia
Sektu pro dospělé
i špunty
Výrobce sektů otevírá své brány a zve na půlden plný
skvělé muziky. Hrát tu bude Lucie Bílá s kapelou Petra
Maláska, PF Band, Pavel Callta, Lenka Slabá se skupinou
a Roxette Tribute Band. Každou celou hodinu vyjede

TIP NA ČERVEN
do 30/06

Na Poříčí

Náplavka
k světu.
Náplavka k světu. nabídne i letos své zázemí na levém břehu řeky Mže
na Roudné a přinese nabitý program! Kromě
tradičních čtvrtečních tančíren pod širým nebem a pátečních koncertů, se můžete nově těšit
na promítání dokumentárních filmů ve spolupráci s KineDok, a to každou středu po setmění. Chybět nebude ani slam poetry a na Stojáka. Na náplavku vemte i své nejmenší, třeba na pohádky
pod taktovkou TANEC PRAHA 2018 nebo Skupovy
Plzně. Pokud vyrazíte jen tak za pohodou, můžete
si zapůjčit lodičku či paddleboard. Zahrát si můžete líný tenis, frisbee nebo pétanque. K dispozici
jsou také piknikové koše, gril a deky. Více informací na www.naplavka.ksvetu.cz.
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z konečné tramvají na Slovanech a na Světovaru kyvadlová doprava. Předprodej vstupenek na www.goout.cz
a ve vinotéce Bohemia Sekt ve Starém Plzenci.

09/06
13:00

Borský park

Psí den

Užijte si den se svým věrným psím přítelem a určitě to
nebude den pod psa. Kromě široké nabídky vystavovatelů s chovatelskými potřebami, krmivy, pamlsky
a doplňky si návštěvníci budou moci se svými psími
parťáky vyzkoušet mnoho různých druhů sportů. Bull
area nabídne především skokové a silové disciplíny jako
high jump, wall climbing nebo tahání zátěže. Speed
area bude pro milovníky běhání, představí coursing,
trackmill a flyball. Část nazvaná Jumping area se zaměří
na agility a hoopers a v Chill out zóně najdou zájemci psí
hernu, masáže a fyzioterapii nebo hlavolamy. V programu pak vystoupí několik odborníků, kteří promluví například o zdravé výživě, psychice psa nebo jeho zdraví.
Chybět nebude také soutěž o nej psa a bohatá tombola.

09–10/06

Víkend otevřených
zahrad v Plzni
a okolí
Druhý červnový víkend se opět
otevřou běžně nepřístupné zahrady. Otevřená pro veřejnost bude Luftova zahrada, Arboretum Sofronka
včetně lesní školky Větvička, hřbitov Všech svatých
na Roudné, výuková vodní zahrada pod hrází Velkého
Boleveckého rybníka a také několik zahrad školkových
a školních, které podpořil Nadační fond Zelený poklad.
Těšit se můžete i na zahrady komunitní. Speciální program proběhne opět v klášterní zahradě na Jiráskově
náměstí. Připraveny jsou komentované prohlídky, dílny, výstavy, divadelní a hudební vystoupení. Program
najdete na stránkách www.vikendotevrenychzahrad.cz
nebo na www.zelenypoklad.org.

10/06 / 10:00

Škodaland

Škodaland
Race Junior
Škodaland Race Junior je běžecký závod po vyznačené trase v nerovnoměrném tečerven 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

rénu, který je doplněný překážkami. Jde o závod, který
prověří fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost
závodníků při překonávání překážek. Jeho cílem je odtrhnout děti od počítačů, herních konzolí a mobilních
telefonů a fyzicky je zapojit do dění kolem nich. Akce je
určena rodinám s dětmi, bez vybírání vstupného. Trasa
měří cca 900 m a obsahuje 11 překážek. Každý zaregistrovaný závodník si odnese tričko a medaili. Tři nejlepší
v každé kategorii si odnesou další zajímavé ceny. Více
na skodalandracejunior.cz.

obletěla 7x zeměkouli a navštíví kolem 16 zemí ročně.
Publiku prozradí všechny fígle, jak získat levné jízdenky,
letenky a ubytování. Podle jejího návodu si můžete splnit
cestovatelské sny o exotických destinacích, letět k moři
klidně 4x do roka a víkendy trávit v evropských metropolích. Ať jste dobrodruh snící o cestě na vzdálený kontinent nebo plánujete rodinnou dovolenou u moře, po
této přednášce se budete dívat na cestování úplně jinak.
Nezapomeňte si notýsek na poznámky!

15–16/06

11/06 / 19:00

Mlýnská strouha

Měšťanská beseda

Z Plzně do světa
chytře, levně,
často

Hana Machalová ve své přednášce zboří mýty o tom, že
cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Dostanete praktický návod, jak přímo z Plzně vycestovat chytře
a levně do celého světa, kdykoliv v roce i pokud máte jen
pár dnů dovolené, závazky a hluboko do kapsy. Hanka

Love festival

Třetí ročník festivalu o všech
podobách lásky zve na přednášky o lásce k sobě, druhým i lásce jako takové, ale
zdaleka ne jen na ně. Připraveny jsou žonglérské workshopy, meditace, cvičení jógy nebo třeba koncert kapely Cloud Nine, taneční vystoupení či divadelní představení Sluha dvou pánů. A protože je známo, že láska
prochází žaludkem, tak na festivalu nebude chybět ani
skvělé jídlo nebo bar s domácími limonádami a koktejly.

Využívejte slev
s Plzeňskou kartou
u partnerů Bonusového
programu
Více informací a seznam partnerů
na www.plzenskakarta.cz

červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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Akce je určená pro jednotlivce, páry bez ohledu na orientaci i rodiny s dětmi. Více na www.lovefestival.cz.

18–20/06

DEPO2015

IRMF: Mezinárodní filmový festival
road movies 2018
Třiadvacet filmů z celého světa nabídne letošní ročník
festivalu road movies. Sedmnáct z nich uvidí diváci v Česku vůbec poprvé. Festival zahájí první česká road movie,
dnes už legendární Jízda Jana Svěráka, dokonce promítaná z 35mm filmu. Dále se publikum může těšit na snímky
z Ameriky, Kanady, Súdánu, Tunisu či Namibie. Závěrečný
večer bude patřit světové premiéře snímku Rusko, sníh
a rock'n'roll, jenž mapuje patnáct tisíc kilometrů dlouhou
cestu zasněženým Ruskem. Více na www.irmf.cz.

20/06 / 19:00

Plzeňský Prazdroj

Letní swingová
tančírna s Marek
Rejhon Quartet
Závěrečná swingová tančírna nejen pro žáky swingových
kurzů Jazzu bez hranic. Hraje Marek Rejhon Quartet, jmenovitě Zbyněk Malý housle, Marek Rejhon kytara, Petr
Pospíšil kontrabas a David Maxa bicí, zpívá Petra Ernyeiová. Nebude-li pršet, nezmoknem a bude-li, tak taky
ne, neb se tančí buď venku pod altánem, nebo v Secesi. Dress code: strips and dots, tedy proužky a puntíky
všech velikostí a barev!

21/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Aleš Palán: Raději
zešílet v divočině
Smyslem knihy Raději zešílet v divočině není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce po největším
českém pohoří, Šumavě. Je jím ponor do tajuplných
zákoutí krajiny a lidské duše, do dlouhodobé samoty a odloučenosti, do paralelního světa, který přesto
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tomu našemu klade velmi znepokojující otázky. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel a publicista Aleš Palán, snímky přispěl fotograf Jan Šibík. Aleš
Palán přijede tuto knihu do Studijní a vědecké knihovny představit osobně.

22/06 / 18:00

Měšťanská beseda

Taneční večer

Další z cyklu tanečních večerů
pro seniory v režii Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně se bude konat
v Měšťanské besedě v pátek 22. června. K tanci a poslechu zahraje dobře známé plzeňské DUO EVERGREEN
KLASIK, které tvoří houslista Jan Ježek a klávesista Jaroslav Špelina. Duo těší svou interpretací tuzemských
i světových melodií posluchače a tanečníky už několik
let, a to nejen v Plzni a okolí, ale i v různých zemích celého světa. Vstup je zdarma.

22–24/06

Klášter Chotěšov

X. Chotěšovské
zahradní slavnosti
Přijďte se pobavit a dobrovolným vstupným podpořte obnovu zahrady. V sobotu odpoledne je na programu loutkové divadlo a další zábava
pro děti, ve dvě a ve čtyři hodiny jste zváni na prohlídky konventu, od tří do deseti hodin proběhne bohatý
hudební program. Na neděli pak pořadatelé připravili
prohlídku velké spodní zahrady a další dvě prohlídky
konventu. Více informací na www.klasterchotesov.cz.

23/06 / 09:00

Bahna u Strašic

Den pozemního
vojska Bahna 2018
V sobotu 23. června se koná již
29. ročník největší společné ukázky současné i historické techniky v Evropě. Letos bude ve znamení stého
výročí republiky s připomínkou na československé legionáře, ať již bojovali na jakékoliv frontě. Jako tradičně
bude účinkovat pásová a kolová technika z Muzea na
demarkační linii v Rokycanech. Vstup na akci je zdarma.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

THE SOUL SENSATION FROM NY CITY (USA)

& ONDŘEJ PIVEC
„Tohle je impuls dnešní hudby – od ulice po taneční parket
až po duše našeho mládí.“ (Pete Fallico, The Bay Area‘s
Jazz Station)

29. 10. 2018

CHICK COREA

piano solo

Držitel 22 ocenění Grammy Award.
Člen DownBeat Hall of Fame a NEA Jazz Master.
Jedna z největších ikon současného jazzu.

14. 11. 2018

KAM ZA KULTUROU
23/06
10:00

ZOO

 stříc létu ve znamení
V
dívčího půvabu

Vítání léta v Zoologické a botanické zahradě se uskuteční
první letní sobotu. Pro návštěvníky s dětmi bude připravena pohádková stezka, na níž se setkají s oblíbenými
postavami klasických i moderních pohádek. Odpolední
sobotní program rozšíří volba Květinové dívky 2018. Stát
se jí mohou dívky ve věku mezi 12 a 16 lety. Na prázdniny vyprovodí malé návštěvníky plzeňské ZOO v poslední
červnový den, v sobotu 30. 6., tradiční soutěžní rodinný
program nazvaný Adie školo. Začne v 10 hodin a potrvá
do 17 hodin. Ceny budou jako vždy sladké a chladivé.

Chodovar
23/06
11:00–22:00 MS v koulení

pivních sudů

Tradiční závod pivovarských družstev v běhu na 600 metrů s dřevěným pivním sudem, Chodovar In-line – závod
diváků v jízdě na kolečkových bruslích, Tour de Chodovar – cykloturistický závod na trase Březová u Sokolova

TIP NA ČERVENEC
13–15/07

SOU elektrotechnické

Festival Miluj
svůj život
V půli července se koná další ročník festivalu zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Bohatou výstavní část opět doplňuje pestrý přednáškový program. Poprvé přijal
pozvání alternativní publicista Miroslav Zelenka,
přednášet přijede i terapeut a spisovatel Miloš Matula, terapeutky Sonja Sofi a Wahlgrenis či odborník na ajurvédu Bhagwant S. Sandhu. Vyzkoušíte
si například ohýbání roxoru o krční jamku či přechod přes střepy a využít můžete poraden alternativní i klasické medicíny. Více informací najdete
na www.festivalmilujsvujzivot.cz.
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– Chodovar a k tomu ještě londýnský doubledecker s vyhlídkovou terasou, elektronický trenažér koulení pivních
sudů a odemčené skalní sklepy a dětská zahrada – to
všechno jsou lákadla letošního ročníku chodovarského
šampionátu v koulení pivních sudů. Večer zahraje Chodovarka a kapela Roulette Music a celý den uzavře ohňostroj. Více na www.chodovar.cz.

23/06

Krajský cyklo Fanatik

Baví vás zdolávat výzvy? Chcete zkusit ujet
trať, kterou jste ještě nezdolali? Pak je tady Fanatik, cyklistická dálková jízda Plzeňským krajem. Této, v Čechách
ojedinělé akce, se může zúčastnit každý, od svátečních
jezdců až po různé výkonnostní skupiny cyklistů. Nejdelší trasa na silnici pro „Fanatiky“ je 340 km, další trasy jsou 250, 180, 100 km a pro „Pohodáře“ 50 km. MTB
„Maniaci“ ujedou v terénu 180 km. Další trasy jsou 100,
65 a 42 km. Pojede se po silnicích a terénem v okolí Plzně, přes města a turistické cíle nejen Plzeňského kraje.
Tak vezměte kolo, stejně nabuzené kámoše a přijeďte
vyzkoušet, na co máte! Více na www.fanatik-plzen.cz.

24/06

Borská přehrada

Pilsner
Dragons Cup

Jubilejní 10. ročník oblíbeného
závodu dračích lodí proběhne opět na Borské přehradě a přihlásit se může každý! Stačí sestavit tým 20 osob
s minimálním počtem 4 pádlujících žen a bubeníkem
a ukázat, co dokážete s pádlem v ruce a bezva partou
v lodi. Zkušenost s jízdou není potřeba. Kormidelník,
pádla i loď jsou zajištěna. Závodit se bude na 200 nebo
1 000 metrů. Více informací na www.pilsnerdragons.cz.

29/06 / 14:00

Habrmanův park

Vítání prázdnin

Městský obvod Plzeň 4
a Doubravecký klub zvou
na 5. ročník akce pro děti a veřejnost, kterou bude provázet oblíbená Michaela Dolinová. Těšit se také můžete na doprovodný program: soutěže o ceny, malování
na obličej, balónky, skákací hrad Městské policie, tvůrčí dílnu a občerstvení. Vstupné zdarma, akce se koná
za každého počasí.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

09–27/07

Dozvěděli
jsme se…

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Pojďte se opět v červenci zdokonalit v cizích jazycích! Západočeská univerzita pořádá už 29. ročník oblíbené Mezinárodní
letní jazykové školy. Mluvit se bude anglicky, německy, francouzsky, italsky, rusky a španělsky a připraveny jsou i kurzy
češtiny pro cizince. Na výběr jsou celodenní, dopolední i odpolední kurzy různých úrovní a zaměření pro studenty, mládež,
děti od 6 let a dospělé. Více na www.isls.zcu.cz.

19–22/07

DEPO2015

Skvosty s vůní benzínu
Druhý ročník přehlídky historických
i současných automobilů přiveze
do plzeňského DEPO2015 skvostné vozy z celého světa. Letos
potěší především fanoušky luxusních italských supersportů
a formulí, tahákem bude ale i unikátní sbírka legendárního
československého Metalexu či americké motocykly Harley
Davidson. Kromě skvostů na čtyřech, dvou či třech kolech
bude na programu také umění, design, živá hudba, rozhovory s osobnostmi, besedy s veteranisty a automobilovými
fajnšmekry, ale i foodtrucková gastronomie. Zvýhodněný
předprodej vstupenek už nyní na www.skvosty-plzen.cz, Plzeňské vstupence či osobně v DEPO2015.

… že Kino Beseda promítá
v červenci vybrané, divácky oblíbené filmy za skvělou letní cenu 79 Kč.
… že Jazz bez hranic pořádá i v příštím školním roce kurzy swingu s Jirkou a Markétou.
… že i letos můžete poznávat Plzeňský kraj
s tradiční Prázdninovou štafetou.
… že tradiční horažďovické Slavnosti Kaše se
uskuteční 30. června.
… že 7. června pořádá Kolegium Paměti národa v kostele sboru Maranatha debatu na téma
emigrace – imigrace. Diskutovat můžete s Lídou Rakušanovou, Bělou Gran–Jensen a Jaroslavem Hutkou.
… že v Kině Beseda bude v červenci k vidění
žhavá novinka Mamma Mia: Here we go again!
… že červenec bude opět patřit Letnímu baroknímu festivalu, jímž ožije řada významných
barokních lokalit Plzeňského kraje (1.–31. 7.).
… že v sobotu 9. června se na Státním hradě
a zámku Horšovský Týn uskuteční setkání
s Václavem Vorlíčkem ku příležitosti jeho
88. narozenin. V rámci oslavy proběhne i slavnostní přejmenování Zámeckého kina na Zámecké kino Václava Vorlíčka.

Vítání prázd29.nin
června 2018

Městský obvod Plzeň 4 a Doubravecký klub vás zvou na 5. ročník akce pro děti

Habrmanův park na Doubravce 1400–1800

BALÓN KOVÁ SH
ÍK
OW
K O U ZE L N
DIVADLO PR O DĚTI

akce se koná za každého počasí

moderuje: Míša Dolinová

DOPROVODNÝ PROGRAM: soutěže o ceny malování na obličej
balónky skákací hrad Městské policie tvůrčí dílna
deskové hry občerstvení
vitani_prazdnin_bb.indd 1
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07/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Debbie a její parťačky / komedie
Třikrát jsme v kinech viděli Dannyho parťáky, ve kterých George
Clooney, Matt Damon, Brad Pitt a Julia Roberts vykrádali casina a kradli slavné cennosti. Vždycky to bylo zábavné, stylové
a úspěšné, ale bylo toho dost. I když spíš tak nějak napůl.
Čtvrtý příběh Dannyho Oceana a jeho party je zatím v nedohlednu, ale novinka Debbie a její parťačky by mohla být slušnou náhradou, na scénu totiž přichází Oceanova sestra Debbie. A s bráchou si v ničem nezadá. Právě vylezla z vězení, slíbila, že bude
sekat dobrotu a kecala. Už teď plánuje další loupež a nemá malé
ambice. V New Yorku se bude konat ples, na který dorazí všichni
bohatí a slavní z celé Ameriky a mezi nimi i celebrita s náhrdelníkem, který má cenu několika desítek milionů dolarů. A Debbie
ho chce. Rozhodne se tedy dát dohromady svou starou partu,
přijmout pár nováčků a zorganizovat loupež, na kterou by si
možná netroufl ani její brácha.
V hlavní roli uvidíte Sandru Bullock, ale stejně jako u Dannyho
parťáků i tady dorazí hvězd mnohem víc. Těšit se můžete na Cate
Blanchett, Helenu Bonham Carter, Anne Hathaway nebo na zpěvačku Rihannu. A možná se objeví i někdo z Dannyho parťáků…
Režie se ujal Gary Ross, který točil první Hunger Games nebo slavné Pleasentville: Městečko zázraků. Kino Káčko uvede 8. června.

CineStar, Kino Káčko

31/05

Teambuilding / komedie
Není nad to vyrazit si do přírody. Alespoň na chvilku. Zvlášť to platí pro lidi,
kteří sedí osm hodin v klimatizované kanceláři a v lese byli naposledy na školním výletě. Manažer banky se rozhodl uspořádat pro svoje kolegy třídenní
teambuilding v horách. Na programu je trocha sportu, dobré jídlo a pití a nevázaná atmosféra, která by měla upevnit kolektiv. Alespoň tak by to mělo jít
podle plánu, když ale do divočiny vyrazí parta nešiků, kteří se sotva udrží na kole a čeká je tu obstarožní hotýlek
s hodně svérázným vybavením i personálem, ukáže se, že pro spoustu z nich tyhle tři dny nebudou dovolená, ale
možná dokonce i boj o život. V hlavních rolích české komedie Jána Nováka se sešli Miloslav Mejzlík, Kristýna Kociánová nebo Ondřej Veselý. Kino Káčko uvede 17. června.

31/05

Cinema City

Delirium / horor / thriller / psychologický
Tom si není moc jistý, jestli má štěstí, nebo smůlu. Má psychické problémy
a musí se léčit na psychiatrii, právě se ale dostal na podmínku ven. Navíc
zdědil obří dům po svých rodičích a mohl by konečně začít normálně žít.
Je tu ale jeden problém. Součástí podmínky je, že nesmí celých třicet dní
opustit svůj nový domov a že se musí pravidelně hlásit své probační úřed-
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nici. Dalo by se to zvládnout, kdyby nezačal mít Tom pocit, že v domě není sám. Podivné události se zprvu dají
logicky vysvětlit, ale jak jich začíná přibývat, je jasné, že něco není v pořádku. Je tu Tom skutečně sám, nebo se
v domě skrývají další lidé? A co když to, co se v něm skrývá, lidé nejsou? S čím dál tím zoufalejším hrdinou si navíc
začíná hrát i jeho vlastní mozek a není si jistý, co je skutečnost a co je jen jeho představivost. A co ho přišlo strašit
z jeho vlastní minulosti. V hlavní roli psychologického hororu se objeví Topher Grace ze třetího Spider-Mana nebo
seriálu Zlatá sedmdesátá.

		

CineStar, Kino Káčko

07/06

Pat a Mat znovu v akci / animovaný / rodinný
Nešikové Pat a Mat baví už několikátou generaci fanoušků a pořád jim to jde
zatraceně dobře. Teď míří do kin další film plný jejich typického humoru a katastrof, ke kterým obvykle vede jejich snažení. Tentokrát budou opravovat elektrickou sekačku, zažijí trampoty, když se utkají s rojem včel, pokusí se postavit
plot nebo zjistí, jak obtížné může být vyčistit komín. Pat a Mat se ovšem musí
přizpůsobit i jednadvacátému století, a tak vyzkouší svoje kutilské schopnosti při instalaci bezpečnostní kamery nebo
solárních panelů. A ani to se neobejde bez jejich nešikovnosti a legrace. Kino Káčko uvede 10. a 15. června.

07/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Backstage / taneční / romantický / hudební
Žánrem tanečních filmů kritici obvykle pohrdají, svoje publikum ale má. Takové, jemuž obvykle stačí mix sympatických hrdinů, jednoduchý příběh, chytlavá hudba a hezké taneční choreografie. A proč ne? Pokud se to udělá dobře,
může to být hodně zábavná podívaná. Backstage se pokusí ukázat, že něco
podobného může fungovat i v česko-slovenských podmínkách. Děj se točí
kolem party kamarádů z malého města, kteří milují život, hudbu a hlavně tanec. Jejich talentu si všimne i televizní
producent, který jim nabídne možnost zúčastnit se velké talentové soutěže. Pro všechny by to mohla být vstupenka
mezi slavné a úspěšné, ale je potřeba vyhrát. A tady se ukáže, že vítězství jsou někteří z hrdinů ochotní obětovat cokoliv, zatímco jiným pomalu dochází, že na světě jsou důležitější věci než sláva, popularita a peníze. Jak to nakonec
dopadne, to zjistíte v kině. Kino Káčko uvede 10. června.

červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City, Kino Káčko

07/06

Ghost Stories / drama / horor
Phillip Goodman je profesionální skeptik. Akademik, který se živí tím, že
hledá logická vysvětlení pro to, za čím ostatní lidé vidí paranormální jevy.
Na duchy nevěřil, nevěří a věřit nebude, ačkoliv to poslední se možná změní.
Teď ho čekají tři setkání s lidmi, kteří tvrdí, že duchy potkali a že to nebylo
zrovna příjemné setkání. Noční hlídač Tony strávil noc plnou hrůzy ve skladišti, kde měl být sám, ale spolu s ním se tam usadilo ještě cosi jiného. Teenager Simon má za sebou pekelně
divokou a děsivou jízdu, která pořádně otřásla jeho životem. A bankéř Mike se teď po jednom hrůzném zážitku
musí pokusit zcela přehodnotit celý svůj život. Profesor Goodman je připravený přijít na to, co se stalo ve skutečnosti a vyvrátit jejich povídání o tom, že v tom mají prsty duchové. Možná ho ale čeká pár nepříjemných zjištění.
V hlavních rolích uvidíte Andyho Nymana, který film i spolurežíroval, a Martina Freemana alias Bilba z filmového
Hobita. Kino Káčko uvede 15. června.

14/06

CineStar, Cinema City

Máš ji! / komedie
Filmy podle skutečných událostí jsou obvykle příběhy hrdinů, velkých umělců
nebo lidí, kteří změnili svět. Máš ji! podle skutečných událostí je, ale k podobným příběhům bude mít hodně daleko. Točí se kolem party kamarádů, kterým
je kolem čtyřiceti, ale už od dětství mají společnou vášeň – hru na babu. Každý
rok se scházejí a hrají. Měsíc v kuse. Často se to neobejde bez cestování přes
půl Ameriky, podrazů a taktizování a člověk si nemůže být jistý ani na vlastní svatbě. Teď je tu další ročník a všichni
jsou připravení jít do toho opět naplno. Pravidla neexistují, stará přátelství naráží na své limity a vyhrát může jen jeden. V hlavních rolích bláznivé komedie se sešli Jeremy Renner z komiksových Avengers, Isla Fisher z Nesvatbových,
Jon Hamm ze seriálu Šílenci z Manhattanu nebo Jake Johnson ze sitcomu Nová holka.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

14/06

Příšerky z vesmíru / animovaný / komedie
A je tu další animák, který patří k těm levnějším a méně zajímavým, ale dětem
by se přece jen líbit mohl. A co by člověk pro děti neudělal, že? Příšerky z vesmíru jsou koprodukce Německa, Dánska a Lucemburska, filmoví hrdinové ovšem
pocházejí z vesmíru. Kolem naší planety totiž krouží obří vesmírná loď plná všemožných druhů mimozemšťanů. Těm se jednoho dne povede zachytit signál
ze Země, kvůli němuž se rozhodnou ji prozkoumat. Zaznamenali totiž něco fascinujícího, teleshopping propagující
naprosto nejlepší masážní matraci na světě. A tu teď musí stůj co stůj získat! Ale protože to nejsou zrovna šikulové,
při přistání se jim povede havarovat, naštěstí se ale seznámí s Luisem, klukem, kterému hrozí, že se bude muset odstěhovat z domova, nemá moc kamarádů a je tak trochu samotář. Po boku Moga, Naga a Waba ho ale čeká největší
dobrodružství jeho života. Kino Káčko uvede 17. a 22. června.

14/06

CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Já, Simon / drama

Simonovi je šestnáct let a mění se z kluka v chlapa. A taky je homosexuál, což je trošku problém, zatím to totiž
neřekl ani rodičům, ani spolužákům a bojí se, co se stane, až se to dozví. Sám ale samozřejmě touží po lásce, a když
si začne psát maily s někým, kdo si říká Blue, vypadá to, že našel někoho, s kým by si mohl rozumět. Neví sice, kdo
to je, ale hodlá ho za každou cenu najít. Pak se ale věci zásadně změní. Simonova soukromá korespondence zmizí
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a dostane se do rukou jeho sebevědomého spolužáka, který ho začne tak
trochu vydírat. Pokud mu Simon nezařídí rande s jeho kamarádkou Abby,
všechny soukromé věci přestanou být soukromé a dozví se o nich celá škola.
Co všechno udělá Simon pro to, aby si zachoval svoje tajemství? A kdo je
ve skutečnosti Blue? Na Simona se to valí ze všech stran a začíná mu být
jasné, že jeho tajemství už nejspíš brzy nebude jen jeho. V hlavní roli romantického dramatu se objeví Nick Robinson, Katherine Langford a Jennifer
Garner. Kino Beseda uvede 21. června, Kino Káčko 14. června.

14/06

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

Escobar / životopisný / krimi / drama
Láska si nevybírá a může člověku pořádně zamotat hlavu. Na vlastní kůži
to pochopí půvabná a ambiciózní novinářka Virginia Vallejo, která se seznámila s mužem, jenž ji dovedl dokonale okouzlit. Je charismatický, pomáhá chudým ve svém městě, je bohatý, vtipný a mocný. A je to Pablo
Escobar, dost možná největší drogový magnát na světě, který má na rukou
krev tisíců lidí a dělá problémy vládám snad všech států světa. Virginia je ale zamilovaná, a tak nevidí, že před
sebou má nebezpečného zločince. A pravda jí dojde až v okamžiku, kdy je i pro ni pozdě. V drsném dramatu
namixovaném s neobvyklou romancí se sešly španělské superhvězdy Javier Bardem a Penélope Cruz. Oba mají
doma Oscara a ve skutečnosti jsou to manželé, takže herecká chemie bude v Escobarovi nejspíš stoprocentní.
Kino Beseda uvede 14. června.

		

CineStar, Cinema City

21/06

Jsem božská / komedie
Amy Schumer patří k nejúspěšnějším a nejpopulárnějším komičkám současnosti. Slávu získala hlavně proto, že se nikdy nebála mluvit o věcech, které řeší ženy, naprosto bez zábran a opravdově. A v poslední době se jí daří
i na filmovém plátně. V komedii Jsem božská si zahrála Renee, úplně obyčejnou ženu, která bojuje s nízkým sebevědomím, pár kily navíc a faktem, že
její život se nevyvíjí úplně tak, jak si představovala. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se po nehodě probudí
a je nádherná. Vypadá jako vítězka Miss World, má šarm, půvab a díky tomu najednou i sebevědomí. Konečně
může začít žít naplno, protože je jednoduše krásná. Nebo si to alespoň myslí. Renee vypadá pořád stejně, ale
díky získanému sebevědomí dovede svůj život obrátit o sto osmdesát stupňů a začne si plnit své sny. Co se ale
stane v okamžiku, kdy zjistí, jak to s tou její krásou je doopravdy? Vedle Amy Schumer se objeví například Michelle
Williams nebo Emily Ratajkowski.

21/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Jurský svět: Zánik říše / akční / dobrodružný
Když před třemi lety mířil do kin Jurský svět, nikdo nečekal, že se z něj vyklube takový hit. Tvůrcům ale sázka na dinosaury vyšla a hlavně do kin zamířili fandové Jurského parku, kteří jsou dnes dospěláci a mají vlastní děti.
Povedlo se oslovit dvě generace a byl z toho film, který je dnes pátým komerčně nejúspěšnějším na světě. Dvojka byla povinnost. Tentokrát se hrdinové, kteří si mysleli, že už mají od dinosaurů navždycky pokoj, musí vrátit na ostrov plný pravěkých ještěrů.
Hrozí totiž, že tu vybuchne sopka, a tak je potřeba vzácná zvířata zachránit. Alespoň takový je plán, na místě
se ale ukáže, že realita je trošku jiná. Dinosaury se sice povedlo dostat do bezpečí, teď ale mají sloužit zbrojní-
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mu průmyslu a cynická společnost se pokouší z jejich DNA vytvořit dokonalého zvířecího zabijáka. Z Jurských
parků ale víme, že hrát si na boha a snaha přečůrat matku přírodu obvykle nekončí dobře. A i tentokrát půjde
o krk. V hlavních rolích se vrací Chris Pratt a Bryce Dallas Howard a objeví se i Jeff Goldblum z Jurského parku.
Kino Káčko uvede 22., 24. a 29. června.

		

CineStar, Cinema City

28/06

Sicario 2: Soldado / akční / drama / krimi
V roce 2015 dorazil do kin temný a brutální thriller Sicario, ve kterém se hlavní hrdinka přidala k elitní jednotce, která měla bojovat proti mexickým drogovým kartelům jakýmikoliv prostředky. A zjistila, že na to nemá žaludek.
Ve dvojce se tedy budeme muset obejít bez ní, ale tajný agent Matt Graver se
do akce vrátí. A spolu s ním i bývalý právník Alejandro, který dnes pracuje jako
špičkový nelítostný vrah ve službách vlády. Situace s kartely se vyhrotila do takové výše, že americká vláda dala tajný
rozkaz – udeřit. Bez milosti, bez lítosti a tvrdě. Matt, Alejandro a jejich tým se vydávají do Mexika, kde chtějí drogovým kartelům ukázat, že Americe došla trpělivost a že kdo si hraje s ohněm, ten se nakonec spálí. Na jih od hranic ale
nikdy nic nejde podle plánu a všichni rychle zjistí, že tenhle boj bude o dost komplikovanější, než si zprvu mysleli.
V hlavních rolích se opět objeví Josh Brolin a Benicio Del Toro, za kameru tentokrát usedl italský režisér Stefano
Sollima, jenž je zodpovědný za seriál Gomora.

28/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema / rodinný
V Německu se s těmi animáky rozjeli a krom Příšerek z vesmíru máme v kinech
i další novinku. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema. Jim Knoflík je úplně obyčejný kluk z tajemného ostrova Jasmánie. Jeho nejlepší kamarád je Lukáš, který řídí lokomotivu Emu. Ti tři jsou nerozlučná trojice a jednoho dne si řeknou,
že jejich ostrov jim je malý a že se podívají někam za obzor. Společně dorazí až
do císařství Mandala, kde zjistí, že císařská princezna Li Si byla unesena a samotný císař trojici hrdinů požádá, aby ji
našli a zachránili. Jim, Lukáš a Ema tak cestují do dalekých krajů až do dračího města Žalmánie. Netuší, že jejich dobrodružné pátrání zdaleka nekončí. Čeká je mnoho zkoušek, nebezpečných překážek a tajuplných hádanek. Vzrušující putování plné fantazie je natočeno podle stejnojmenného knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela
Endeho. Z jeho pera pochází jedna z nejkrásnějších dětských knih, nezapomenutelný Nekonečný příběh. Animák
pro celou rodinu režíroval překvapivě Dennis Gansel, který natočil akční thriller s Jasonen Stathamem Mechanik
zabiják 2: Vzkříšení. Kino Káčko uvede 29. června.

			

Cinema City

28/06

Láska bez bariér / komedie / romantický
Jocelyn miluje ženy a je ochotný udělat cokoliv pro to, aby si ho všimly. Třeba i věci, které jsou morálně hodně za hranou. Lže, machruje a frajeří, kvůli
své sousedce Julii se ale začne vydávat za invalidu. Zjistí, že když je na vozíku,
vzbuzuje soucit a ženy o něj chtějí pečovat, a Julie není žádná výjimka. A to by
bylo, aby ji nedostal do postele. Všechno jde podle plánu až do momentu, kdy
ho Julie vezme na rodinný oběd k rodičům a tam Jocelyn potká její sestru Florence. Je krásná, inteligentní, zábavná
a také na vozíku. Na rozdíl od Jocelyna to ale nehraje a vzhledem k tomu, že on se do ní doopravdy zamiloval, má
problém. Spolu si rozumí, je však jasné, že jakmile vypluje pravda na povrch, bude s celou láskou konec. Ale jak jí má
prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík? Film režíroval Franck Dubosc, který je i autorem scénáře a s chutí
si zahrál hlavního hrdinu. Dále hrají Caroline Anglade nebo Alexandra Lamy.
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Ivana Slabého
Mým nejoblíbenějším jídlem jsou šunkofleky a řízky, ale sním vlastně
všechno. Velmi rád mám i ryby, zvláště mořské a severské. Dlouhá léta jsem
žil ve Švédsku a moje žena je Švédka, takže tam jsem si ryb opravdu užil.
Nejvíc mi chutná marinovaný losos, který je pro Skandinávii typický.
Ryby pro mne byly vůbec překvapením, když jsem do Švédska přišel. Mají
je tam v množství a úpravách, které jsem z Čech neznal. Například spoustu herinků upravených
na různý způsob. Švédská kuchyně a stravování má vůbec od té naší spoustu odlišností. Například Štědrý den
slaví velkým švédským stolem, kde je několik chodů. Mezi nimi například Janssons frestelse, česky Jansonovo
pokušení, což jsou zapečené brambory s ančovičkami, pak je tam zvláštní naložená šunka, masové knedlíčky
neboli köttbullar a párečky Prinskorv. Začíná se již odpoledne a poslední chod má tradičně být risgrynsgröt,
který se podobá rýžovému nákypu.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Podobně si Švédové užívají i hlavní oslavy léta. V červnu nejdelší den midsommar a v srpnu račí hody. Nikdy se
nezapomíná každý chod zapít šňapsem. Švédskou kuchyni si naštěstí můžeme celkem snadno dopřát i doma.
Suroviny nám vozí dcera z Bruselu, kde je švédská prodejna, v níž mají prakticky všechno, nebo je nakupujeme v pražské IKEA, odkud si vozíme hlavně sledě a sýry. A taky tu mají výborný kaviár v tubách. Ten se maže
na chleba.
Jakkoli mi švédská kuchyně moc chutná, existuje přece jen jedno jídlo, které bych nikdy nepozřel, a to jsou
surströmming, jakési fermentované smrdící herinky, na kterých si mnoho Švédů náramně pochutnává. Přestože
vlastně žiji v domácnosti, kde se spojují dvě kultury, a tudíž i dvě kuchyně, nepatřím k lidem, kteří při svých
cestách po světě prahnou po ochutnávání místních specialit. Sním všechno, ale že bych se cíleně hnal za gurmánskými zážitky, to ne.
Vlastně ani v Česku nic podobného nevyhledávám. Potřebuji-li v Plzni jít do restaurace, jdu k Mansfeldovi. To
je podnik, který splňuje moje kritéria na restauraci, do níž se rád vracím a rád sem pozvu i své hosty, například
zahraniční jazzmany, které do Plzně přivážíme. Mansfeld je restaurace útulná, kde mají dobré pivo a sympatický
personál. I kuchyně hotelu Slovan je výborná. Tam je zase mnoho našich kapel ubytováno. Musím však říct, že
personál v českých restauracích se o hodně zlepšil oproti dobám dřívějším. Ovšem kdybyste po mně chtěli srovnání se Švédskem, tak normální hospody tam prakticky neexistují, restaurace mají vysoký standard a bohužel
ne všechny mohou servírovat alkohol.
Ivan Slabý, producent Jazzu bez hranic

od 01/06

el Cid

Letní speciality
V restauraci el Cid nabízejí léto
za každého počasí. Na jídelním
lístku totiž mají letní speciality, které si můžete vychutnat třeba na zahrádce s výhledem do parku. V nabídce
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najdete například španělskou studenou polévku gaspacho, steak z čerstvého lososa s pikantním salátem,
hovězí steak pečený na grilu nebo lahodný smetanový
dezert s lesním ovocem. K letním specialitám si můžete dát sklenku španělského růžového vína Yllera nebo
si vybrat celou lahev například z oblasti Provance nebo
Rhôny. Anebo si můžete objednat jenom lehký tapas,
jako je třeba španělská sušená šunka Jamón Serrano
z oblasti Sierra Nevada.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz
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od 01/06

Pulcinella

Speciality
z čerstvých ryb
Léto má spoustu chutí
a vůní. Třeba vodu, sladkou i slanou a samozřejmě
ryby a další její dary. V restauraci Pulcinella to dobře
vědí, a proto na červen připravili více specialit z čerstvých ryb, na které sem můžete vyrazit především
o víkendech. Chystají i zbrusu nový jídelní lístek,
jehož obsah si můžete vychutnat na letní zahrádce.

09/06 / 11:00–18:00

Bolevecký rybník

Vinná stezka
u Boleváku

Více vinařů, více vzorků
a více zážitků – to je další ročník Vinné stezky u Boleváku. Dvacítka vinařů přiveze na dvě stovky vín. Při
stezce budou rozestaveny stánky s občerstvením,
které víno neodmyslitelně doplňuje. Stezka bude
mít více vstupních míst. Návštěvníci s předem zakoupenou vstupenkou budou mít vstup samostatný, aby
nemuseli stát v dlouhých frontách. Navíc každý vinař
bude mít na konci stezky v autokempu své samostatné prodejní místo. Akci doprovodí koncert skupiny
Burma Jones se zpěvákem Jaro Smejkalem.

23/06

Náměstí
Republiky

Gambrinus den
V sobotu 23. června všichni
Plzeňácí slaví! Koná se unikátní pivní festival, který
na jeden den promění plzeňské náměstí Republiky
a jeho přilehlé ulice v jednu velkou pivní zahrádku.
Oslava založení pivovaru Gambrinus nabízí nejen
perfektně načepované pivo z tanku rovnou do skla,
ale i hudební vystoupení, finále soutěže Gambrinus
Mistr výčepní či školu čepování. Přijďte ochutnat
Festivalovou nefiltrovanou 12 s výjimečně plnou
chutí, která bude uvařena speciálně jen pro tento
den a užít si bohatý kulturní program hned na čtyřech scénách.
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Saloon Roudná
Na Roudné 17, Tel.: 377 510 109
www.saloonroudna.cz
Otevírací doba:
po–pá 10–22, so–ne 11–22
Nabízíme široký výběr pokrmů
od barového menu a předkrmů,
přes polévky, hamburgery až
po vynikající maso. Specializujeme se na steaky gaucho a bio kvalitu. Členité řešení restaurace přímo vybízí k pořádání malých i větších setkání, narozeninových party, ale také pracovních meetingů, večírků
a podobně. Jako originální dárek můžete darovat voucher
třeba na večeři v naší restauraci. Poukazy zakoupíte přímo
v Saloonu Roudná.

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

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

Velké divadlo DJKT

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

1. 6. 19:00
2. 6. 18:30
		19:00
3. 6. 19:00
4. 6.		
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
8. 6. 19:00
9. 6. 19:00
10. 6. 14:00
12. 6. 19:00
13. 6. 19:00
14. 6. 19:00
15. 6. 19:00
16. 6. 19:00
17. 6. 14:00
19. 6. 19:00
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
22. 6. 19:00
23. 6. 16:00
		19:00
24. 6.		
25. 6.		
26. 6. 19:00
27. 6. 19:00
29. 6. 20:30

Tři sestry – činohra
S2
Lektorský úvod: Orfeo
Orfeo – opera/-TIT-, premiéra
P
Orfeo – opera/-TITV17
Prohlídky divadla
Šumař na střeše – muzikál
V5
Drahomíra a její synové – činohra
V2
Linie krásy – činohra
V3
Drahomíra a její synové – činohra
V4
Rusalka (v rámci Dirigentských kurzů) – opera
S8
Past na myši – činohra
O2
Manon – balet
V1
Kazimír a Karolína – činohra
V10
Labutí jezero – balet
S5
Drahomíra a její synové – činohra
V8
Manon – balet
OB, pro seniory
Don Juan – činohra
O1
Šumař na střeše – muzikál
V9
Nevěsta messinská – opera/-DE TITV14
Manon – balet
V11
Pařížský život – opera
S6
Vystoupení baletní školy DJKT
Vystoupení baletní školy DJKT
Tančíme pro handicapované
Promoce ZČU
Medea – opera/-TIT-, derniéra
S3
Nevěsta messinská – opera/-DE TITV6, pro seniory
Turandot (Amfiteátr Lochotín)

Nová scéna DJKT

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

1. 6. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 14:00
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
8. 6. 19:00
9. 6. 14:00
10. 6. 10:30
13. 6. 19:00
14. 6. 19:00
16. 6. 19:00
17. 6. 19:00
19. 6. 19:00
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
23. 6. 18:30
		19:00
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Pardál (Divadlo Ungelt)
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Oliver Twist – balet
Freddie–The King of Queen – balet
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Chaplin – balet
Donaha! – muzikál
Zahrada divů – muzikál
Baletní ateliér: Tančete s námi! – balet
Donaha! – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
Donaha! – muzikál
Hamlet – opera/-TITLiduschka (Baarová) – muzikál/-EN TITDonaha! – muzikál
Lektorský úvod: Zácpa
Zácpa – činohra, premiéra

D
N2
KMD10
N12

N6
KMD14
N17
N1
S4
N3
A

24. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

16:00
19:00
19:00
19:00
20:30

Liduschka (Baarová) – muzikál/-EN TITChaplin – balet
Zácpa – činohra
Zácpa – činohra
Turandot (Amfiteátr Lochotín)

Z
N5
S7
N7

Malá scéna DJKT

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

3. 6.
5. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
16. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
26. 6.
28. 6.
30. 6.

17:00
19:00
17:00
19:00
19:00
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
18:00
19:00
14:00
17:00

Sweeney Todd – muzikál
V žen Karla IV. – činohra
Tobiáš Lolness – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Galavečer Literární kavárny
Co takhle svatba, princi? – muzikál, premiéra
Tajný deník Adriana Molea
Miluji tě, ale… má to háček!
Pomáda in Čzech
Zpívající Benátky
Sweeney Todd – muzikál
Evergreen
50 odstínů (České porno) – činohra
Vystoupení ZUŠ Bedřicha Smetany
Co takhle svatba, princi? – muzikál

NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!

J

Divadlo Alfa

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

1. 6. 09:00
		18:00
4. 6. 09:00
5. 6. 09:00
6. 6. 09:00
7. 6. 09:00
8. 6. 09:00
12. 6. 09:00
13.–17. 6.
28. 6. 09:00

Umanutá princezna
Umanutá princezna – večerní premiéra
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Skupova Plzeň
Panská farma (také od 11:00 a 13:00 hod.)

Divadlo Dialog

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

3. 6. 19:30 F ridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje Žumbera
4. 6. 19:00 Hra – veselé i vážné etudy na téma „hry“ dospělých, postavené na výpovědích členů pacientského sdružení Krystal,
dramaterapie pod vedením Blanky Luňákové
5. 6. 19:30 Audit ovčí stolice – absurdní komedie, hraje Divadlo Jezírko
6. 6. 19:00 Špička nosu – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
7. 6. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
11. 6. 19:30 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
12. 6. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
13. 6. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
14. 6. 19:30 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
16. 6. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, premiéra, hraje Sofranza
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

17. 6. 19:00 V išňový sad – komedie, premiéra, hraje Herecký spolek
D&D School
18. 6. 19:00 Jak se dělá divadlo – komedie, hrají Herecké kroužky
D&D School
19. 6. 20:00 Nevim – komediální dialog na vážné téma, hraje Žumbera
21. 6. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, premiéra, hraje Orákulum
24. 6. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, premiéra, hraje Spodina
25. 6. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
26. 6. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – pořad uznávaného
hudebního kritika a publicisty
27. 6. 19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, I. premiéra,
hraje Juniorský herecký spolek D&D School
28. 6. 19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, II. premiéra,
hraje Juniorský herecký spolek D&D School

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Proluka v Křižíkových sadech, Plzeň, www.divadelnileto.cz

18. 6. 20:30
30. 6. 20:30
2.–4. 7.		
8.–12. 7.
15.–17. 7.
19. 7.		
22.–25. 7.
28. 7. 14:00

Pojďme na tanec! (TANEC PRAHA)
Cyrano – premiéra
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Open Air Slam
Akvabely (vždy od 20:30 hod.)
Festival hereckých kapel

TANEC PRAHA 2018

DEPO2015 (D), Moving Station (MS), Náplavka k světu. (N), Proluka v Křižíkových
sadech (P), Plzeň, www.tanecpraha.org

2.–18. 6.	Mezinárodní festival současného tance a pohybového
divadla
2. 6. 14:00 Ladji Kone (BF) – pohybový workshop (MS)
3. 6. 12:00 Ladji Kone (BF) – pohybový workshop (MS)
4. 6. 20:00 Ladji Kone (BF): Máa Labyrinthe + diskuse (MS)
6. 6. 18:00 László Fülöp (HU) – taneční workshop (MS)
7. 6. 20:00 Timothy and the Things (HU): Your Mother at my Door
+ diskuse (MS)
11. 6. 20:00 Foco alAire (MX): LOStheULTRAMAR / VEN.ku TANCI (N)
12. 6. 20:00 Foco alAire (MX): Idea de una pasión (MS)
17. 6. 15:00 Mirka Eliášová (CZ): Svět z papíru / TANEC PRAHA DĚTEM (N)
		20:00 Company Furinkaï / Satchie Noro & Silvain Ohl (FR):
Origami / VEN.ku TANCI (D)
18. 6. 11:00 Mirka Eliášová (CZ): Momo / TANEC PRAHA DĚTEM (MS)
		20:30 Petra Tejnorová + VerTeDance (CZ): Pojďme na tanec! /
Divadelní léto pod plzeňským nebem (P)

MOVING STATION – kulturní prostor

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

do 16. 6.
Tereza Kabůrková: Nebe, hory, vody – výstava
2. 6. 14:00 TANEC PRAHA – workshop s Ladji Kone (BF)
3. 6. 12:00 TANEC PRAHA – workshop s Ladji Kone (BF)

červen 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
6. 6.

19:00

21. 6.

19:30

PO SIRÉNĚ SWING!
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR 2018

DIVADLO
1. 6.
7. 6.
11. 6.

19:30
19:30
19:30

PÁNSKÁ ŠATNA
CAVEMAN
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

KOMEDY FEST 2018

OSTATNÍ ŽÁNRY
4. 6.

19:00

11. 6.

19:00

25. 6.

19:30

PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA CÍLKA:
CO SE DĚJE SE SVĚTEM
HANKA MACHALOVÁ: Z PLZNĚ DO SVĚTA
CHYTŘE, LEVNĚ, ČASTO
DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ AMERIKOU
+ NOVÁ KNIHA

DĚTI
3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.

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

OVČÍ POHÁDKA
VODĚNKA A OHNIVÁČEK
O MALÉ VELRYBĚ
VODNICKÁ POHÁDKA

KINO BESEDA
4. 6.
6. a 11. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
18. 6.

19:15
19:15
19:15
17:00
19:15
19:15

20. 6.

19:30

21. 6.
25. 6.

19:15
19:15

LÉTO

NA KRÁTKO
HASTRMAN
S LÁSKOU VINCENT
PRO SENIORY
TÁTOVA VOLHA
ESCOBAR
GAUGUIN
ROZLOUČENÍ SE SIREM SIMONEM
RATTLEM Z BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
JÁ, SIMON
ESCOBAR

V KINĚ BESEDA
9. 7.

20:00

10. 7.

20:00

11. 7.

20:00

12. 7.

20:00

16. 7.

20:00

17. 7.

20:00

18. 7.

20:00

19. 7.

20:00

za zvýhodnené
ˇ
vstupné 79 Kcˇ

BORG / McENROE (SWE / DNK / FIN, 2017)
THE FLORIDA PROJECT (USA, 2017)
LADY BIRD (USA, 2017)
TÁTOVA VOLHA (CZE, 2017)
ZTRATILI JSME STALINA (GBR / FRA /BEL, 2017)
RUDÁ VOLAVKA (USA, 2018)
TVÁŘ VODY (USA, 2017)
HASTRMAN (CZE, 2018)

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
4. 6. 20:00
5. 6. 20:00
6. 6. 18:00
7. 6. 19:00
		20:00
8. 6.
10. 6.
12. 6.
14. 6.
15. 6.

18:00
10:00
20:00
11:00
11:00

		17:00
16. 6. 13:00
18. 6. 11:00
18.–24. 6.
19. 6. 20:00
22. 6. 17:00
25. 6. 20:00
25.–29. 6.
27. 6. 17:00
28. 6. 20:00

TANEC PRAHA – Ladji Kone (BF): Máa Labyrinthe
Tank – hra Romana Sikory v nastudování souboru Bylonásšest
TANEC PRAHA – workshop s László Fülöp (HU)
Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga (také 21. 6.)
TANEC PRAHA – Timothy and the Things (HU): Your Mother
at my Door
The best of D&D School
Artefiletický zážitkový workshop nejen o malování
TANEC PRAHA – Foco alAire (MX): Idea de una pasión
Skupova Plzeň – Janek Lesák a kol.: Čechomoří
Skupova Plzeň – Judith Schalansky: Jsou místa oblíbená
tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých
(také od 15:30 a 20:00 hod.)
Zakončení kurzů Animánie
Skupova Plzeň – Filip Jevič na motivy Boženy Němcové:
Bajaja
TANEC PRAHA DĚTEM – Mirka Eliášová a kol.: Momo
Animánie – výstava
Tank – hra Romana Sikory v nastudování souboru Bylonásšest
UFO v ČR – dokumentární přednáška Pavla Roška
Teátr Vaštar: Romeo a Julie
ZUŠ Trnka – výstava
ZUŠ Trnka – absolventský večer dramatického a výtvarného
oboru
Herecká škola Blanky Luňákové: V kleci

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 20. 6.	Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
Kulturní program během výstavy:
21. 6. 17:00 Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu – komentovaná prohlídka, provází Helena Musilová
22. 6. 17:00 Známé melodie – koncert komorního sboru Kost
23. 6. 15:00 Koncert žáků ZUŠ Chrást – účinkují Veronika Chocová
(zobcová flétna), Klára Brabcová (klavír) a Ondřej Mařík
(příčná flétna)
27. 6. 17:00 Plzeňské jaro a co mu předcházelo. Naděje a zklamání roku
1968 – přednáška Lukáše Krejčího
Výstavní síň „13“
do 26. 8.	PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba
Kulturní program během výstavy:
1. 6. 10:00 Den dětí a tajemství galerijního kufříku – celodenní
samoobslužná forma pro rodiče s dětmi (do 18:00 hod.)
7. 6. 16:30 Absolventský koncert studentů ZUŠ Chrást – účinkují Karel
Poklop (zpěv) a Eliška Rozenbaumová (klarinet)
12. 6. 18:00 Kabaret U dobré nálady – pořad věnovaný české i světové
humoristické próze a anekdotám, účinkuje Poetické divadlo
13. 6. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Rudolf Brachtl, Josef Skupa s loutkami Spejbla a Hurvínka, 1952 – cyklus výstav jednoho díla
ze sbírek ZČG, dílo představí Petra Kočová

44

Divadlo | Galerie

13. 6. 18:30 Č eské osmičky: Roky 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1938,
1948 a 1968 v písních, které se v nich a o nich zpívaly,
u klavíru Přemysl Rut s Markétou Potužákovou
14. 6. 17:00 Herecká setkání – pravidelné setkávání s herci DJKT v Plzni
20. 6. 17:00 PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba – komentovaná prohlídka,
provází Luboš Drtina
26. 6. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra ze života architekta
Adolfa Loose a jeho ženy Claire, účinkuje Poetické divadlo
28. 6. 17:00 Paleta: 100 let Spolku sběratelů a přátel exlibris – cyklus
setkávání se západočeskými výtvarníky

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
7. 6. 17:00 Escape to the Land of Books – vernisáž výstavy absolventů
výtvarného oboru 2018 ZUŠ B. Smetany ve stylu Tea party
(bláznivá svačina) ze tříd Alexandry Jíšové a Heleny Vendové
9. 6. 10:00 Komentované prohlídky historické budovy SVK PK v rámci
Historického víkendu (také od 12:00, 14:00 a 16:00 hod.)
12. 6. 17:00 Literární čaj o páté – Dagmar Pecková: Dítě štěstěny
– beseda s autorem knihy Lukášem Kutou – jak se píše
o pěvkyni
13. 6. 10:00 Doba mrazu, aneb když se Gottwald dostal na Hrad
– konference (do 17:00 hod.)
14. 6. 17:00 Šumavské čtvrtky
20. 6. 17:00 Sejdeme se ve Vědárně, tentokráte s Miroslavou Němcovou
21. 6. 17:00 Literární čaj o páté – povídání s novinářem Alešem
Palánem nad jeho novou knihou „Raději zešílet v divočině“
o novodobých šumavských poustevnících
Galerie Evropského domu SVK PK
5.–30. 6.	Výstava pedagogů umění Katedry výtvarné výchovy
a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni – vystavují členové katedry spolu se zahraničními
spolupracovníky z Německa, Kalifornie a Dánska
6. 6. 18:00 English Open – otevřené hodiny anglické konverzace
pro každého (AK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
7. 6. 18:30 Vernisáž výstavy pedagogů umění Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni
20. 6. 09:00 Rakousko známý neznámý soused (do 13:00 hod.)
21. 6. 09:00 Rakousko známý neznámý soused (do 13:00 hod.)

Galerie města Plzně

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

do 3. 6.		

 ladí a svěží: Abstrakce nejmladší české generace – výběr
M
z děl sedmi umělců
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Galerie | Muzea | Instituce

3. 6. 13:00 W
 orkshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
14. 6. 17:00 Na dosah 3 / Greifbar nah 3 Současné umění z Lince /
Zeitgenössische Kunst aus Linz – vernisáž výstavy

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)

31. 5.–23. 6.	Chinese Characters Poster in the Czech Republic – výstava
plakátů od 80 designérů ze tří čínských oblastí (GLS)

Sdružení výtvarníků ČR, plzeňský region

Atelier Plzeň – náměstí T. G. Masaryka 8, čt 16–18:30 hod., E CENTRUM – Guldenerova 17, po–čt 8–18, pá 8–17 hod., Galerie Alšovka – Kollárova 16, tel.: 725 619 150,
po–pá 10–16 hod., Klášter Chotěšov – Plzeňská 1, ne 14–16 hod.

do 30. 6.
do 8. 7.		

Výstava studentů výtvarného atelieru (Atelier Plzeň)
Hommage a Picasso – Jožka Osoba, Miloslav Čelakovský
(Klášter Chotěšov)
1.–30. 6.	Prodejní výstava kreseb a frotáží, obrazů a soch autorů
Stanislava Šteifa st., Zdeňka Schneidera a Pavla Zouhara
(E CENTRUM)
			Děti a holubice – výstava Helgy Santer a Západočeských
autorů (Galerie Alšovka)
1. 6.–9. 7.	Společná výstava E. Hubatové s K. Erbovou (Foyer Polanovy
síně KMP)
5. 6. 18:00 Vernisáž výstavy (E CENTRUM)
13. 6. 17:00 8. Salon Sdružení výtvarníků ČR Beroun – vernisáž výstavy
(před Muzeem berounské keramiky, Zámečnická 14)
13. 6.–20. 7.	8. Salon Sdružení výtvarníků ČR Beroun – Muzeum
berounské keramiky, Městská galerie Beroun, Galerie
v Holandském domě, Městská knihovna Beroun

Galerie THAMBOS

Mohylová 91/1232, Plzeň – Doubravka, otevírací doba: středa 10–14 hod., čtvrtek
a pátek 14–18 hod.

do 29. 6.	Souznění – výstava kolorovaných kreseb pastelem (Marie
Vechová, Jiří Kydlíček)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 9. 9.		
Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
do 16. 9.
Kořeny – výstava
Doprovodné pořady:
4. 6. 18:00 Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové
7. 6. 17:00 Orientální inspirace v umění éry Britského impéria
– přednáška Jana Dolejše
		17:00 Kořeny – komentovaná prohlídka výstavy
11. 6. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
červen 2018 | www.zurnalmag.cz

14. 6. 17:00 Malíři na cestách do exotických zemí – přednáška Jana Dolejše
15. 6. 19:30 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
20. 6. 17:00 Umělecké řemeslo / Užité umění – komentovaná prohlídka
antické sbírky
21. 6. 17:00 Evropa a umění islámu, orientalismus – přednáška Jana Dolejše
26. 6. 17:30 Poklady v archeologii – přednáška Zuzany Bláhové

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 3. 6.		
100 let československého letectví 1918–2018 – výstava
do 17. 6.
Tradice a krása řemesla v Oselcích – výstava
do 1. 7.		
Památky osiřelé – panelová výstava
14. 6.–29. 7. Zapomenutá místa pohraničí – putovní výstava
22. 6.–14. 10.	Československý svéráz, aneb hledání národního stylu
– výstava
29. 6.–12. 8. Petr Schel: Sochy a Milan Stýblo: Obrazy – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 10.
Kinetický dvorek 2018 – pohyblivé objekty
12. 6.–31. 12. Gustav Nosek: Muž ve stínu – 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:
8. 6.–12. 8. Lydie Šloufová: Biblické motivy v textilní tvorbě – výstava
Doprovodné pořady:
5. 6. 17:00 Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze – přednáška Luďka Krčmáře

Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného

Mariánská Týnice, www.bimba.cz

14. 6.–19. 8.	Výstava ilustrací, kreseb a maleb malíře a ilustrátora Bohumila Konečného – Bimby k příležitosti 100 výročí narození

Nová Akropolis

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

13. 6. 19:00 Umění strategie – přednáška
18. 7. 19:00 Kréta – přednáška s videoprojekcí

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 30. 6.
do 31. 10.
1. 6. 09:00
1.–2. 6.		

Řemeslné kurzy
100PY: Sto let republiky očima pěti generací – výstava
Den otevřených Coworkingů (do 15:00 hod.)
DronFest – festival bezpilotního létání
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5. 6. 09:00 J deme do toho spolu – výchovný koncert pro děti a mládež
s postižením (do 14:00 hod.)
		19:30 CowoQuiz – coworkingový večer (do 22:30 hod.)
6. 6. 19:00 FuckUp Night Plzeň vol. VII
7. 6. 17:00 Josef Ladislav Jícha: Užitá a volná grafika z 60. a 70. let
– vernisáž výstavy
8. 6. 15:00 Zahájení letní barokní sezóny v Mariánské Týnici (do 22:00 hod.)
8.–9. 6.		
Brewstock 2018: Festival minipivovarů
8. 6.–10. 7.	Josef Ladislav Jícha: Užitá a volná grafika z 60. a 70. let
– výstava
9. 6. 08:00 Běžím pro Paměť národa
		10:00 Sousedské procházky Skrytého města: Z Homolky na Světovar – Miroslav Anton
		14:00 Sousedské procházky Skrytého města: Plzeň v ideích
– Petr Klíma
13.–17. 6.
Skupova Plzeň
17. 6. 20:00 TANEC PRAHA: Company Furinkaï / Satchie Noro & Silvain
Ohl (FR): Origami / VEN.ku TANCI
18. 6. 18:00 100PY: Sto let republiky očima pěti generací – komentovaná prohlídka a autorské čtení se spisovatelem Vratislavem
Maňákem
18.–20. 6.
IRMF: Mezinárodní filmový festival road movie 2018
23. 6. 10:00 Sousedské procházky Skrytého města: Architektonická
procházka Doudlevce
		10:00 Sousedské procházky Skrytého města: Po stopách německého divadla v Plzni
		14:00 Sousedské procházky Skrytého města: Doudlevecké osmičky
24. 6. 14:00 Hrací dílna (do 16:00 hod.)
28. 6.		
Marketingová Plzeň – letní přednáškový večer

12. 6. 17:00 Hovory o „H“: Cestování a oblíbená místa (PS)
14. 6. 16:00 Laskavá slova – autorské čtení Taťány Kořenkové (ÚKD)

52. Festival Miluj svůj život

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

13.–15. 7.	Tři dny nabité programy z oblasti osobního rozvoje
a zdravého životního stylu v osmi místnostech souběžně
– besedy, koncerty, cvičení, tanec, intenzivní pracovní
dílny, workshopy, velká prodejní výstava, poradny, chutná
a zdravá strava, kvalitní zboží

IRMF: Mezinárodní filmový festival road movies

DEPO2015, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz

18. 6. 17:30 N ové české road movies: Díky Bene, Přistoupili?
– projekce zdarma
		19:30 Slavnostní zahájení + Jízda (1994, r. Jan Svěrák)
		22:00 Bezstarostná jízda / Easy Rider (1969, r. Dennis Hopper)
19. 6. 18:15 Dokumenty o extrémních sportech: B.A.S.E Jumping
– projekce zdarma
		19:45 Matěj Balga: I, Cycleast. Na kole a v kajaku kolem světa
– přednáška
		21:30 Šílený Max: Zběsilá cesta (2015, r. George Miller)
20. 6. 10:00 Pochod naděje – dokument o uprchlické krizi
(2017, r. Jim Kroft), projekce zdarma
		18:15 Martin Magnusek: Život na motorkách. Čezetou kolem
Afriky – přednáška
		19:45 Slavnostní zakončení + Rusko, sníh a rock'n'roll
(2018, r. Jim Kroft)
		21:45 7000 km: Z Arktidy až do Mexika za 90 dní (2017, r. Dita Gruze)

Malá letní scéna 2018

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

do 31. 10.

Instituce | Akce

Rekonstrukce

D klub

Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz

do 30. 6.	Nábory na příměstský tábor při MOP4 – více informací
a přihláška na www.dklubplzen.cz
29. 6. 14:00 Vítání prázdnin (Habrmanův park, do 18:00 hod.)

Knihovna města Plzně

Nám. A. Němejce 126, Nepomuk, mls.nepomuk.cz

1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

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

Když se sejdem – country, vstupné dobrovolné
Na stojáka! – stand up comedy, vstupné 250 Kč
Benefit – rock, vstupné 150 Kč
Paddy's Bangers – irská hudba, vstupné dobrovolné
Thom Artway – pop music, vstupné dobrovolné
Jananas – pop music, vstupné dobrovolné
Monology vagíny – divadelní představení, vstupné 300 Kč
Marien – folk, country, vstupné dobrovolné
Crazy Dogs – rock'n'roll, vstupné dobrovolné
Radek´s Group – jazz, vstupné dobrovolné
Jiří Dědeček – písničkář, vstupné 120 Kč
Tara Fuki – violoncellové duo, vstupné dobrovolné
Smích zakázán – divadelní představení, vstupné 200 Kč
Brenda 5 – rock, rap, vstupné dobrovolné

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Ústřední knihovna pro dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 208, Polanova
síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22, tel.:
725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, Obvodní knihovna
Bory (OKB) – Klatovská 109, tel.: 378 038 250, OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28,
tel.: 378 038 260, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240, Knihovna Bolevec (KB)
– Západní 18, tel.: 378 038 245. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

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

1. 6. 10:00 Čtení pro nejmenší (OKB)
7. 6. 14:00 Literární klub (ÚKD)
		17:00 Československé historické osmičky: 1948 – přednáší
Miroslav Breitfelder (PS)

23. 6. 10:00 V ítání léta v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
(do 17:00 hod.)
		14:00 Volba Květinové dívky 2018 (Amfiteátr Lochotín)
30. 6. 10:00 Adie školo – soutěžní rodinný program (do 17:00 hod.)
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Historický víkend

Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské

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

Hlavní scéna (náměstí Republiky)
8. 6. 16:00 Vítejte v minulém století
		16:10 Švejk band Milana Karpíška
		16:45 Cirkus Berto zve na dětskou scénu
		17:00 Zlatovláska – Soubor Karkulka z Chrástu
		17:45 Slavnostní zahájení Historického víkendu
		18:00 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO
		19:00 Host mezinárodního folklorního festivalu – Bulharsko
		20:30 I. otevírání kroniky: Cesta časoprostorem
		21:00 Poslušně hlásím, večerka!
9. 6. 10:00 Slavnostní fanfáry
		10:30 Lázeňský orchestřík doktora Pěnkavy
		11:00 II. otevírání kroniky: Divadlo světa
		12:00 Na plovárně – tanečně-divadelní skupina Althea
		13:00 Host mezinárodního folklorního festivalu – Španělsko, Indie
		14:00 Slavnostní průvod městem: Pro tatíčka Masaryka, předání
klíče od města, trasa průvodu: nám. Republiky – Dřevěná
– Zpč. Muzeum – U Branky – nám. Republiky
		15:00 III. otevírání kroniky: Do roka a do dne
		16:00 Host mezinárodního folklorního festivalu – Polsko
		17:00 Atentát na Františka Ferdinanda d´Este
		17:30 Šantán – tanečně-divadelní skupina Althea
		17:45 Vítejte v První republice – módní přehlídka, Osvětové
retrodivadlo OREL Kasejovice
		18:30 Kabaret – tanečně-divadelní skupina Glorie a SHŠ Lancea
		19:00 Překvapení starosty Luďka Pika
		19:30 Noční rej strašidel – výběr a oceňování masek, Strašlivá
podívaná
		21:15 Vejšlap plzeňských strašidel, trasa průvodu: nám. Republiky
– Dřevěná – Zpč. Muzeum – U Branky – nám. Republiky
		22:00 IV. otevírání kroniky: Plzeň v plamenech, ohňostroj
10. 6. 10:00 Slavnostní fanfáry
		10:30 Život v První republice
		11:30 Na plovárně – tanečně-divadelní skupina Althea
		11:45 Zlatovláska – Soubor Karkulka z Chrástu
		13:00 Host mezinárodního folklorního festivalu – Slovensko, Morava
		13:45 Tančírna – taneční skupiny Glorie a Arvena
		14:00 V. otevírání kroniky: Poslední slova mistra Košaty
		14:30 Atentát na Františka Ferdinanda d´Este
		15:00 Předávání kroniky Muzeu strašidel, slavnostní ukončení
Historického víkendu
Dětská scéna (Proluka)
8.–10. 6.
Kuličkiáda pro všechny
8. 6. 16:00 Otevření cirkusového městečka
		17:00 Kejklování – škola žonglování
		17:30 Cirkus Berto
		18:00 Lázeňský orchestřík doktora Pěnkavy
		18:30 Chůdování a jiné bláznivé kousky
		19:00 Cirkusová večerka
9. 6. 10:00 Cirkusový budíček
		10:30 Kejklování – škola žonglování
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		11:00 Škola tance a elegance
		11:30 Cirkus Berto
		12:00 O zlaté rybce
		12:30 Road-show Bobík „Bobíkova pochoutka“
		13:30 Lázeňský orchestřík doktora Pěnkavy
		14:00 Hurá do průvodu
		16:00 Cirkus Berto
		16:30 Jak dal sedlák volka na studia
		17:00 Road-show Bobík „Bobíkova pochoutka“
		18:00 Husité – SHŠ Lorika
		19:00 Cirkusová večerka
10. 6. 10:00 Cirkusový budíček
		10:30 Lázeňský orchestřík doktora Pěnkavy
		11:00 Cirkus Berto
		11:30 Kejklování – škola žonglování
		12:00 Jak dal sedlák volka na studia
		12:30 Škola tance a elegance
		13:00 Cirkus Berto
		13:30 O zlaté rybce
		14:00 Lorika na chůdách
		14:30 Cirkus odjíždí – rozloučení s Dětskou scénou
Historická scéna (Mlýnská strouha)
8. 6. 16:00 Statická ukázka dobového tábora, překážková dráha, oblékání do brnění, cvičné šermování s diváky (do 20:00 hod.)
9. 6. 10:00 Výstřel salvou ze všech děl
		11:00 Výcvik v táboře, šerm, nácvik boje
		12:00 Ozvěny středověkých tónů
		13:00 Středověké tance
		14:00 Průvodové tažení
		15:30 Ozvěny středověkých tónů II.
		16:30 Dětská bitva o Plzeň
		17:40 Středověké tance s dětmi
		18:00 Život v historickém táboře
		20:00 Zhasínání loučí – večerka
10. 6. 10:00 Výstřel salvou z děla
		10:30 Ozvěny středověkých tónů III.
		11:00 Šermířské šarvátky
		12:00 Středověké tance
		14:00 Dětská bitva o Plzeň
		14:40 Ozvěny středověkých tónů IV.
		15:00 Rozloučení s Historickou scénou
Doprovodný program
8.–10. 6.	Plzeňský kolotoč, tržiště (U zlatého anděla
– severní strana náměstí Republiky)
			
Muzeum strašidel (pátek 10:00–18:00 hod.,
sobota 10:00–19:00 hod., neděle 10:00–18:00 hod.)
			Tvůrčí dílny Archivu města Plzně
(pátek 16:00–19:00 hod., sobota 10:00–19:00 hod.,
neděle 10:00–15:30 hod., náměstí Republiky)
9. 6. 10:00	Komentované prohlídky budovy SVK PK – zdarma bez
nutnosti rezervace (také od 12:00, 14:00 a 16:00 hod.,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje)
9.–10. 6.	Oživlé obrazy „Dům hojnosti“ – příběh z doby, kdy
byla budova slavnostně otevřena. Kostýmované prohlídky
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po celý den, startují každou půlhodinu. Časové vstupenky
v Informačním centru města Plzně (budova České spořitelny
– Františkánská ulice)
			
Pohádková cesta (sobota 10:00–16:00 hod., neděle
10:00–13:00 hod., start na náměstí Republiky)
			
Jízdy historických vozidel PMDP – jízdní řády
na www.pmdp.cz
9.–12. 6.
Výstava kaktusů (9:00–20:00 hod., U Zvonu)
10. 6. 10:30 Tradiční bohoslužba za město Plzeň
(Katedrála sv. Bartoloměje)
		 18:00 Koncert skupiny Elthin (kostel sv. Jiří, Plzeň – Doubravka)
13. 6. 09:00 Výstava kaktusů (do 17:00 hod., U Zvonu)

BOHEMIA SEKT

Smetanova 220, Starý Plzenec, kyvadlová doprava z náměstí Milady Horákové se
zastávkou Světovar každou celou hodinu od 14:00 do 22:00 hod.

9. 6. 14:30 D en Bohemia Sektu pro dospělé i špunty – vystoupí Lucie
Bílá v doprovodu kapely Petra Maláska, Pavel Callta a Lenka
Slabá se skupinou, ochutnávky sektů a vín, prohlídky

Akce v Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 31. 10.
12.–17. 6.
15.–16. 6.
23. 6. 10:00
5. 7.
6. 7.
12. 7.
13. 7.
19. 7.
20. 7.
26. 7.
27. 7.
2. 8.
3. 8.
9. 8.
10. 8.
15. 8.
17. 8.
23. 8.
24. 8.
30. 8.
31. 8.

19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30
19:00
21:30

Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava
Deadtown – Divadlo bratří Formanů
Divadelní festival u řeky
Gambrinus den – prohlídky pivovaru (také od 12:30, 15:00,
17:30 a 20:00 hod.)
Yo Yo band – pop music
Pulp Fiction – film
Ota Balage – rock
Okresní přebor – film
O5 a Radeček – pop music
Postradatelní – film
Vilém Čok & Bypass – rock
Vratné lahve – film
Medvěd 009 – rock
Nespoutaný Django – film
Honza Křížek – pop-rock
Pelíšky – film
Extra Band – rock-hard rock
Hříšný tanec – film
Minus 123 minut – jazz, blues, funky, world music
Prezident Blaník – film
The Switch – rock-crossover
Velký Gatsby – film

Náplavka k světu.

Ulice Na Poříčí – řeka Mže, Plzeň, www.naplavka.ksvetu.cz

1. 6.		
2. 6. 14:00
		17:00
6. 6. 20:45
7. 6. 18:30
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Ape Town, Crimson Town Players – koncert
Acrojam na Náplavce (Žongléros Ansámbl)
Snowbitch Summer Party
KineDok: Ultra (Balázs Simonyi, HU, 81 min., 2017)
Salsa a Bachata Edition – tančírna

Akce | Kino

8. 6.		
Garyho Hausbot – koncert
9. 6. 18:30 Swing Edition – tančírna
11. 6. 20:00 TANEC PRAHA: LOStheULTRAMAR: Foco alAire (MX),
VEN.ku TANCI
12. 6. 19:00 Slam poetry (moderuje Dr. Filipitch)
13. 6. 20:45 KineDok: Dobrý pošťák (Tonislav Hristov, BG/FIN, 82 min.,
2016)
14. 6. 18:30 Funk Edition – tančírna
15. 6.		
Chuť, Třískáč – koncert
16. 6. 14:00 Acrojam na Náplavce (Žongléros Ansámbl)
		16:00 Skupova Plzeň: Teatro Colorato – Noemova Archa
17. 6. 15:00 TANEC PRAHA: TANEC PRAHA DĚTEM – Mirka Eliášová a kol.
(CZ): Svět z papíru
19. 6. 19:00 Na Stojáka (Karel Hynek a Daniel Čech)
20. 6. 20:45 KineDok: FUNNE – Dívky, které snily o moři (Katia Bernardi,
CRO/IT, 77 min., 2017)
21. 6. 18:30 Contemporary a Jazz Edition – tančírna
22. 6.		
Moodshake – koncert
23. 6. 18:30 House Dance Edition – tančírna
27. 6. 19:00 Ozvěny FDUF: Festival studentského filmu
28. 6. 18:00 Kuduro a Kizomba Edition – tančírna
29. 6.		
Joana, Electric Lady – koncert
30. 6. 14:00 Acrojam na Náplavce (Žongléros Ansámbl)
		20:00 Tutti Voci – koncert

Cinema City

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

31. 5.–6. 6. Delirium
7.–13. 6.
Backstage, Debbie a její parťačky, Ghost Stories
14.–20. 6.
Escobar, Já, Simon, Máš ji!, Příšerky z vesmíru
21.–27. 6.
Jsem božská, Jurský svět: Zánik říše
28. 6.–4. 7.	Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Sicario 2: Soldado,
Láska bez bariér
Dále hrajeme: A vengers: Infinity War (2D i 3D), Dámský klub, Deadpool 2,
Dvě nevěsty a jedna svatba, Fakjů pane učiteli 3, Hastrman,
Hledá se princezna, Jak napálit banku, Králíček Petr, Planeta
Česko, Pomsta, Psí ostrov, Půlnoční láska, Solo: Star Wars
Story (2D i 3D), Taxy 5, Tiché místo, V husí kůži

CineStar

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

31. 5.–6. 6. Teambuilding
7.–13. 6.	Backstage, Debbie a její parťačky, Ghost Stories,
Pat a Mat znovu v akci
14.–20. 6.
Escobar, Já, Simon, Máš ji!, Příšerky z vesmíru
21.–27. 6.
Jsem božská, Jurský svět: Zánik říše
28. 6.–4. 7. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Sicario 2: Soldado
Dále hrajeme: A vengers: Infinity War (2D i 3D), Dámský klub, Deadpool
2, Dvě nevěsty a jedna svatba, Hledá se princezna, Králíček
Petr, Půlnoční láska, Solo: Star Wars Story (2D i 3D), Tiché
místo, V husí kůži
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Kino | Koncerty | Kluby

Kino a divadlo Káčko

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

1. 6. 17:00
		20:00
3. 6. 15:00
		18:00
7. 6. 20:00
8. 6. 17:00
		20:00
10. 6. 15:00
		18:00
14. 6. 20:00
15. 6. 17:00
		20:00
17. 6. 15:00
		18:00
21. 6. 20:00
22. 6. 17:00
		20:00
24. 6. 15:00
		18:00
29. 6. 17:00
		20:00

Hledá se princezna
Kluci z hor
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Solo: Star Wars Story
Gangsterdam
Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
Debbie a její parťačky
Pat a Mat znovu v akci
Backstage
Já, Simon
Pat a Mat znovu v akci
Ghost Stories
Příšerky z vesmíru
Teambuilding
Teheránská tabu
Příšerky z vesmíru
Jurský svět: Zánik říše
Planeta Česko
Jurský svět: Zánik říše 3D
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Jurský svět: Zánik říše

Plaské kulturní léto 2018

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

1. 6. 21:00 Lucie Revival
16. 6. 15:30 P unk Fest: Visací zámek, Znouzecnost, PSP, Mordors Gang,
ATD, AM (Plzeň)
5. 7. 17:30 Folk: Míša Leicht a COP, Nezmaři, Jakub Kořínek
a Katka Misíková
4. 8. 12:00 Metal Fest: Arakain, Krucipűsk, Desert Island (USA), Fata
Morgana, Coward, Stroy, Tortharry, Search & Destroy, Hi-Fly
18. 8.		
Avidity For, Interitus, After Rain, Abyss
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Nefestík

Zelenohorská pošta, Nepomuk, nefestik.cz

15.–17. 6.	Tradiční festival nezávislé hudební, filmové a divadelní
tvorby – vystoupí Better Way, V3SKA, Core Belief, Nauzea
Orchestra, Chichimeků, Iggy Mayerov, Schrödingerova kočka, Dr. Filipitch a Wenkowsound DJs, vstupné dobrovolné

Plzeňský varhanní festival 2018

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

11. 6. 19:00 M
 ichal Novenko – skladby autorů: Johann Sebastian Bach,
Johannes Brahms, Bohuslav Martinů
Součástí 11. ročníku plzeňského varhanního festivalu je výstava o varhanách

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod.,
www.zachspub.cz
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PSH | Vladimír 518 & DJ Mike Trafik & Orion
Ženeveš – alternative punk, The Rockles – garage-indie
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Cheers! – irish punk
Setkání s ambasadorem pivovaru Guinness
Sto zvířat Elephantour 2018
Deadtown – projekce dokumentu Radima Kratochvíla
o novém projektu bratří Formanů
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Krausberry – Malá parta
Mňága a Žďorp
Den Kouta
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Pestalozzi
Vl. Mišík & Etc… Jamie Marshall Amplified Acoustic Band
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Poetry Slam – poezie okamžiku s těmi nejlepšími z ČR
Echt! – 30 let na scéně
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
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, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINE STAR
OC Olympia, Písecká 1
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
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
FIT LIFE Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
Yogafriends studio, Kollárova 34
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 8
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
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
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6

Burger bistro Hardy, 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
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
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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JSTE PŘIPRAVENI
NA LÉTO?
Ne?

My

Vá

m

r ád

I drobný zákrok jako laserové odstranění
vrásek, žilek, chloupků nebo třeba nevhodného
tetování, může člověku pomoci získat sebevědomí
a cítit se skvěle.

Na detailech totiž záleží.

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz
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Hledáme
řidičky
a řidiče

„Já to zvládám,
ty to dáš taky!“
↑ Mzda
32 000 – 35 000 Kč
↑ Benefity
až 74 000 Kč ročně
↑ Řidičák zajistíme
a zaplatíme

Více informací
a kontakty naleznete
na www.pmdp.cz,
sekce Kariéra.

Martina – řidička

