Koncerty na nádvoří pivovaru čtvrtek
5. 7. 2018 Manu Destra, Yo Yo band / 12. 7. 2018 The Wild Roots, Ota Balage
19. 7. 2018 Liwid, O5 a Radeček / 26. 7. 2018 Tajfun, Vilém Čok & Bypass
2. 8. 2018 Čardáš Klaunů, Medvěd 009 / 9. 8. 2018 LIKE-IT, HONZA KŘÍŽEK & KAPELA
15. 8. 2018 X-Cover, Extra Band (středa) / 23. 8. 2018 The Complication,
Minus 123 minut / 30. 8. 2018 John Wolfhooker, The Switch

Koncerty na nádvoří pivovaru PÁTEK
6. 7. 2018 Pulp Fiction / 13. 7. 2018 Okresní přebor / 20. 7. 2018 Postradatelní
27. 7. 2018 Vratné lahvE / 3. 8. 2018 Nespoutaný Django / 10. 8. 2018 Pelíšky
17. 8. 2018 Hříšný tanec / 24. 8. 2018 Prezident Blaník / 31. 8. 2018 Velký Gatsby

Užijte si prázdninové čtvrtky
a pátky v pivovaru
www.prazdrojvisit.cz
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tak jsme se zase dočkali: léto, prázdniny a doba dovolených jsou tady! A s nimi i Divadelní léto pod
plzeňským nebem, Léto v Prazdroji, Letní barokní
festival a spousta dalších více či méně tradičních
akcí se slovem „léto“ v názvu. Anebo i bez něj. Léto
a prázdniny k sobě ovšem patří teprve 231 let. Ano, před rokem tohle partnerství slavilo kulatiny. Původně totiž měly děti hlavní školní prázdniny v září a říjnu. Na červenec a srpen jim je přesunul až v roce 1786 Josef II. Mám samozřejmě
na mysli prázdniny v severních zemích habsburské monarchie. V jiných královstvích, císařstvích či knížectvích měly děti volno jindy, a tak je tomu dodnes. Mimochodem ani v Rakousku nejsou letní prázdniny totožné s našimi. Od začátku
července do konce srpna je mají děti ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgenlandu.
V ostatních spolkových zemích si na ně musejí počkat o týden déle. Ještě složitější
je to v Německu, kde každá spolková země má svůj vlastní termín. Prázdniny tam
navíc trvají jen pět nebo šest týdnů a začínají někdy mezi 25. červnem a 20. červencem a končí od začátku srpna do poloviny září. Zato školákům v Itálii bychom
mohli závidět: prázdniny tam trvají tři měsíce, a to od půlky června do půlky září.
Ale i tam je něco za něco: do školy se tam chodí i v sobotu, takže vlastně ten třetí
měsíc prázdnin mají děti během roku pěkně naddělaný.
I tyhle informace se nám občas vyplatí znát. Třeba odhadneme, kdy bude na evropských plážích a dálnicích nejvyšší koncentrace německy hovořících turistů.
Nebo do jakých termínů máme směřovat organizaci akce, na kterou chceme zahraniční návštěvníky přilákat. A i k nám, na západ Čech, jich míří rok od roku víc.
Mluví rozmanitými jazyky a podivují se různým věcem, kterých si my, domorodci,
už vůbec nevšímáme. Žasnou nad gotickou architekturou i nad knedlíky, oceňují
náš smysl pro humor, překvapuje je, že se s nimi moc nedomluvíme nebo že se
neumíme pěkně oblékat. Jedni o nás tvrdí, že jsme chladní a rezervovaní, druzí, že
jsme srdeční a přátelští. Vždycky prostě záleží na úhlu pohledu. Ačkoli pokud budete v restauraci čekat na obsluhu půl hodiny, pak před vás hodí upatlaný jídelní
lístek, který zjevně pamatuje, když Kryštof Kolumbus přivezl do Evropy brambory,
přinese vám pivo pod míru a za to všechno vám ještě naúčtuje o dvě stovky víc,
nenajdete na tom pozitivního nic, i kdybyste úhel pohledu měnili sebevíc.
Kam se vlastně v létě chystáte vy? A proč zrovna tam? Vracíte se někam, kde to znáte a kde se vám líbilo, nebo dáváte přednost poznávání stále něčeho nového? Ať
už je vaše léto jakékoli, určitě alespoň pár dnů z něj strávíte v Plzni. A i tady si můžete udělat prima čas, takovou malou dovolenou. Zalistujte Žurnálem a vyberte si,
kdy se navečer převlečete podle příležitosti a počasí a vyrazíte někam za kulturou
pod širým nebem, která je v těchto týdnech skoro vždycky spojena i s možností
konzumace typické letní open-air stravy, tedy klobás a piva. Protože každá minuta
vašeho života stojí za to, abyste si ji užili. A to, jak si ji užijete, záleží jen na vašich
pocitech a vašem gustu. A proti němu, jak říkala moje babička, žádný dišputát!
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Další Žurnál vyjde
31. července
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Plzeňské oslavy
100. výročí
založení samostatné
republiky
1918–2018
Sobota, 27. 10. 2018, 19 hodin, Kulturní dům Peklo

Děkuji, bylo to krásné!
Ojedinělý projekt Václava Marka a jeho Blue Star s Plzeňskou
filharmonií za řízení Michaela Roháče.
Výjimečný koncert, v němž se swingová a jazzová hudba 30. a 40. let
minulého století spojí se symfonickým tělesem, naváže na velké
koncerty R. A. Dvorského se svým velkým orchestrem v roce 1940 a 1941.
Moderuje Milan Marek.
Vstupenky jsou k dispozici na www.plzenskavstupenka.cz.

www.plzen2018.eu

AKCE MĚSÍCE

Léto v Prazdroji 2018

Léto v Prazdroji 2018 –
prázdniny plné filmových
a hudebních zážitků!
Letošní pivovarské léto potrvá od 5. července
až do konce srpna a nabídne všechno, co patří
ke správné prázdninové idyle: projekce filmů
pod hvězdnou oblohou, živou muziku napříč
žánrovým spektrem a k tomu orosené pivo,
chladivé nealko a další vydatné občerstvení.

KONCERTY NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU
Každý čtvrtek večer to na nádvoří pivovaru rozbalí vždy hned dvě hudební uskupení – od 19 hodin to
bude předkapela a v půl deváté nastoupí hlavní host.
Program letních koncertů odstartují Manu Destra s nestárnoucím Yo Yo Bandem, následují The Wild Roots
a Ota Balage, po nich Liwid a O5 a Radeček a červenec
završí Tajfun a zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok &
Bypass. O první srpnový koncert se postarají autorská
skupina Čardáš Klaunů a úvalská parta Medvěd 009,
o týden později bude pódium patřit mladé, energické
pop-rockové kapele z Vysočiny Like-it a poté frontmanovi Honzovi Křížkovi s kapelou. Mimořádně ve středu
15. srpna zahrají X-Cover a rocková kapela Extra Band,
další čtvrtek The Complication a Minus 123 minut.
Symbolickou tečku za hudebním pivovarským létem
učiní John Wolfhooker a legenda české crossoverové
scény The Switch.

05/07
19:00

Manu Destra
Yo Yo Band

Mladá parta Manu Destra se dala dohromady za účelem
zčeření vod české hudební scény. Stalo se tak na podzimu roku 2017. Výsledkem se stala zajímavá směs popu,
electra, jazzu a swingu. Naproti tomu Yo Yo Band píše
svoji historii už od podzimu roku 1975. Repertoár tvoří
převážně vlastní autorské písničky.

12/07 / 19:00

The Wild Roots
Ota Balage
Energická tříčlenná kapela
The Wild Roots (foto) propo-
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juje prvky rock’n’rollu, hardrocku a blues. Na svých koncertech dává najevo
svůj vztah k různým hudebním stylům a nedrží se tak
žádného konkrétního žánru. Seskupení Balage Band
vzniklo okolo hudebníka Oty Balage, ale hlavní inspirací k jeho vzniku byla mladá talentovaná zpěvačka Tereza. Repertoár Balage Bandu je složen z nových písní
napsaných právě pro ni.

19/07 / 19:00

Liwid
O5 a Radeček
Originální český pop rock – tak
se charakterizuje na pódiích
energická kapela Liwid z Karlových Varů, která vznikla
na jaře roku 2009 a hned další rok se stala více než regionální kapelou. Kapela O5 a Radeček (foto) pochází
z Jeseníků a je synonymem vkusného českého popu.
Hraje již dvacet let ve stejné sestavě a každý rok odehraje ke stovce koncertů.

26/07 / 19:00

Tajfun
Vilém Čok
& Bypass
Tajfun je rocková kapela založená v roce 2007, která hraje v sestavě kytara, zpěv, basa
a bicí. Má na kontě tři CD a aktuálně dokončuje nové EP.
Vilém Čok je součástí kapely Bypass, jejíž zvuk je výhradně kytarový, rockový či hardrockový, s přesahy do punku
a metalu. Každé její album je trochu jiné a každé album je
vždy nějakým posunem.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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02/08 / 19:00

Čardáš Klaunů
Medvěd 009
Čardáš Klaunů je hudební
skupina, jejíž tvorba vychází
z rocku s příměsí dalších žánrů. Charakterizují ji silné
zpěvné melodie, původní české texty a vícehlasé sbory,
na nichž se podílejí všichni členové kapely. Kapela Medvěd 009 (foto) je úvalská parta, která působí na hudební
scéně více než 20 let. Její první koncert proběhl v květnu 1995 v úvalském kulturním domě na soukromých
oslavách květnového vítězství.

09/08 / 19:00

Like-it
Honza Křížek
& kapela
Like-it (foto) je mladá, energická pop-rocková kapela z Vysočiny. Jejich živé hraní
a charismatický projev frontmana je pro mnohé pozitivním překvapením a nejen tím se rychle vrývají do pamětí. Zpěvák, skladatel a především nenapodobitelný
frontman druhé formace Honza Křížek začínal svou kariéru v kultovních Walk Choc Ice. Posledních 12 let zpíval
a hrál po boku Radima Hladíka a Blue Effect.

15/08
19:00

X-Cover
Extra Band

Kapela X-Cover hraje repertoár orientovaný především
na rockové hity kapel Pink Floyd, Van Halen, R.E.M., Kiss
či Erica Claptona. Ale X-Cover není revival, je to osobitá
interpretace známých skladeb, které nenechají nikoho
v klidu. Extra Band patří k legendám západočeského
bigbítu: před publikum předstupuje už od roku 1983.

23/08 / 19:00

The Complication
Minus 123 minut
Čtveřice mladých muzikantů
z různých koutů východních
Čech vám dokáže, že rock'n'rollu ještě zdaleka neodzvonilo. Muzika The Complication (foto) je založená
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

na hlasité kytaře, hutné base a dynamických bicích. Síla
kapely Minus 123 minut spočívá především v živých
energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz,
blues, funky či world music.

30/08 / 16:30

Létofest Region
Talent
John Wolfhooker
The Switch
Než na scénu nastoupí legenda české crossoverové
scény The Switch, rozbalí to na scéně čtyřčlenná československá partička John Wolfhooker, která je známá
překračováním hranic hudebních žánrů, technickými
instrumentálními pasážemi, chytlavými refrény a energickými vystoupeními. Tomu všemu ovšem bude předcházet ještě vystoupení čtyř nejlepších mladých kapel
v rámci soutěže Létofest Region Talent.

LETNÍ KINA U FORMANKY
Každý prázdninový pátek se u Zahradního pavilonu
Formanka, nad nádvořím pivovaru, otevře letní kino
s projekcemi pod širým nebem. Promítání bude začínat vždy ve 21:30 hodin a v rámci vstupného 100 Kč/
osoba dostanete welcome drink z portfolia produktů
Plzeňského Prazdroje. Na dece nebo na místech u stolečků si můžete vychutnat domácí i světovou filmovou
klasiku na velkém plátně: Pulp Fiction (6. 7.), Okresní
přebor (13. 7.), Postradatelní (20. 7.), Vratné lahve
(27. 7.), Nespoutaný Django (3. 8.), Pelíšky (10. 8.),
Hříšný tanec (17. 8.), Prezident Blaník (24. 8.) a Velký
Gatsby (31. 8.).
Více 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.
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Setkání dětských světů v pravěku

Letní barokní festival 2018
v Plzeňském kraji
Program festivalu:
4.–8. 7. 	Nepomuk a okolí
– Pod pěti hvězdami
13.–15. 7.	Barokní víkend v Tachově
13. 7.		Barokní klášterní slavnost
v Muzeu Českého lesa
v Tachově
14.–15. 7.

Oživená jízdárna ve Světcích

28. 7.		Nebílovy – Květinová
slavnost
3. 8.		Hrádek U Sušice – Barokní
slavnost na Zámku Hrádek
4.–5. 8.	Svojšín – Zahradní slavnosti
aneb Květy baroka
11. 8.		Kladruby – Klášterní
barokní noc
10.–28. 8. Manětín v barokním duchu
10. 8.		Poutní mše umělců
aneb pouť lívancová
18. 8.		Slavnostní zakončení festivalu
28. 8.		Josef Antonín Plánický,
Opella eccelesiastica

Přijďte do nejkrásnějších barokních lokalit Plzeňského kraje
a zažijte nezapomenutelné okamžiky díky programu Letního
barokního festivalu 2018. Nechte se ohromit na květinových
slavnostech bohatou květinovou výzdobou a historickým květinovým aranžmá, zúčastněte se floristických workshopů, dopřejte
si projížďky kočárem, poznejte tradiční řemesla a regionální
gastronomii. Zažijte dobový jarmark a hudbu, ukázky barokních
tanců, šermu, užijte si bohatý program pro děti, těšte se na nezapomenutelný barokní ohňostroj.
Každý prázdninový víkend se na některém z barokních cílů v kraji děje něco, co vás přenese do barokních časů. V půli července
se například můžete vypravit na Barokní víkend v Tachově, jímž
tu ožije Muzeum Českého lesa a jízdárna ve Světcích. Kladrubský klášter zve o měsíc později na Klášterní barokní noc. Zámky
ve Svojšíně a v Nebílovech zasypou květiny, které jako by
vystoupily z barokních obrazů. A ve druhé polovině srpna se
do barokního hávu zahalí Manětín. Chystá se tu Poutní mše
umělců aneb pouť lívancová či uvedení Opelly eccelesiasticy
Josefa Antonína Plánického.

Za barokními krásami na kole
Sedněte s dětmi na kola a poznejte barokní perly v Plzeňském
kraji na třech tematických cyklotrasách BAROKO, které jsou
součástí projektu Západočeské baroko. Barokní cyklotrasy vedou po číselně značených cyklotrasách Klubu českých turistů
a jejich průměrná délka je čtyřicet kilometrů.
Objevte v krajině stopy urbanismu, architektury a kultury, poznejte region severního Plzeňska, který v období baroka zažil
nebývalý rozvoj. Pro dokonalost požitků jdoucích ruku v ruce
s adrenalinem i relaxací a kocháním se historických krás jsou
doplněny trasy deseti atypickými odpočívadly umístěnými
v netradičně zajímavých pozicích. Ta skýtají možnost posezení
při občerstvení a hlavně upozorní na zajímavý výhled s barokním pozadím rámující vaši fotografii do rodinného alba.
Více informací naleznete na www.zapadoceskebaroko.cz.
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SKVOSTY
s vůní benzínu

19.-22.7.2018
depo2015, plzeň

pořadatel:

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Na červenec si pro vás Kino Beseda připravilo speciální letní akci
– 7 parádních snímků můžete vidět za parádní cenu 79 korun.
Jako první můžete zhlédnout snímek Borg / McEnroe (9. 7.) mapující slavné wimbledonské finále mezi klidným Švédem Björnem
Borgem a americkým nervákem Johnem McEnroem. The Florida
Project (10. 7.) vás zavede do sousedství barevného floridského
Disneylandu. Lady Bird (11. 7.) se může pochlubit dvěma Zlatými
glóby a také neobyčejným příběhem o obyčejném dospívání jedné dívky. Černá komedie Ztratili jsme Stalina (16. 7.) vás zaručeně

„Červenec v Kině Beseda:
Skvělé filmy za skvělou cenu 79 korun!“
rozesměje a Rudá volavka (17. 7.) s Jenifer Lawrence zase zaručeně
zvýší tep. V polovině července můžete zajít na Tvář vody (18. 7.) a posoudit, zda posbírala 4 Oscary včetně toho pro nejlepší film právem.
A jako poslední film uvidíte za 79 korun letošní českou novinku Hastrman (19. 7.).
Zbytek července promítá Kino Beseda už jen samé novinky. Muž, který zabil Dona Quijota (23. a 25. 7.) je
již téměř 20 let očekávaný film režisérského mistra Terryho Gilliama. Pokračování Mamma Mia! Here We Go
Again (23. a 24. 7.), největší letní filmová pohoda se vrací a opět se můžete v sále pohupovat do rytmu písní
od skupiny ABBA. Úsměvy smutných mužů (26. a 31. 7.) podle stejnojmenné autobiografické knihy Josefa
Formánka popisuje osudy čtyř chlápků, kteří se potkají při nelehkém úkolu – zbavit se závislosti. Ocitnou se
na okraji společnosti, ale to jim nebrání užívat si srandy až do morku kostí. V hlavních rolích David Švehlík
a Jaroslav Dušek.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Hudební
událost roku!
Jedna z největších
ikon současné hudby a držitel 22 Grammy Chick Corea
vystoupí 14. listopadu v Měšťanské
besedě. V roce
2018 se pouští
do svého posledního
sólového
dobrodružství, při kterém představí vedle
svých vlastních kompozic také práci svých klavírních hrdinů (B. Evans, T. Monk,…). V České republice vystupoval Chick Corea již několikrát, nicméně se svým sólovým recitálem se zde představí
poprvé. Vstupenky jsou již v prodeji.
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22/08
19:30

Střihavka na zahradě

25/09
19:00

Nový Izer

27/09
19:00

Sourozenci Ulrychovi

Nenechte si na konci srpna ujít naprosto jedinečný koncert. Na zahradě Měšťanské besedy vystoupí Kamil Střihavka se svou kapelou Leaders a během komorního
koncertu Kamila uslyšíte i v pěveckých polohách, které pro
něj nejsou zcela typické.

Na konci září přiveze do Měšťanské besedy
svou novou show Zdeněk Izer. Jako vždy se můžete těšit
na oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Hana a Petr Ulrychovi na společném koncertu představí to podstatné z celé „ulrychovské“ hudební
historie. Od beatových začátků až po nejnovější písničky.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

10/09 / 20:00

Sharrie Williams
& The Band
Princezna rockového blues
Sharrie Williams umí živé koncertní show fantasticky. Jsou působivé a plné emocí.
Přijďte si 10. září poslechnout americkou zpěvačku,
která perfektně zazpívá blues, soul i gospel a nebrání
se ani funky melodiím v rockovém drivu.

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.

11/10 / 19:00

Jan P. Muchow &
The Antagonists
Během 20 let Jan P. Muchow
složil hudbu k více než 30 filmům. Většinu z toho můžete živě slyšet a i vidět v Měšťanské besedě. Nenechte si ujít audiovizuální živé koncertní
provedení scénické hudby a písní Jana P. Muchowa.

29/10 / 19:30

Kennedy
Administration
Srdeční projekt varhaníka a držitele Grammy Ondřeje Pivce
s uhrančivou zpěvačkou Kennedy a fantastickým bubeníkem Natem Townsleyem. Jejich hudba je vydatně
sycena gospelem, rhythm and blues, funkem či hip hopem. Jazzový klávesista a skladatel Ondřej Pivec dokázal
v New Yorku proniknout na gospelovou scénu, dodnes
doprovází bohoslužby v brooklynském kostele. Hraje
i v kapele amerického zpěváka Gregoryho Portera.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu

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.

14. 10.

17. 10.
21. 10.

VOSTO5: PROTON!!!

Strhující příběh zapomenuté
hudební legendy

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. Vojtkem, L. Olšovským
a dalšími

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
1. 11. ŘEDITELSKÁ LÓŽE

28. 10.

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

4. 11.

15. 11.
25. 11.
26. 11.
2. 12.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

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

RADKA FIŠAROVÁ: RECITÁL RENDEZ–VOUS

Komorně laděný koncertní program

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

Zpívají F. Segrado, J. Maxián a H. Holišová.

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018

V doprovodu Moravského klavírního tria

www.mestanska-beseda.cz
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04/07 / 19:00

Zelená Hora
– kostel, Nepomuk

Gabriela Beňačková s Jakubem
Pustinou

Po oblíbené sopranistce Evě Urbanové vystoupí v letošním roce 4. července na Zelené Hoře hvězda neméně
slavná, operní pěvkyně slovenského původu Gabriela
Beňačková, hlavní představitelka nejen kněžny Libuše v Národním divadle právě před Evou Urbanovou.
Místo nalezení Zelenohorského rukopisu – Libušina
soudu se tak dočká pokračování hvězdného příběhu.
Beňačková více než 40 let reprezentuje ČR na nejprestižnějších světových operních scénách, na Zelené
Hoře vystoupí společně s tenoristou Jakubem Pusti-

TIP NA ČERVENEC
13–14/07 Točník
27–28/07 Švihov

Hrady CZ
Čtrnáctý ročník putovního festivalu Hrady CZ,
který patří každoročně
mezi nejvyhledávanější kulturních akce v České
republice, již tradičně odstartuje 13.–14. července na hradě Točníku a o dva týdny později bude
mít festival svoji zastávku ve Švihově. Letošnímu
ročníku budou dominovat především Divokej
Bill, Tomáš Klus, Mandrage a nově i Škwor, Lenny,
Jelen či Slza, ale v tradičně nabitém programu
najdete i taková jména jako Horkýže Slíže, J.A.R.,
Monkey Business, Majk Spirit + General Foxx,
Plexis či Pražský výběr. Festival letos nově nabídne takzvaný VIP kemp PLUS, ve kterém bude
na návštěvníky čekat kompletně vybavený stan,
organizátoři v areálech posílí také signál telefonů
a datových služeb, chybět nebudou wi-fi zóny
a bankomat. Podrobnější info a novinky najdete
na webových stránkách se zbrusu novou grafikou
www.hradycz.cz. Lístky na festival Hrady CZ lze
zakoupit do dne před akcí za zvýhodněné ceny
na www.hradycz.cz/vstupenky.
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nou za klavírního doprovodu docentky Janáčkovy akademie múzických umění Marty Vaškové. Předprodej
na www.plzenskavstupenka.cz.

05/07–18/08

Plasy

Plaské
kulturní léto
Rock, punk, ale také folk nebo
revivaly známých kapel nabízí série letních koncertů
pod hlavičkou „Plaské kulturní léto“, které po loňské
premiéře opět probíhají v obnoveném areálu pivovaru
v Plasích. Letošní ročník odstartoval již 18. 5. koncert
těžkotonážních Trautenberk, v červnu se zde pak představili Lucie revival a Visací zámek spolu s SPS a ZNC.
V červenci se můžete těšit na společné vystoupení legendárních Nezmarů a COPu s Míšou Leichtem, které se
uskuteční 5. 7. a obě skupiny na něm oslaví již 40 let existence! 4. 8. proběhne v rámci Plaského kulturního léta
jednodenní festival především pro metalové fanoušky,
na kterém se mimo jiné představí Arakain, Krucipüsk,
Tortharry, Fata Morgana, Stroy nebo americká parta
Desert Island a celý letošní ročník zakončí 18. 8. koncert
skupin Avidity For…, Interitus, After Rain a Abyss. Podrobnější info najdete na webu pivovarplasy.cz nebo fb
stránkách Plaského léta.

08/07 / 19:30

Zámek Nebílovy

Escualo kvintet &
Gabriela Vermelho
Zámek Nebílovy a Bezejmenná
čajovna společně zvou na druhý ročník hudebního festivalu Anima music. Pět letních podvečerních koncertů
v areálu zámku Nebílovy slibuje vášně, emoce, žhavé
rytmy, ale též fúze klasického folkloru a duchovní hudby.
Jako první vystoupí Escualo kvintet se zpěvačkou Gabrielou Vermelho. Escualo kvintet je uskupení instrumentalistů, kteří se s osobním nasazením věnují hudebním
stylům tango argentino a tango nuevo. V současnosti
tvoří Escualo kvintet hráč na bandoneon a akordeon
Jakub Jedlinský, houslisté Vít Chudý a Pavel Kudelásek,
kytarista Petr Beneš a klavírista Ivan Vokáč. Gabriela Vermelho spojuje v jedné osobě originální zpěvačku, houslistku, violistku, hráčku na kvinton, ale též skladatelku
a herečku. Tango se v podání Escualo kvintetu a Gabriely
Vermelho stává strhující syntézou argentinského folkločervenec 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

ru, klasické hudby, jazzu a hlubokých emocí. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

17/07 / 19:30

Měšťanská beseda

15/07 / 19:30

Zámek Nebílovy

Ridina Ahmed
& Petr Tichý

Hlasová čarodějka a jedna
z nejlepších vokalistek na české hudební scéně Ridina
Ahmed uvede na festivalu Anima music společně s virtuózním kontrabasistou Petrem Tichým projekt HLASkontraBASS. V této hudební performanci se bez dalších
doprovodných nástrojů snoubí ženský hlas a akustický
kontrabas. Ridina Ahmed je sóĺistka s výjimečným hudebním nadáním, v němž se ozývají a mísí její české, súdánské i rusko-židovské kořeny. Podílela se na studiové
i živé verzi slavného projektu Floex, mnoho let se věnuje
jazzu a vytvořila hudbu k několika divadelním představením. Za projekt Hlasokraj získala ocenění Next wave
2004 v kategorii Objev roku, její společná improvizace
s americkým zpěvákem Bobby McFerrinem v Divadle
Archa byla označena za hudební událost roku 2009.
Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

Pavlíček & Načeva
Obdivovaný kytarový mág Michal Pavlíček vystupuje s jednou z nejvýraznějších zpěvaček tuzemské alternativní
scény Monikou Načevou již řadu let a toto spojení je vždy
zárukou výjimečného koncertního zážitku, který tentokrát navíc umocní hostující smyčcové kvarteto Pavla
Bořkovce. Michal Pavlíček je pověstný nezaměnitelným
skladatelským rukopisem a širokým žánrovým rozpětím
od svérázných hudebních hříček, přes rockové opusy
i silné melodické balady až po symfonickou a scénickou
hudbu, podobně jako Monika Načeva, která prošla několika proměnami od klasického rocku přes elektronickou
taneční hudbu po experimenty mimo hranice stylů.

18/07
20:30

Zach´s Pub

Sliotar

Hudba v Plzni dobře známé irské skupiny Sliotar vychází
ze samotných kořenů tradiční irské hudby, kterou oso-

Hlavní partneři

13. – 14. 7.
20. – 21. 7.
27. – 28. 7.
03. – 04. 8.
31. 8. – 1. 9.

Točník – Žebrák
10. – 11. 8. Veveří
Kunětická hora
17. – 18. 8. Hradec nad Moravicí
Švihov
24. – 25. 8. Bouzov
Rožmberk nad Vltavou
Bezděz

Hlavní mediální partneři

Divokej Bill | Škwor | Tomáš Klus

Rybičky 48 | Jelen | Marpo & TroubleGang

Horkýže Slíže | Mandrage | Slza | Lenny | J.A.R. | Monkey Business

Pražský výběr | Majk Spirit + General Foxx | Vypsaná ﬁxa
Visací zámek | The Agony | Pipes and Pints | Ivan Mládek a Banjo Band
Bros ‘n‘ Beasts | Hentai Corporation | Plexis | Dymytry | Johny Machette

www.hradycz.cz
předprodej vstupenek:
®

červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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bitě kombinují se současnou lidovou tvorbou a folkrockem. Sliotar koncertují po celé Evropě, mají za sebou například úspěšnou spolupráci s takovými velikány
irské hudby, jako jsou Dervish, Lunasa nebo také s kalifornskými celtic-punkery Flogging Molly. K nezapomenutelnému zážitku bezesporu patří především energický projev tria při jeho živých vystoupeních.

24/07
20:00

Zach´s Pub

Tradish

Vynikající dánská skupina Tradish se prezentuje tradiční
irskou tvorbou i vlastními skladbami ve stejném duchu
a jejich písně jsou mimořádně živé a skočné. Tradish založilo několik zkušených členů slavné formace Moving
Clouds po jejím zániku, kteří dokázali najít optimální
cestu jak spojit původní hudební směry a lidové hity
s moderním pojetím a držet tuto hudbu stále velmi
čerstvou a živoucí. Koncert této výjimečné kapely, jejíž
členové za svoji bohatou kariéru spolupracovali s celou
řadou světově proslulých irských hudebníků, by si rozhodně neměl nechat ujít žádný fanoušek tohoto žánru!

25/07
20:30

Zach´s Pub

Vltava

Česká poezie – světová hudba! Sice velmi stručný, ale
dost možná nejvýstižnější popis legendární české skupiny Vltava, pověstné svým nezaměnitelným hudebním
rukopisem i osobitým humorem, díky čemuž je dlouhodobě označována za jednu z nejoriginálnějších tuzemských kapel. Vltavu v roce 1986 založil ústřední člen,
frontman a autor naprosté většiny repertoáru Robert
Nebřenský, který figuruje i v současné sestavě, která se
v roce 2010 po sedmi letech nečinnosti úspěšně vrátila
na pódia s deskou „Komedianti se vracejí domů“, na kterou v roce 2016 navázala opět skvělým albem „Čaroděj“.

04–
05/08

Měšťanská beseda

I II. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň

První srpnový víkend proběhne v prostorách zahrady
Měšťanské besedy třetí ročník věnovaný neworleanskému jazzu – dixielandu. Celou akci v sobotu odstartuje
tradiční neworleanský průvod zúčastněných kapel, který v 16:00 vyrazí od katedrály sv. Bartoloměje směr Beseda, kde stejně jako následující den začíná v 17:00 hudební program. Během dvou dnů se zde na pódiu představí
například maďarští Miskolc Dixieland Band, holandští
Charlestown Jazzband, Brass Band z Rakovníka, kapela
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Dozvěděli
jsme se…
… že v Zach´s Pubu se 8. 8. představí alternativní Zrní, 22. 8.
Luboš Andršt s kapelou Energit a blues rockovou deskou Time's Arrow, 28. 8. domácí Electric
Lady & Blues not Dead, 29. 8. zde proběhne večer
Slam poetry a 30. 8. představí Mydy Rabycad své
třetí album M.Y.D.Y.
… že poslední možnost na zakoupení předprodeje abonmá Plzeňské filharmonie bude 5. srpna.
… že v rámci festivalu Živá ulice u Zacha ve dnech
14.–18. 8. postupně vystoupí dark-popoví Never
Sol, backyard-blues trio Špinaví lůzři, maďarská
irish folk kapela Green Spirit, tuzemská ska stálice
Green Smatroll a funky rap formace BT’n’J.
… že poslední srpnovou sobotu proběhne v Lochotínském Amfiteátru plzeňská zastávka putovního Kryštof Kempu (25. 8.).
… že 5. ročník Bolevák Music festivalu 2018 se
uskuteční v sobotu 4. 8. u Boleveckého rybníku.
Děda Stárek, domácí The Dixie Hot Licks a samozřejmě
Pilsner Jazz Band, který stojí za pořádáním festivalu.
V případě nepřízně počasí se počítá i s „mokrou variantou“. Více na webu dixielandfestival.cz.

05/08 / 18:00

Kino Beseda

André Rieu:
Maastrichtský
koncert 2018
Skvělá zpráva pro všechny
fanoušky výjimečného nizozemského houslisty a skladatele Andrého Rieu – jeho letošní koncert v rodném
Maastrichtu s Orchestrem Johanna Strausse si opět
můžete užít v pohodlí Kina Beseda, kde proběhne jeho
projekce první srpnovou neděli od 18:00 hodin! Letošní
téma bude oslava lásky a koncert s názvem „Amore –
hold lásce“ je plný humoru, zábavy a emocí pro všechny
věkové kategorie. Program koncertu navazuje na vydání nového alba „Amore“, které obsahuje Andrého vlastní verze klasických milostných písní ze světa populární
i klasické hudby.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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od
01/07

Divadlo J. K. Tyla

 ředprodej
P
vstupenek do DJKT
i o prázdninách

Vstupenky do Divadla J. K. Tyla můžete nakupovat
až na dva hrací měsíce dopředu, a to platí i o prázdninách. Můžete využít on-line prodej a zajistit si tak
vstupenky na září. Díky tomu nepropásnete oblíbené
tituly, jakými jsou muzikál Šumař na střeše nebo unikátní opera Orfeo, a neunikne vám ani nová komedie
Zácpa nebo novinka nadcházející sezóny, muzikál
Duch. Více na www.djkt.eu.

12/07 / 20:00

Měšťanská beseda

Monology
vagíny

30/06–28/07

Proluka

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Divadelní léto pod plzeňským nebem letos vrátí
na čtyři večery na jeviště úspěšnou komedii Akvabely, která měla v rámci festivalu premiéru v loňském roce. Příběh tří přátel, kteří své problémy řeší
tím, že utíkají do vodního světa, se bude odehrávat
v Proluce. Tragikomický život televizního moderátora Kajetána (Michal Štěrba), pedagoga Pavla
(Bronislav Kotiš), podivína Filipa (Zdeněk Rohlíček)
a jejich manželek, milenek, milenců a lidí, které
potkávají, pobaví a dojme každého, kdo se nebojí
podívat se na svůj život na jevišti. Novinkou letošního léta je Cyrano s Michalem Dlouhým v titulní roli.
Inscenaci v režii Ivana Řezáče čeká v Proluce premiéra a 12 představení. Připraven je i zajímavý doprovodný program – Open Air Slam a Improzápas
pod otevřeným nebem. Divadelní léto vyvrcholí
28. července Festivalem hereckých kapel. Vstupenky a více informací na www.divadelnileto.cz.

červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

Intimní divadlo Bláhové Dáši
je zpátky se svou dojemnou a rozpustilou exkurzí
do ženské sexuality. Přináší ze života opsané soukromé dějiny žen. Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad propastí
citového kýče, další přicházejí ze světa násilí, brutality, sprostoty a bezcitnosti. Oba póly se setkávají v nekonečné a bezedné vagíně vesmíru jako v útočišti,
polední vidině naděje pro tonoucí a bludné. Hraje se
na zahradě Měšťanské besedy.

12–15/07

Moving Station

ProART
Festival 2018

Patnáctý ročník mezinárodního multižánrového art-workshop festivalu
letos poprvé zavítá do Plzně. Veřejnosti nabízí výuku v tanci, herectví, zpěvu a tvůrčím psaní. Lektory
jsou Lenka Dusilová (hudební dílna), Zdeněk Bína/
minus123minut (hudebně kreativní dílna), Štěpán
Pácl (herecká dílna), Martin Dvořák, Mirka Prokešová a Jana Tereková (současný tanec), Neil Paris/
UK (fyzické divadlo a současný tanec), Peter Strenáčik (zpěv muzikál – pop) a Jiří Hájíček (tvůrčí psaní).
Více informací a přihlášky na workshopy najdete
na www.proart-festival.cz. Každý večer zároveň festi-
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val představuje lektory – aktivně činné umělce – v ukázkách z jejich repertoáru.

14/07 / 21:00

vypráví příběh malého pejska Tuláčka a jeho nejlepší kamarádky Kláry, kteří spolu putují světem a navzájem se
učí poznávat a chápat lidský a zvířecí svět. Hraje se šestnáctého v sedmnáct a sedmnáctého v šestnáct hodin.

Zámek Kozel

16/07 / 21:00

Strašidlo
Cantervillské
Známý příběh s opravdovými
herci a živým strašidlem se odehraje v kulisách nefalšovaného loveckého zámečku. Martin Zounar se představí
jako Hiram B. Otis, americký velvyslanec, jenž kupuje
zámek lorda Cantervilla, vzhlednou to nemovitost zatíženou varováním o nadpřirozených jevech. Bára Štěpánová v roli hospodyně paní Umneyové z pozice svého
postavení na zámku všechno ví a všechno zná. A Martin
Pošta se převtělí do postavy sira Simona de Cantervill,
strašidla, které jen těžko hledá klid a pohodu pro výkon
svých povinností. Více na www.strasidlonazamku.cz.

16–18/07

Mlýnská strouha

Za dveřmi…
je divadlo

Multižánrový festival Živá ulice
už tradičně odstartuje blokem Za dveřmi… je divadlo,
který nabídne jedenáct představení pod širým nebem.
Do Plzně zavítají artisté a umělci nejen z Čech, ale i z Německa, Francie, Itálie a Portugalska. Nenechte si ujít
třeba mikropředstavení a mikrokoncert pro jednoho
diváka v malebném stanu souboru Le Cabaret Nomade
nebo Cink Cink Cirk, kteří předvedou to nejlepší z žonglování, nové magie i street dance. Pro malé děti bude
připraveno interaktivní divadlo s následnou výtvarnou
dílnou. Jako každý rok je vstup na veškerý program Živé
ulice zdarma. Více na www.zivaulice.eu.

16 a 17/07

Mlýnská strouha

Klára Jediná:
Tuláček a Klára

Živá ulice startuje jako každoročně divadelními představeními Za dveřmi je…divadlo.
Jako první přiváží interaktivní představení pro nejmenší
diváky, které je doplněno výtvarnou dílnou. Inscenace
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Mlýnská strouha

Cink Cink Cirk:
Dukto

Novocirkusová skupina mladých performerů, kteří tvoří svůj vlastní novocirkusový
svět, přiváží v rámci Živé ulice pouliční představení Dukto. To v sobě snoubí novocirkusové techniky, jako jsou
například žonglování, nová magie, street dance nebo
ojedinělá technika hair hanging, tedy pověšení za vlasy.
Vše je podpořeno živě hranou autorskou hudbou.

17/07
19:00

Mlýnská strouha

Enano: Libertenano

Pouliční klaun Enano pochází z jihu Španělska. Se svojí mezinárodní show navštívil více než 150 měst ve 25
krajinách světa. Na festivalech ve Švýcarsku, Německu
a v Rusku za ně získal prestižní ocenění. Mimo klauniády, kterou předvádí po celém světě, rozveseluje jako
klaun děti v nemocnicích a vede též tvořivé dílny pro
malé klauny. Nyní ho Živá ulice přivádí i před plzeňské
publikum.

17/07
21:00

Mlýnská strouha

DJuggledy: El Diabolo

Představení „El Diabolo“ je směsice zábavy, pozitivní
energie a ďábelské techniky na vysoké úrovni, která je
kombinovaná s originálními triky a nápady. DJuggledy
spontánním a výjimečným způsobem ovládá scénu,
takže jeho ďábelský expres zanechává smějící se, tleskající a dojaté publikum. Pozadí pro zážitky z jeho představení tvoří vzrušující melodie a pozitivní vibrace.

18/07
19:30

Mlýnská strouha

 en Zuddhist: Versilli
B
and the smallest animal
circus in the world

Ben Zuddhist je klaun, performer a kouzelník. Přijďte
se seznámit s tímto pouličním umělcem a podívat se
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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na představení Versilli a jeho nejmenší zvířecí cirkus
na světě. Nudit se určitě nebudete!

18/07 / 21:00

Mlýnská strouha

La Sbrindola:
Shock'em all

Poslední představení festivalu
Za dveřmi je… divadlo nabídne vystoupení bubeníka
Marca Macchiona a žongléra Leonarda Cristianniho.
Duo La Sbrindola přináší do kabaretu chaos, anarchii
veselí a hlavně extrémní dovednosti. Výsledkem je energická show doprovázená rytmem bubnů.

Dozvěděli
jsme se…
… že Moving Station v srpnu
otevře divadlo na jeden jediný
den, a to v úterý 21. srpna, kdy
uvede představení divadla CONTINUO.
… že od 12. do 20. září proběhne další ročník
Mezinárodního festivalu DIVADLO.
… že 24. srpna se v Nepomuku na Malé letní
scéně bude hrát komedie Smích zakázán o netradičním milostném trojúhelníku. Hrají Lucie
Zedníčková, Jaroslav Matějka a Olga Ženíšková.

30/07 / 20:00

Měšťanská beseda

Jonáš
a tingl-tangl

Divadelní spolek Kašpar si připravil uctivý remake a znovu nastudoval hru pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Jonáš a tingl-tangl. Přijďte
si do Měšťanské besedy užít jednu z nejslavnějších her
Semaforu. V režii Jakuba Špalka hrají Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa a Klára Böhmová. Délka představení 1,10 hod,
představení je bez přestávky. Hraje se na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.

08/08 / 20:00

Měšťanská beseda

Komici s.r.o.

Skvělé stand-up představení, ve kterém se představují ti
nejlepší baviči z pořadu Na stojáka. V Besedě vystoupí
Miloš Knor, Daniel Ferenc a Petr Vydra. Miloš Knor debutoval v roce 2007 v pořadu Na stojáka HBO, kde prezentoval svou první povídku Poprvé. Daniel Ferenc je
komik z Ústí nad Labem, který pochází z romsko-české
rodiny a proslavil se zejména stand-upy na téma soužití Romů s většinovou společností. Petr Vydra je dramaturg, autor a interpret. Své povídky příležitostně
čte na autorských večerech. Akce se koná na zahradě
Měšťanské besedy.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

24–29/08

Zámek Nebílovy

Nebílovské
divadelní léto

Čtyři večery s divadlem v atmosféře romantického zámku jsou zase zpátky. Letos
se můžete těšit na velmi komickou černou komedii
Kutloch aneb I muži mají své dny, příběh manželů,
kteří se snaží oživit svůj uvadající vztah Vzhůru do divočiny, komedii se Simonou Stašovou a Kamilem
Halbichem Vězeň na druhé avenue a krásný příběh
o začátku jedné lásky Frankie & Johnny. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

02/09 / 20:00

Zach´s Pub

50 odstínů
(České porno)
Pokud jste ještě neviděli novou, částečně dokumentární inscenaci 50 odstínů
(České porno), máte možnost hned na začátku září
zajít na ni na venkovní scénu Zach´s Pubu. Pánové Jan
a Tomáš se znají už dlouho. Jan je psycholog, Tomáš je
manžel uprostřed krize. Jeden se neustále platonicky
zamilovává a rodinu ještě nestihl založit, tomu druhému se rodina rozpadá a partnerskou krizi odvrací
s pomocí pornografie. Hrají Jana Kubátová, Apolena
Veldová, Klára Krejsová, Martin Stránský a Jan Maléř.
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do 12/07

výstavy Janem Hosnedlem. Na výstavě je možné koupit
i novou knihu o tomto malíři. Více na www.bimba.cz.

DEPO2015

do 26/08

Má vlast
– zblízka a nahlas
Česká filharmonie slaví 100. výročí založení Československa velkolepou audiovizuální instalací Má vlast – zblízka a nahlas. V autobusové hale DEPO2015 mohou návštěvníci každý den
od 10 do 18 hodin zdarma zažít netradiční zpracování
Smetanovy Vltavy a Janáčkovy Sinfonietty, které doprovází projekce výjevů české krajiny a pozoruhodných děl
našeho výtvarného umění a architektury. Promítat se
bude na speciální přenosnou konstrukci s velkoformátovými projekčními plochami. Těšte se na vysoce kvalitní zvuk, o emotivní zážitky nebude nouze.

Galerie města Plzně

Na dosah 3
– Současné umění
z Lince

Hubert Ebenberger, Reinhard Gupfinger, Inga
Hehn, Thomas Kluckner, Georg Pinteritsch a Veronika
Sengstbratl se představují v rámci projektu, jenž probíhá v Galerii výtvarného umění v Chebu a v Galerii města
Plzně. Všechny je spojuje studium na Univerzitě umění
Kunstuniversität v Linci. Jako doprovodný program výstava nabízí 1. července výtvarnou dílnu pro veřejnost
a od 16. do 20. července výtvarný příměstský tábor.

do 21/07

do 16/09

Galerie Ladislava
Sutnara

Západočeská galerie

Anatomie skoku
do prázdna.
Rok 1968 a umění
v Československu

Josep Antoni
Tàssies Penella

Tradiční mezinárodní letní škola na Sutnarce přivítá i v letošním roce řadu hostujících lektorů. Jedním z nich je
i španělský ilustrátor Josep Antoni Tàssies Penella. Výběr
z jeho tvorby zaměřené především na ilustraci pro děti
představuje Galerie Ladislava Sutnara v centru Plzně.

do 19/08

Mariánská Týnice

Ženy a dobrodružství Bohumila
Konečného
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. Řada jeho slavných obálek vznikla
na Střele a na Liblíně na severním Plzeňsku, kde často
pobýval. Výstava přináší jak dobrodružné obálky Bohumila Konečného, tak jeho svůdné pin-up girls, je ideálním
cílem prázdninových výletů. 31. července od 15 hodin
proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem
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Rok 1968 je rokem kulminace snah o demokratizaci
a vyvázání se z vlivu Sovětského svazu. Obdobně je tato
doba také vyvrcholením emancipace československého
umění, které se začalo sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Výstava Anatomie
skoku do prázdna se soustřeďuje na léta 1966 až 1973.
V pěti částech ukazuje změny, jimiž Československo prošlo v krátkých pěti letech: představuje více než 140 děl,
jejichž vznik přímo souvisí s událostmi této doby nebo
jsou podvědomou reakcí na situaci v Československu.

do 14/10

Národopisné
muzeum Plzeňska
ČESKOSLOVENSKÝ
SVÉRÁZ

Československý
svéráz, aneb hledání národního stylu

Výstava ku příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
Československa představuje dnes již polozapomenuté
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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snahy o nalezení ryze českého a tradičního národního
stylu, který se především ve 20. a 30. letech uplatňoval v drobném dekorativním umění, oblékání či architektuře. Pod označením československý svéráz čerpal
tento styl inspiraci v lidovém ornamentu a ve své době
představoval jeden z pokusů o ryze národní vymezení
vůči německé kultuře. Výstava představí prvopočátky
a okolnosti vzniku svérázu, nejvýznamnější osobnosti
spojené s jeho prosazováním, poukáže na jednotlivé
aspekty československé kultury, ve kterých se nejčastěji
uplatňoval, a současně s tím také pokusy o zpopularizování svérázu přímo v Plzni.

od 04/07

Studijní a vědecká
knihovna PK

Heydrichiáda:
Spálený les 1942

Výstava přibližuje události heydrichiády na Klatovsku
v létě roku 1942 a mapuje osudy 73 osob, popravených
za 2. stanného práva mezi 31. květnem a 3. červencem
ve Spáleném lese u Klatov. Dernisáž výstavy proběhne
6. září od 17 hodin.

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie láká
na prázdninovou celodenní
dílnu na téma Udělej si svou knihu. Proběhne 1. srpna ve výstavní síni „13“ a je určena dětem
od sedmi do patnácti let, i rodičům.
… že 9. srpna pokřtí Petr Batěk ve Studijní a vědecké knihovně PK svoji knihu Výkřik motýla.
… že během léta mohou děti s rodiči, kteří navštíví
výstavu PODTRŽENO… Luboš Drtina v Západočeské galerii využít galerijní kufřík. Ten obsahuje
několik pracovních listů, které slouží jako průvodce
výstavou.
v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Vernisáž výstavy
proběhne 16. července od 18 hodin a doprovodí ji taneční vystoupení.

25/07–18/08

Galerie Ladislava
Sutnara

12/07 / 17:00

Špička ledovce

Západočeská galerie

PODTRŽENO…
Luboš Drtina

Západočeská
galerie
zve
i uprostřed léta na komentované prohlídky svých výstav. Výstavou z tvorby Luboše Drtiny bude provázet její
kurátor Petr Jindra. Přiblíží osobnost a tvorbu klíčové
postavy české knižní grafiky. Drtinovy precizní a výrazově nezaměnitelné grafické úpravy a ilustrace knih
citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů
a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného
vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami.

16–
30/07

Galerie THAMBOS

Tam a zpět

Od poloviny července bude v galerii THAMBOS v Mohylové ulici v Doubravce instalována výstava Ivany Mrázkové s názvem Tam a zpět. Tato mladá česká krajinářka zde představí své olejomalby krajin. Výstava bude
přístupná v pondělí, středu a pátek od 10 do 14 hodin,
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

Výběr toho nejlepšího z bakalářských a diplomových prací na Sutnarce je další z řady
tradic na plzeňské umělecké fakultě. Letos představí
více než dvacet absolventů bakalářských a magisterských programů napříč všemi obory. Vernisáž proběhne
25. července od 18 hodin.

od
29/08

Nová scéna DJKT

Plzeňský salón

Divadlo pořádá třetí ročník výstavy Plzeňský salón, tentokrát s podtitulem Republika očima plzeňských výtvarníků. Svá díla vystaví na osm desítek členů Unie výtvarných
umělců Plzeň. Díla vzniklá v posledních dvou letech jsou
volně inspirována výročím republiky i dalšími osmičkovými roky, které byly v historii naší vlasti přelomové. Na výstavě se budou prezentovat malíři, sochaři, grafici, keramici, fotografové a architekti z Plzně a Plzeňského kraje.
Vernisáž se koná 29. srpna v 16:30 hodin, výstava bude
přístupná až do 28. října každý den kromě pondělí vždy
hodinu před představením.
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KAM ZA KULTUROU
od 30/06

Zámek Zelená Hora

 rohlídky zámku
P
Zelená Hora

Přijďte si prohlédnout jindy nepřístupné interiéry zámku, v nichž se odehrávali Černí
baroni, ale které toho pamatují mnohem a mnohem víc!
Mimořádné prohlídky navíc nabídnou koncert Gabriely
Beňačkové a Jakuba Pustiny a celodenní program pro
děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na prohlídky s divadelními etudami, historické souboje, středověkou hudbu
nebo břišní tanečnice.

07/07 / 16:00

Svatojánské
muzeum, Nepomuk

Barokní
odpoledne

Svatojánské muzeum v Nepomuku přináší možnost
strávit příjemné odpoledne v barokním duchu. Na programu je pěvecký koncert Jany Piorecké doprovázený
harfou, zábavné barokní degustace Olgy Kaderové,
taneční workshopy, interaktivní poznávání barokních
vůní a pro děti bude k dispozici barokní kolotoč. Celý
den bude zakončen slavnostním ohňostrojem. Na akci
lze využít dopravu speciálním festivalovým autobusem z Plzně a zpět. Jízdenka včetně vstupného pouze
na www.plzenskavstupenka.cz.

13/07 / 16:00

Muzeum Českého
lesa, Tachov

Barokní víkend
v Tachově – klášterní slavnost
Prožijte odpoledne a večer v areálu bývalého kláštera
a klášterní zahrady s bohatým programem inspirovaným barokem. Akce bude zaměřena na všechny smysly – ochutnat bude možné speciality barokní kuchyně,
prezentovány budou vůně baroka, zazní barokní hudba
a návštěvníci se naučí barokní tance. V průběhu programu bude možné potkat barokně oděné účinkující i další
personál. Tachovští ochotníci sehrají krátkou rozvernou
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frašku. Pro rodiny s dětmi bude k dispozici barokní kolotoč, lukostřelba, zábavné pracovní listy, výroba barokních škrabošek i speciální fotokoutek tentokrát s tématem Třicetileté války. Programovým lákadlem jsou
každoročně komentované prohlídky varhan a letošní
novinkou bude speciální prohlídka klášterního kostela
s výkladem. Jízdenky na bus Plzeň-Tachov-Plzeň k dispozici na Plzeňské vstupence.

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.
Během těchto tří dnů se vám představí téměř 130 účinkujících a lektorů z ČR a ze zahraničí. Čekají na vás zají-

TIP NA ČERVENEC
od 01/07

Nepomuk

Malá letní
scéna 2018
Hudba i divadlo každý
pátek od 20 hodin, taková je nabídka Malé letní scény na nádvoří Nepomuckého muzea. Jako
první si můžete sMLSnout na Jananasu. Skvělou
atmosféru navodí nezaměnitelná brněnská kapela se zpěvačkou Janou Infeldovou. Třináctého
července jsou na programu Monology vagíny
a o týden později si přijdou na své všichni milovníci dobrého folku: zamíří sem sedmičlenná
folková formace z Pardubic, kapela Marien. Poslední červencové představení nabídne stylové
podání hitů Elvise Presleyho či Chucka Berryho
v podání Crazy Dogs. V srpnu pak Malá letní
scéna ožije jazzem v podání Radek´s Group, písničkami Jiřího Dědečka, vystoupením violoncellového dua Tara Fuki, komedií Smích zakázán
a směsí rocku a rapu v podání kapely Brenda 5.
Více informací na mls.nepomuk.cz.

červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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mavé besedy, koncerty, cvičení, pracovní dílny a mnoho
dalších programů z oblasti zdravého životního stylu
a ezoteriky. 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 z Indie. Vyzkoušíte si například ohýbání roxoru
o krční jamku či přechod přes střepy a využít můžete
poraden alternativní i klasické medicíny. Na 100 vystavovatelů vám nabídne své služby a zboží. Budou zde
i poradny alternativní a klasické medicíny a občerstvení
s nabídkou chutných a zdravých jídel. Více informací najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz.

18/07 / 19:00

Nová Akropolis

Kréta

Minojská kultura je nejstarší známou evropskou civilizací, jejíž
počátky se datují do doby před pěti tisíci lety, a přetrvala
více než jeden a půl tisíce let. Řada prvků jejího hmotného i duchovního života se přelila prostřednictvím řecké
civilizace i do následujících epoch a některé z nich jsou
součástí evropského duševního a duchovního bohatství
i dnes. Kdo z nás například nikdy neslyšel mýtus o Minotaurovi a krétském Labyrintu, který ve svém psychologickém klíči již tisíce let ukazuje cestu člověka do nitra sebe
sama, aby zde nalezl své temné animální stránky, překonal strach a mohl nad nimi zvítězit. Přednáška s videoprojekcí s podtitulem Labyrint – cesta do nitra člověka
se uskuteční 18. 7. od 19 hodin. Vstupné 90 Kč, studenti
a důchodci 70 Kč. Více na www.akropolis.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 gasčervenec 2018 | www.zurnalmag.cz

tronomie. Zvýhodněný předprodej vstupenek už nyní
na webových stránkách www.skvosty-plzen.cz, Plzeňské
vstupence či osobně v DEPO2015.

20/07 a 17/08 / 20:30

Katedrála
sv. Bartoloměje

Večerní prohlídky
věže
Věž katedrály svatého Bartoloměje bude opět přístupná
i večer. První z letních prohlídek se bude konat 20. července, druhá 17. srpna. Nejvyšší kostelní věž v Čechách,
na jejíž vrchol vede 301 schodů, vás odmění jedinečným
výhledem na večerní osvětlenou Plzeň. Těšit se navíc
můžete na komentovanou prohlídku obrovských varhan zhotovených na konci 19. století. Cena pro dospělé
návštěvníky je 100 korun; děti, studenti a senioři mají
vstupné poloviční. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně věže katedrály nebo prostřednictvím Plzeňské
vstupenky a jejich počet je omezený.

TIP NA ČERVENEC
od 01/07

Chanovice

Chanovice
– zámek, skanzen, rozhledna
První písemná zmínka o Chanovicích je datována
rokem 1352 a prvním doloženým majitelem byl
vladycký rod Chanovských z Dlouhé Vsi. Dnes
jsou Chanovice především známé svým skanzenem lidové architektury jihozápadních Čech,
který tu vzniká od roku 1994 a zachráněno v něm
bylo více než dvacet objektů z Klatovska, Rokycanska, Domažlicka a jižního Plzeňska. K tradicím
se obrací i chanovický zámek, v jehož areálu najdeme Galerii Nositelů tradice lidových řemesel
a Expozici řemesel Pošumaví. Milovníky přírody
tu zase jistě zláká naučná stezka Příroda a lesy
Pošumaví nebo rozhledna s mottem Prácheňsko
jako na dlani. Přes letní prázdniny mají turistické
cíle v Chanovicích otevřeno každý den.
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KAM ZA KULTUROU
23–25/07
30/07–01/08

Katedra výtvarné
výchovy a kultury
FPE ZČU

Výtvarné dílny
pro děti

Na přelomu července a srpna pořádá katedra výtvarné
výchovy výtvarné dílny pro děti od 10 do 16 let. Ta nazvaná Golem nebo člověk? aneb Stejná kostra a přitom
různí lidé je zaměřená na klasické výtvarné techniky.
Za názvem druhé dílny OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK,
Ú TISK, S TISK, Ó TISK, O TISKU! se skrývá společné hledání
možných cest k TISKU, tedy grafické práce. Dílny povedou
umělci a pedagogové Západočeské univerzity na adrese
Klatovská třída 51 a účast je zdarma. Dílny jsou součástí
projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/000
4850). Projekt je spolufinancován EU. Přihlášky posílejte
na office@portedo.cz. Více na www.eurohudebka.cz.

TIP NA SRPEN
04/08 / 14:00

Klášter
Chotěšov

Večer pro klášter Chotěšov
První srpnová sobota bude jako každoročně patřit
klášteru Chotěšov. Hlavní hvězdou letošního festivalu, který apeluje a pomáhá shánět peníze na obnovu
kláštera, bude tentokrát zpěvačka a kytaristka Lenka
Filipová. Kromě ní se můžete těšit i na bohatý kulturní
program, v němž vystoupí na podiu v předních zahradách skupiny Hazband a Moodshake. Hudba zazní
také v kapitulní síni, kde vystoupí skupina Pilsen Voice
nebo folkové duo Dubnička-Lahoda. Chybět nebude
ani přednáška architekta Jana Soukupa, oblíbení šermíři z Modrého regimentu či prohlídky kláštera oživené divadelními vystoupeními s atmosférou druhé
poloviny 18. století. Návštěvníci se budou moci podívat i do míst, která jsou během roku nepřístupná. Více
informací na www.vecerproklaster.cz.
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27/07 / 18:00

Zámek
Spálené Poříčí

Doteky baroka
V rámci Letního barokního festivalu se ve Spáleném Poříčí uskuteční mezinárodní kurz
staré hudby. V rámci něhož účastníci nastudují barokní
operu Bouře, kterou slavnostně uvedou 27. července.
Představení začne v 18 hodin na zámku a poté bude následovat ochutnávka barokních pokrmů, připravených
podle původních receptur a za použití autentických
surovin, s lektorským výkladem Olgy Kaderové. Večer
zakončí od 21:30 hodin promítání Pohádky Peklo s princeznou v letním kině. Vstupenky k zakoupení na místě.

28/07 / 13:00

Zámek Nebílovy

Hudba a květiny
na černínském
zámku
V sobotu 28. července ožije nádvoří i interiéry Nebílovského zámku barokní slavností. Bohatá květinová
výzdoba, dobové kostýmy a barokní hudba bude provázet návštěvníky celé odpoledne v salónech, v kapli,
na nádvoří i v zámeckých arkádách. Připraveny budou
floristické workshopy, projížďky kočárem, tradiční řemesla i ochutnávka regionální gastronomie. Zahrají
komorní kvartety, zazní operní árie, sólová gamba,
žesťové fanfáry, lovecká hudba i regionální folklor.
Vstup do zámku bude po celé odpoledne bez průvodce. Vstupenky k dostání na pokladně zámku nebo
na www.plzenskavstupenka.cz.

28–29/07 Parkhotel Plzeň
10:00
Mezinárodní výstava

koček

Máte rádi kočky? Považujete je za zajímavá zvířata? Pak
určitě zajděte do velkého sálu kongresového centra Parkhotelu. K vidění tu totiž budou více i méně obvyklá plemena koček i útulkové kočky k adopci. Výstava bude doplněna prodejem chovatelských potřeb a krmiv a po oba
dny bude přístupná do 17 hodin. Bližší informace získáte
na e-mailu mvkparkhotel@email.cz, tel.: 734 621 757
nebo facebooku Mezinárodní výstava koček Plzeň.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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29/07 / 14:00

Zámek Rochlov

Baroko na bylinkovém panství
Rochlov
Také bylinkové panství Rochlov bude letos vonět barokním programem. Láká na přednášku Karla Drhovského
Barokní krajina a parky, oživené hudební prohlídky
zámku, ochutnávky vín a kávy, zkoušku barokních účesů
pro odvážné dámy, nebo na jarmark lokálních řemeslníků a výrobců. Slavnost zakončí koncert barokní hudby.
Vstupné na akci je dobrovolné.

03/08 / 18:30

Zámek Hrádek
u Sušice

Barokní slavnost
na Zámku Hrádek
Čtvrtý ročník barokní slavnosti přenese návštěvníky
do doby baroka s tancem, hudbou i barokním menu
v interiéru i exteriéru zámku. Program zahájí v půl sedmé vystoupení umělců Amor aeternus interpretující
autentickou hudbu 17. a 18. století, připraveny jsou také
barokní ochutnávky, poznávání barokních vůní, ohňová
show nebo barokní ohňostroj. Na akci je možné využít
speciální dopravu festivalovým autobusem. Více informací na www.zamekhradek.cz.

03–05/08

KD JAS

 o tančila repubC
lika za Tatíčka
Masaryka
Začněte v půli léta se swingem! Letošní ročník Letního swingování se ohlíží do časů první republiky,
kdy tanečním parketům vládl především charleston.
Zahraniční i domácí lektoři připravili lekce pro mírně a středně pokročilé swingaře, ale i pro ty, kteří se
swingem teprve chtějí začít, pro páry i lekce sólové.
A protože se taneční lekce propojují s Mezinárodním
dixielandovým festivalem, budou si tanečníci moci
naučenou látku hned vyzkoušet na tanečním parketu.
Více na www.swingvplzni.cz nebo na tel.: 724 317 539.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Chodské slavnosti se
letos konají 10. až 12. srpna.
… že 1. září proběhne v parku za Plazou Plzeňská MTB 50 Kooperativy.
… že první zářijový víkend patří na zámku Zbiroh
tradiční Bitvě pod zámkem (1.–2. 9.).
… že Jazz bez hranic pořádá i v příštím školním
roce kurzy swingu s Jirkou a Markétou.
… že 1. září se v Borském parku koná běh a barevná show Barvám Neutečeš.
… že ve druhé půlce září se v TJ Lokomotiva Plzeň
uskuteční další ročník Veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP (20.–22. 9.).

TIP NA SRPEN
18–26/08

A
 mfiteátr a park
za OC Plzeň Plaza

SPORTMANIE Plzeň 2018

Amfiteátr a park za Plazou bude ve druhé půli srpna
opět patřit nejrozmanitějším sportovním aktivitám.
Ve všední dny od 13 do 19 hodin a o víkendu od 10
do 19 hodin se tu děti i dospělí budou moci oddávat
nejen různým sportovním disciplínám, ale třeba oblíbenému rannímu cvičení. K dispozici tu bude jump
aréna, lezecká věž, autodráha nebo vodní skluzavka
a naplánovány jsou besedy a autogramiády sportovců a bohatý doprovodný program. Nebude chybět
ani atraktivní dětská soutěž o medaile. Sportmanie
bude zahájena 18. srpna ve čtyři hodiny odpoledne,
kdy z náměstí vyrazí směrem k Plaze průvod. V areálu za Plazou pak bude od půl šesté k vidění přehlídka prvorepublikové sportovní módy. Pro další dny
připravily program také jednotlivé městské obvody,
uskuteční se i Letní party běh s projektem Rozběháme Česko. Vstup na všechny aktivity je zdarma.
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05/07

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ant-Man a Wasp / akční / dobrodružný
Většina komiksových hrdinů zachraňuje svět minimálně dvakrát
do měsíce, Ant-Man je ale trošku jiný. Na zachraňování světa vlastně není ani moc vybavený, protože ještě donedávna se dovedl
maximálně zmenšit na velikost několika milimetrů a komunikovat s hmyzem. Teď je na tom lépe a dovede se i mnohonásobně
zvětšit, ale pořád kope tak trochu druhou superhrdinskou ligu.
To se teď ovšem změní. Ant-Man alias Scott Lang chce konat
dobro, moc mu to však nejde, a tak nafasuje parťačku Wasp,
svou kolegyni Hope van Dyne. Ta se dovede také zmenšovat,
ale navíc i létat a je vyzbrojena lasery.
Teď se ti dva musí naučit spolupracovat, a to zatraceně rychle,
protože se objevuje zástupce mocné společnosti, která si brousí
zuby na zmenšovací vynález. A to je jen začátek, Hope totiž spolu
se svým otcem zjistí, že její dávno ztracená matka Janet je pořád
ještě naživu, jen ukrytá v podivném mikrosvětě. A je potřeba ji
zachránit, v téhle říši na ně však čekají nebezpečí, o kterých se jim
ani nezdálo. Hlavní role si zopakují Paul Rudd a Evangeline Lilly,
vrátí se i Michael Douglas a nově dorazí Michelle Pfeiffer. A i tentokrát by to mělo být stejně akční, jako legrační. Kino Káčko uvede
15. července.

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

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
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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 Jasonem Stathamem Mechanik zabiják 2: Vzkříšení.

		

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.

05/07

CineStar, Cinema City První očista / akční / horor / thriller / sci-fi

Akčně-hororová série Očista se stala nečekaným hitem. Už v prvním díle jsme se vypravili do světa blízké budoucnosti,
kdy jsou lidé šťastnější, spokojenější a lépe spolu vycházejí. Proč? Protože jednou za rok si policie a nemocnice vezmou
volno a do ulic vyráží průměrní Američané, aby se vyřádili. Vše je povoleno, včetně násilí. Naštval vás před půl rokem
soused, protože začal sekat trávu v půl sedmé ráno? Teď mu můžete beztrestně rozmlátit hlavu baseballovou pálkou…
Po dalších dvou dílech to vypadalo, že se světem Očisty je konec, ale tak to není. V Hollywoodu platí pravidlo, že dokud
něco vydělává, musí se točit, a tak se v První očistě podíváme na úplný začátek a zjistíme, co se vlastně muselo stát, aby
Američané přišli s takhle šíleným a krutým řešením. V jedné z hlavních rolí se objeví i oscarová Marisa Tomei.

		

CineStar, Cinema City

05/07

Manžel na zkoušku / komedie / romantický
Kate je svobodná máma, která se musí starat o tři děti, a tak nemá ani chvilku
času pro sebe. Běhá z jedné práce do druhé, a i když by si ráda udělala kurz
a stala se zdravotní sestrou, jednoduše na to nemá čas. Jedním z jejích zaměstnání je i uklízení na lodi milionářského playboye Leonarda, se kterým se
jednou ošklivé pohádá, dostane padáka a Leonardo ještě zničí její drahý stroj
na mytí podlah. Všechno vypadá pro Kate dost špatně, pak se ale situace obrátí k dobrému. Leonardo totiž spadl
ze své vlastní lodi, probudil se v nemocnici a neví, kdo je, a tak se Kate začne vydávat za jeho manželku, ujme se ho
a chce mu ukázat, jak vypadá život člověka, který může mít cokoliv. Pomsta bude sladká… co se ale stane, když se
ukáže, že „nový“ Leonardo je vlastně sympaťák a Kate ho začíná mít ráda? A co přijde, až vypluje na povrch pravda?
V hlavní roli se objeví komediální hvězda Anna Faris.

05/07

CineStar, Cinema City

Než přišla bouře / akční / dobrodružný / drama
Islandský režisér Baltasar Kormákur úspěšně přesídlil do Hollywoodu a před pár
lety ve svém napínavém dramatu Everest ukázal, že mu zatraceně dobře jdou
příběhy, v nichž lidé bojují o život s přírodou. Zatímco minule hrdiny potrápila
největší hora světa, teď to bude moře. Než přišla bouře se točí okolo Tami a Richarda. Je to mladý pár, který touží po dobrodružství, a tak se rozhodnou spočervenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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lečně vyrazit na dlouhou cestu přes oceán na své plachetnici. Ale mají zatraceně velkou smůlu a ocitnou se uprostřed
jednoho z nejničivějších hurikánů, jaké kdy byly zaznamenány. Povedlo se jim sice přežít, ale Richard je těžce zraněný,
loď rozbitá a nejbližší civilizace tisíce kilometrů daleko. Nezkušená Tami tak musí napnout síly na sto deset procent, aby
si zachránila holý život a život svého přítele. V hlavní roli se objeví Shailene Woodley ze sci-fi série Divergence.

		

CineStar, Kino Beseda

05/07

Muž, který zabil Dona Quijota / dobrodružný
Režisér Terry Gilliam spojil značnou část svojí kariéry s legendárním Monty
Pythonovým létajícím cirkusem, dokázal se ale prosadit i sólo. Jako režisér se
podepsal pod kultovní filmy jako Brazil nebo 12 opic, jeho vysněným projektem byl však vždycky Muž, který zabil Dona Quijota. Toho chystá už dlouhé
roky, před lety se dokonce točilo s Johnnym Deppem, ale nevyšlo to, nakonec
se mu však povedlo projekt dokončit. A teď míří do kin. Hlavním hrdinou bude obyčejný třicátník z jednadvacátého
století Toby, který se octne ve světě Dona Quijota, slavného rytíře, který bojoval s větrnými mlýny. A hledá svého
sluhu Sancho Panzu. Z Tobyho se tak stává jeho panoš a vyráží na to nejšílenější a nejdivočejší dobrodružství, jaké si
ani nedovedl představit. Kino Beseda uvede 23. a 25. července.

12/07

CineStar, Cinema City

Mrakodrap / akční
Dwayne Johnson je jedna z největších hereckých hvězd současnosti, což
potvrdil pár měsíců zpátky skoro miliardovým Jumanji: Vítejte v džungli.
Nedávno jste ho mohli vidět po boku obřích monster v Rampage: Ničitelé,
a teď se taky nudit nebudete. Mrakodrap je akční podívaná, která se inspiruje dvěma klasikami. Tou první je legendární Smrtonosná past, druhou stejně
slavné Skleněné peklo. Johnson si zahraje bývalého agenta FBI, který před lety musel kvůli zranění odejít do civilu, a tak se dnes živí jako bezpečnostní konzultant. V Číně má dohlédnout na nejvyšší stavbu na světě a má k ní své
výhrady, čekají ho ovšem úplně jiné problémy než střet s byrokraty. Mrakodrap si totiž jako svůj cíl vybrala parta
zločinců, kteří v jeho polovině založili požár, a tak se k nim nikdo nedostane. Pro jistotu si však vzali rukojmí a mezi
nimi je i rodina hlavního hrdiny, který neváhá a rozhodne se osvobodit je na vlastní pěst.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

12/07

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
/ animovaný / komedie
Ne všechny příšery musí být strašidelné. O tom nás přesvědčil animák Příšerky, s. r. o., ale i Hotel Transylvánie, který se letos dočkal už třetího dílu. V jedničce jsme se seznámili s Drákulou, který se rozhodl uprostřed divočiny otevřít hotel, kam by si mohly jezdit odpočinout všechny příšery z celého světa.
Musel však řešit problém i s dcerou Mavis, která se zamilovala do člověka. Nakonec to dopadlo dobře a povedlo se
mu najít i společnou řeč s vlastním otcem ve dvojce, teď ale potřebuje dovolenou on sám. A taky holku, protože se
cítí osamělý. Spolu s přáteli tak vyrazí na zaoceánskou plavbu na luxusní lodi a hodlá si to tu užít. Navíc zjistí, že kapitánka Erica je celkem zajímavá dáma a on se do ní okamžitě zamiluje. Netuší ovšem, že Erica má s monstry vlastní
plány a že je ve skutečnosti příbuznou největšího lovce upírů všech dob. Uprostřed oceánu začne pořádná divočina.
A taky zábava. Kino Káčko uvede 12., 15., 19. a 22. července.

19/07

CineStar, Cinema City Děsivé dědictví / drama / horor

Rod Grahamů byl vždycky tak trochu divný a podezřelý a říkalo se o něm, že je prokletý. Annie to vždycky považovala za bláboly a nebrala to nijak moc vážně, pak ale matriarcha rodu Ellen zemřela a všechno se změnilo. Annie se
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spolu se svou rodinou rozhodla nastěhovat do jejího starého domu a začaly se dít podivné věci. Ona i její nejbližší
najednou trpí podivnými vizemi a pomalu odhalují děsivá tajemství vlastních předků. Annie pomalu dochází, že
se tu děje něco hodně divného a hodně nebezpečného, ale už je pozdě. Zdá se, že rodinné prokletí je má už ve své
moc a dřív nebo později se i Annie a její děti stanou jeho obětmi. Horor Děsivé dědictví sbírá naprosto nadšené
reakce zahraničních kritiků a mluví se o něm jako o nové klasice, fandové filmové hrůzy by ho tak rozhodně neměli vynechat. V hlavní roli se objeví Toni Collette, kterou můžete znát z jiné hororové klasiky Šestý smysl.

19/07

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Mamma Mia! Here We Go Again / muzikál
Písničky skupiny ABBA jsou populární i dlouhé roky po tom, co se kapela
rozpadla. Před několika lety to dokázal i muzikál Mamma Mia!, který spoléhal právě na slavné melodie, ale i na půvabné prostředí řeckého ostrůvku
a skvělé herce v čele s Meryl Streep, Colinem Firthem a Piercem Brosnanem.
Na dvojku jsme si ale museli celkem dlouho počkat a navíc ona to tak úplně dvojka není. Zatímco minule se mladá
Sophia vdávala a na ostrov se sjeli všichni její přátelé a potenciální tatínkové, teď je těhotná a moc neví, kde jí
z toho hlava stojí. Zjistí ale, že podobně to prožívala před lety i její maminka… Vracíme se tak do minulosti a namísto Donny v podání Meryl Streep dorazí její mladší verze, kterou si zahrála půvabná Lily James. Z minula ovšem
dorazí i Brosnan s Firthem a nově třeba i Andy Garcia nebo dokonce legendární Cher. A zase u toho bude spousta
„abbovské“ muziky. Kino Beseda uvede 23. a 24. července. Kino Káčko 19. a 22. července.

				

CineStar

26/07

Chata na prodej / komedie
Mladý český režisér Tomáš Poláček se před pár lety uvedl povedeným debutem Parádně pokecal a teď se vrací komedií Chata na prodej. Ta se bude točit
kolem jedné poměrně široké rodiny, která má společný problém. Rodiče chtějí
prodat svou starou chalupu, pro kterou už nemají využití, ještě než ji ale začne
užívat nový majitel, rozhodne se maminka zorganizovat velké rodinné setkání. Nikdo z toho nemá moc radost. Dědeček už je ve svém věku duchem trochu jinde, syn preferuje alkohol víc, než
by bylo zdrávo, tatínek podobné akce bojkotuje z principu, babička si říká, co chce a dcera se rozhodla vzít s sebou
i bohatého přítele, který se jako jediný doopravdy těší. Idylka v přírodě ovšem podle očekávání dlouho nevydrží
a brzy vyplují na povrch rodinná tajemství. A navíc se ztratí děda. V hlavních rolích se můžete těšit na Ivanu Chýlkovou, Terezu Voříškovou, Jana Kačera, Davida Vávru nebo Judit Bárdos.

26/07

CineStar

Hotel Artemis / thriller / krimi / akční / sci-fi
V budoucnosti jsou ulice dost nebezpečné místo. Nejen pro obyčejné lidi,
ale i pro policii a dokonce i pro zločince, proto existují místa jako Hotel Artemis. Jde o tajnou nemocnici, do níž může přijít každý, kdo si platí členství,
a dostane se mu skvělé lékařské péče. Teď se tu krom personálu, který tvoří
stárnoucí zdravotní sestra bez licence a její obrovitý asistent, usídlili i sexistický obchodník se zbraněmi, nájemná vražedkyně a dvojice bankovních zlodějů, jejichž kšeft úplně nevyšel. Měli
by tu být v bezpečí, ale to je jen teorie. Během loupeže se jim totiž povedlo ukrást i něco, co patří nejmocnějšímu
gangsterovi v okolí a ten je rozhodnutý získat svůj majetek zpátky bez ohledu na to, kolik lidí u toho zemře a kolik
pravidel svérázné nemocnice bude muset porušit. Začíná boj o holý život. A není úplně snadné si vybrat, komu
fandit. V hlavních rolích uvidíte Jodie Foster, Davea Bautistu, Jeffa Goldblumu nebo Sofii Boutellu.
červenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Romana Černíka
Osobně se spíš označuji za radostného jedlíka než za gurmána. Už od dětství
považuji dobré jídlo za životní radost. Má to dvě stránky, jednak jsou to samozřejmě pestré chuti a jejich umná kombinace, a taky společnost u stolu. Zároveň si cením vloženého umu a práce kuchařů. V jídle se podle mne, tak jako
v každém díle, odráží osobnost tvůrce. Taky osobně rád kuchařím, baví mne
kombinovat věci i trochu experimentovat, riskovat.
Možná trochu překvapivě nejsem moc poznamenán stravováním ve školních jídelnách svého dětství. A to jsem
z té generace, co byla na hromadném – „double masovém“ - stravování od jeslí až po vysokou školu a povinnou
vojnu. Dokonce si myslím, že jsem se již různé divnosti, které nám tehdy vštěpovali, odnaučil. Takže si u jídla důsledně vyprávím, taky v klidu piji v průběhu, když mám dost, tak nedojídám, když nejsem spokojen, tak dokonce
jídlo vracím, a jím i špenát. Ale vlastně si myslím, že díky jídelnám mám rád polévky.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Již téměř dvacet let jsem vegetarián, to je hlavní vymezení mých oblíbených kategorií. K mým nejoblíbenějším
jídlům patří rozhodně ta s dobře upravenými rajčaty. Velmi mám rád lilek, zelí, ovoce snad všechno, ale jablka
nejvíc. Taky myslím, že už umím rozlišovat pestré chuti dobře připravené rýže. Musím přiznat, že mám dost rád
sladké koláče, zákusky, ale také pudink, tvaroh a opravdu miluji opravdový hutný jogurt a ocením dobrý sýr.
Dříve jsem jedl ryby, ale i ty jsem postupně opustil i vzhledem ke způsobům jejich „průmyslového“ chovu a lovu.
V mém stravování se odrážejí i roční období, například léto poznám spolehlivě: hodně jím syrovou zeleninu,
jednoduché saláty, čerstvé ovoce podle toho, jak dozrává, a jsem milovník zmrzliny. Dnes si sice lze kupovat téměř vše po celý rok, ale já dost hlídám, jak daleko je to které zboží na cestě a zda je to alespoň trochu pěstováno
za férových podmínek, třeba se vyhýbám vejcím z klecových chovů. Užívám si i cestování. Při cestách do zahraničí jsem totiž takový tester místních produktů. Dávám pozor, jak je to s masem, což je často dobrodružné
vysvětlovat hostitelům.
Těší mne, že v Plzni přibyly restaurace a jídelny s orientální kuchyní, mám rád indickou i vietnamskou kuchyň, ale
hlavně mě těší vynalézavá vegetariánská a veganská kuchyň. Hodně rád a vlastně poměrně často jím v Bistru
Satyr. To je pro mne dobrá adresa. Chutné jídlo, často překvapující, příjemná přátelská obsluha. A mají také
vynikající sladké i slané koláče, které s radostí nabízíme i u nás v Moving Station.
Má obliba v restauracích je taková dvojlomná. Jsou restaurace, kde se člověk dobře nají, třeba indická restaurace
Everest nebo vietnamský Zlatý drak či italská restaurace La Spezia na Masarykově náměstí. Ale také mne těší
restaurace, kavárny, bistra, kde je příjemné posezení, kde je radost trávit čas s přáteli, potkávat se s kamarády
a kolegy, jako je třeba El Café na Chodském náměstí, právě Satyr či Inkognito nebo Družba.
Roman Černík, autor, dramaturg, vedoucí a pedagog

od 01/07

el Cid

Letní speciality
S příchodem léta se můžete
těšit na nové letní speciality
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v plzeňské restauraci el Cid. Tato restaurace je zařízena ve stylu španělských hospůdek a nabízí vyhlášenou kuchyni. Do nabídky zařadil šéfkuchař restaurace
například studenou španělskou zeleninovou polévku
Gazpacho, španělský hovězí tatarák s topinkami, carpaccio z chobotnice na galicijský způsob se zauzenou
paprikou, salát s marinovaným lososem v červené řepě,
mušle na bílém víně nebo kuřecí prso supreme s kačervenec 2018 | www.zurnalmag.cz
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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.
rotkovým pyré s pomerančem a kroupovým rizotem.
A jako sladkou tečku bezový dortík s lesním ovocem
nebo zapečené čerstvé jahody z pece.

05–06/07

Zámek
Horšovský Týn

Trauttmannsdorffské slavnosti
První ročník dvoudenních zámeckých slavností se bude
konat na zpřístupněném nádvoří Zámku Horšovský Týn.
Těšit se můžete na historické trhy na nádvoří, projížďky
kočárem v zámeckém parku, kostýmované hrané prohlídky Zpětohledy, šermířská vystoupení, sokolnické
ukázky nebo příjezd Maxmiliána Trauttmannsdorffa.
Slavnostní zakončení pak proběhne v pátek 6. července
ve 20 hodin Trauttmannsdorffským plesem v Erbovním
sále. Vstupenky k zakoupení na podkladně zámku nebo
na www.zamek-horsovskytyn.cz.

10–12/08

Domažlice

Chodské slavnosti
Jedna z největších a nejstarších
národopisných slavností opět
přinese folklor, tradice, slavnou mši, všudypřítomné
tóny dud a pochopitelně i vynikající chodské koláče. Lečervenec 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Kavárna Moving Café
v Moving Station má v červenci otevřeno ve všedních
dnech vždy od 12 do 18 hodin, srpnu ctí divadelní prázdniny a v září opět otevírá denní provoz
od 10 do 19 hodin a také jako divadelní kavárna
vždy hodinu před představením.
… že Slunce ve skle se letos uskuteční
od 21. do 22. září v areálu Pivovarského dvora
Plzeň – Purkmistr.
… že 18. srpna ožije areál pivovaru Chodovar Tradičními slavnostmi piva Chodovar, jejichž součástí
bude třeba klání o titul Pivní rytíř a Pivní rytířka
nebo netradiční prohlídky provozu.

TIP NA ČERVENEC
21/07

Nepomuk

Nepomucké
pivní slavnosti
V sobotu 21. července se
uskuteční již 26. ročník oblíbených Nepomuckých
pivních slavností. Akce zaplní nepomucké náměstí nejen stánky téměř čtyřiceti malých pivovarů
z Čech i jiných zemí Evropy či výběr z originálního
pouličního občerstvení, ale též bohatou a rozmanitou hudební produkcí. Hlavní hvězdou programu
bude plzeňský revival slavné skupiny The Queen,
zahraje i staropražská kapela Šmrnc, hardrocková
parta Steven Daniels, blues-folkové trio Přelet M. S.
či vítězka soutěže Česko Slovenská SuperStar Sabina Křováková. Festival zakončí punk-rock´n´rollová
skupina Queens of Everything, před jejímž vystoupením vybouchne ohňostroj. Více informací
na webových stránkách http://pivo.nepomuk.cz.
tos se můžete těšit na 5 scén a více než 600 účinkujících
z Čech i ze zahraničí. Zajímavým zpestřením bude také
velký staročeský jarmark v historickém centru města.
Vstup na všechny pořady v rámci hlavního programu
je zdarma. Více informací na www.chodskeslavnosti.cz.
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Divadelní léto pod plzeňským nebem

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

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

Cyrano – premiéra
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Improzápas
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)
Open Air Slam
Akvabely (vždy od 20:30 hod.)
Festival hereckých kapel

Živá ulice – Za dveřmi… je divadlo

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

16. 7. 17:00 Klára Jediná: Tuláček a Klára
		18:00 Le Cabaret Nomade: Tabernaculum – divadlo pro jednoho
diváka
		18:00 Le Cabaret Nomade: Šalabunda – koncert pro jednoho diváka
		21:00 Cink Cink Cirk: Dukto
17. 7. 16:00 Klára Jediná: Tuláček a Klára
		17:00 Le Cabaret Nomade: Tabernaculum – divadlo pro jednoho
diváka
		17:00 Le Cabaret Nomade: Šalabunda – koncert pro jednoho diváka
		19:00 Enano (PT): Libertenano
		21:00 DJuggledy (D): El Diabolo
18. 7. 19:30 Ben Zuddhist (FR): Versilli and the smallest animal circus
in the world
		21:00 La Sbrindola (IT): Shock’em all

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

12.–15. 7.
12. 7. 18:00
		20:00
13. 7. 20:00
14. 7. 20:00

ProART Festival 2018 – tvůrčí dílny
Vernisáž uměleckého díla Konfrontace
IMPRA: Imprassionismus – neztrácej své vnitřní dítě
Lenka Dusilová & ProART: Amid Fragility – uprostřed křehkosti
Jana Tereková & bees-R: Zrkadlenie + Martin Dvořák
& ProART: Blatný
15. 7. 18:30 ProART FESTIVAL GALA – umění svobody
23.–27. 7.	Divadelní prázdniny – divadelní kurz pro děti formou
příměstského tábora (vždy od 8:00 do 16:00 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 16. 9.	Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
Kulturní program během výstavy:
25. 7. 16:00 Co se děje v králíkárně – dětská tvůrčí dílna (do 18:00 hod.)
21. 8. 17:00 Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu – komentovaná prohlídka, provází Helena Musilová
		18:00 Komponovaný pořad motivovaný událostmi 21. srpna 1968

30

Divadlo | Galerie

23. 8. 17:00 Plzeň v roce 1968 – setkání a beseda s pamětníky
Výstavní síň „13“
do 26. 8.	PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba
Kulturní program během výstavy:
1. 7. 14:00 Ve světě knihy – tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
od 7 do 15 let (do 16:00 hod.)
10. 7. 17:00 Křest knihy Daniely Kovářové Podivné povídky – uvádí
Stanislav Jurík a Václav Gruber
12. 7. 17:00 PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba – komentovaná prohlídka,
provází Petr Jindra
		18:00 Autorské představení výstavy Plzeň – umělecké centrum
světa 1972 – za účasti Stanislava Bukovského a manželů
Kocourkových, hudební doprovod soubor Gutta
17. 7. 18:00 Kabaret pod letním nebem – pořad plný humoru
a krásných melodií, účinkuje Poetické divadlo, Stanislava
Topinková Fořtová (zpěv), Roman Krebs (zpěv) a Ivana
Janečková (klavír)
1. 8. 09:00 Barevné prázdniny v galerii – celodenní tvůrčí dílna pro
rodiče s dětmi od 7 do 15 let (do 16:00 hod.)
		17:00 PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba – komentovaná prohlídka
a představení autorské knihy Po tmě, host: Luboš Drtina
15. 8. 18:00 Světem šansonu – letní pořad plný krásných šansonů,
poezie i humoristických textů z klasické literatury, účinkuje
Poetické divadlo a Duo Musette
24. 8. 18:00 S panem Čapkem nejen do Španěl – čtení z cestopisů
a povídek Karla Čapka doplněné o flamencové taneční
vystoupení, účinkuje Poetické divadlo a La Juerga

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
4. 7.–6. 9.
Heydrichiáda: Spálený les 1942 – výstava
6. 9. 17:00 Heydrichiáda: Spálený les 1942 – dernisáž výstavy

Galerie města Plzně

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

do 26. 8.	Na dosah 3 / Greifbar nah 3 Současné umění z Lince / Zeitgenössische Kunst aus Linz – třetí ročník výstavního projektu
1. 7. 15:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
16.–20. 7.
Výtvarný příměstský tábor

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

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

do 29. 7.

O braz / objekt / otisk – Pavel Mutinský, Petr Johanus,
Berenika Ovčáčková
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Galerie | Muzea

do 31. 9.

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)

do 21. 7.	Josep Antoni Tàssies Penella – výstava španělského
ilustrátora (GLS)
25. 7. 18:00 Špička ledovce – vernisáž výstavy (GLS)
26. 7.–18. 8.	Špička ledovce – výstava bakalářských a diplomových
prací (GLS)

Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného

Mariánská Týnice, www.bimba.cz

do 19. 8.

V ýstava ilustrací, kreseb a maleb malíře a ilustrátora Bohumila Konečného – Bimby k příležitosti 100. výročí narození
31. 7. 15:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstavy
Janem Hosnedlem

Galerie THAMBOS

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

16.–30. 7.	Tam a zpět – výstava olejomaleb krajinářky Ivany Mrázkové

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
10. 7.
17. 7.

19:30
19:30

JAZZ & SWING NIGHT PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV
MICHAL PAVLÍČEK & MONIKA NAČEVA

20:00
20:00

MONOLOGY VAGÍNY
JONÁŠ A TINGL-TANGL

DIVADLO
12. 7.
30. 7.

KINO 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
17:00
23. 7.
23. 7. 20:00
24. 7. 20:00
25. 7. 20:00
26. 7. 18:00 a 20:00
30. 7. 20:00
31. 7. 20:00

BORG / MCENROE
THE FLORIDA PROJECT
LADY BIRD
TÁTOVA VOLHA
ZTRATILI JSME STALINA
RUDÁ VOLAVKA
TVÁŘ VODY
HASTRMAN
MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

ZVÝHODNĚNÉ LETNÍ VSTUPNÉ 79 KČ

J iří Vlach – kresby a obrazy, Žofie Vlachová – fotografie
(výstavní síň radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
1. 8. 17:00 Loutky / Aradekor – vernisáž výstavy
1. 8.–2. 9.
Loutky / Aradekor – výstava Milady Hynkové

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

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 1. 7.		
Památky osiřelé – panelová výstava
do 29. 7.
Zapomenutá místa pohraničí – putovní výstava
do 12. 8.
Petr Schel: Sochy a Milan Stýblo: Obrazy – výstava
do 14. 10.	Československý svéráz, aneb hledání národního stylu
– výstava
26. 7.–30. 9. Lidová architektura Plzeňského kraje – putovní výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 10.
Kinetický dvorek 2018 – pohyblivé objekty
do 31. 12.
Gustav Nosek: Muž ve stínu – výstava
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SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ

NA PLÁTNĚ KINA BESEDA
CÉZANNE: PORTRÉTY
JEDNOHO ŽIVOTA
18. 10. 2018
DAVID HOCKNEY
V KRÁLOVSKÉ AKADEMII UMĚNÍ
15. 11. 2018
CANALETTO A UMĚNÍ BENÁTEK
17. 1. 2019
JÁ, CLAUDE MONET
21. 2. 2019
HIERONYMUS BOSCH
A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚT
14. 3. 2019
MICHELANGELO: LÁSKA A SMRT
16. 5. 2019

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzea | Instituce | Akce

Mezinárodní výstava koček (FIFe)

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

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 12. 8.
Lydie Šloufová: Biblické motivy v textilní tvorbě – výstava

28.–29. 7.	Přehlídka plemen, nabídka koček z útulku k adopci, prodej
chovatelských potřeb a krmiv (vždy od 10:00 do 17:00 hod.)

Nová Akropolis

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

18. 7. 19:00 Kréta – přednáška s videoprojekcí

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 10. 7.	Josef Ladislav Jícha: Užitá a volná grafika z 60. a 70. let
– výstava
do 12. 7.
Má vlast – zblízka a nahlas – audiovizuální výstava
do 31. 10.	100PY: Sto let republiky očima pěti generací – výstava
(30. 6.–10. 7. je výstava uzavřena a 23. 7.–14. 8. je její
provoz omezen)
7. 7. 16:00 Barokní odpoledne (Svatojánské muzeum, Nepomuk)
13. 7. 16:00 Barokní klášterní slavnost (Muzeum Českého lesa
v Tachově)
14. 7. 17:00 Oživená Jízdárna ve Světcích (Světce u Tachova)
15. 7.		
Craft Team Running – týmový závod
19.–22. 7.
Skvosty s vůní benzínu – přehlídka automobilů
26. 7. 08:30 Brain&Breakfast – přednáška pedagoga Boba Kartouse
31. 7. 21:30 Letní kino k výstavě 100PY: Sto let republiky očima pěti
generací

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

do 31. 10.

Rekonstrukce

52. Festival Miluj svůj život

Výtvarné dílny pro děti

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň,
office@portedo.cz, www.eurohudebka.cz

23.–25. 7.	Golem nebo člověk? aneb Stejná kostra a přitom různí
lidé – seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými
technikami (vždy od 10:00 do 16:00 hod.)
30. 7.–1. 8.	OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK, S TISK, Ó TISK,
O TISKU! – společné hledání možných cest k tisku,
seznámení s klasickými i experimentálními grafickými
technikami (vždy od 10:00 do 16:00 hod.)

XXVI. Nepomucké pivní slavnosti

Náměstí A. Němejce, Nepomuk, http://pivo.nepomuk.cz

21. 7.		

		11:00
		13:00
		14:30
		16:15
		18:00
		19:30
		21:30
		23:00

Sportmanie Plzeň

Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza, po-pá 13–19 hod., so-ne 10– 19 hod., sport.plzen.eu

18.–26. 8.

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

Malá letní scéna 2018

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

29. 6.
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
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20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

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

O blíbený pivní festival na nepomuckém náměstí – originální pouliční občerstvení, malé pivovary z Čech i Evropy, pivní
soutěže, hudební vystoupení
Bigband Klatovy
Přelet M. S.
PF Band
Šmrnc
Sabina Křováková
Steven Daniels
Pilsen Queen Tribute Band
Ohňostroj, Queens of Everything

Sportovní park pro celou rodinu – sportovní aktivity, dětská
soutěž o medaile, ranní cvičení, besedy a autogramiády,
vzdělávací semináře, přednáškový stan, taneční vystoupení
a další, vstup zdarma

Léto v Prazdroji 2018

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

do 31. 10.
5. 7. 19:00
6. 7. 21:30
12. 7. 19:00
13. 7. 21:30
19. 7. 19:00
20. 7. 21:30
26. 7. 19:00
27. 7. 21:30
2. 8. 19:00
3. 8. 21:30
9. 8. 19:00
10. 8. 21:30

Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava
Manu Destra, Yo Yo Band – pop music
Pulp Fiction – film
The Wild Roots, Ota Balage – rock
Okresní přebor – film
Liwid, O5 a Radeček – pop music
Postradatelní – film
Tajfun, Vilém Čok & Bypass – rock
Vratné lahve – film
Čardáš Klaunů, Medvěd 009 – rock
Nespoutaný Django – film
Like-it, Honza Křížek & kapela – pop-rock
Pelíšky – film
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Akce | Kino | Koncerty | Kluby

15. 8. 19:00 X-Cover, Extra Band – rock-hard rock
17. 8. 21:30 Hříšný tanec – film
23. 8. 19:00 The Complication, Minus 123 minut – jazz, blues, funky,
world music
24. 8. 21:30 Prezident Blaník – film
30. 8. 16:30 John Wolfhooker, The Switch – rock-crossover
31. 8. 21:30 Velký Gatsby – film

Kino a divadlo Káčko

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

12. 7. 17:00
		20:00
15. 7. 15:00
		18:00
18. 7. 20:00
19. 7. 17:00
		20:00
22. 7. 15:00
		18:00

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Úsměvy smutných mužů
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Ant-Man a Wasp 3D
Mamma Mia!
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Mamma Mia! Here We Go Again
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Mamma Mia! Here We Go Again

Letní kino Dobřany

Náměstí T. G. M., Dobřany, vstup zdarma

24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.

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

Všichni dobří rodáci
Fakjů pane učiteli 3
Sněhulák
Hastrman
Po strništi bos
Nebeští jezdci
Největší showman
Vražda v Orient expresu
Čertoviny
Tátova volha

CineStar

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

28. 6.–4. 7. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Sicario 2: Soldado
5.–11. 7.	Ant-Man a Wasp, Manžel na zkoušku, Muž, který zabil Dona
Quijota, Než přišla bouře, První očista
12.–18. 7.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Mrakodrap
19.–25. 7.
Děsivé dědictví, Mamma Mia! Here We Go Again
26. 7.–1. 8. Chata na prodej, Hotel Artemis
Dále hrajeme: Avengers: Infinity War, Backstage, Deadpool 2, Debbie a její
parťačky, Escobar, Já, Simon, Jsem božská, Jurský svět: Zánik říše (2D i 3D),
Máš ji!, Pat a Mat znovu v akci, Příšerky z vesmíru, Solo: Star Wars Story

Cinema City

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

28. 6.–4. 7.	Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, Láska bez bariér,
Sicario 2: Soldado
5.–11. 7.	Ant-Man a Wasp, Manžel na zkoušku, Než přišla bouře,
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První očista
12.–18. 7.
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Mrakodrap
19.–25. 7.
Děsivé dědictví, Mamma Mia! Here We Go Again
Dále hrajeme: Avengers: Infinity War, Backstage, Dámský klub, Deadpool
2, Debbie a její parťačky, Dvě nevěsty a jedna svatba, Escobar, Ghost Stories,
Hledá se princezna, Já, Simon, Jsme božská, Jurský svět: Zánik říše (2D i 3D),
Králíček Petr, Máš ji!, Pat a Mat znovu v akci, Příšerky z vesmíru, Solo: Star
Wars Story (2D i 3D)

Cyklus letních koncertů – Kralovicko 2018

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

7. 7. 18:00 G raffovovo kvarteto jubilující – koncert k 20. výročí kvarteta, účinkují: Štěpán Graffe a Lukáš Bednařík – housle, Lukáš
Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello (Mariánská
Týnice, muzeum)
14. 7. 18:00 Temperament kytary a zpěvu – účinkují: Ivana Bilej-Brouková – zpěv, kytara a Jana Steidl-Kindernayová –
romantická kytara (Mladotice, kaple Jména Panny Marie)
21. 7. 18:00 České země uprostřed Evropy – účinkuje: Schola Gregoriana
Pragensis (Potvorov, kostel sv. Mikuláše)
4. 8. 18:00 Neapolské koncerty – účinkuje: soubor barokní hudby
Concerto Aventino (Strážiště, kostel sv. Martina)
18. 8. 18:00 Kühnův dětský sbor – vystoupení u příležitosti 10. výročí
založení Spolku Gryspek (Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla)
25. 8. 18:00 Harmonie slov a tónů – účinkují: Petra Špalková – recitace,
Josef Moravec – tenor, Vítězslav Podrazil – klavír (Mariánská Týnice, muzeum)

Plaské kulturní léto 2018

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

5. 7.		
4. 8.		
18. 8.		

F olk: Míša Leicht a COP, Nezmaři, Jakub Kořínek a Katka
Misíková
Metal Fest: Arakain, Krucipűsk, Desert Island (USA), Fata
Morgana, Coward, Stroy, Tortharry, Search & Destroy, Hi-Fly
Avidity For, Interitus, After Rain, Abyss

Zach´s Pub

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

6. 7.
9. 7.
11. 7.
12. 7.

20:00
19:30
20:30
21:00

13. 7.
16. 7.
18. 7.
19. 7.

20:00
19:30
20:30
21:00

24. 7.
25. 7.
31. 7.
1. 8.

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

Boz Trio – klezmer, balkan
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Znouzectnost – folkpunk
Metallica Quebec Magnetic – projekce filmového záznamu
rockového koncertu
Jack Daniels Drink Party
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Sliotar – modern irish music
Motörhead Clean Your Clock – projekce filmového záznamu
rockového koncertu
Tradish – tradiční irish music
Vltava – české texty, světová hudba
Selfish Murphy – celtic punk
Švihadlo – reggae
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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

i po
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Triumf hudby s hvězdným obsazením
a unikátními nástroji!

ORFEO
Claudio Monteverdi
„Mimořádně úspěšný návrat barokní opery do Plzně“
Václav Bečvář, OPERA JOURNAL, 4. června 2018

Přijďte si vychutnat nevšední hudební i vizuální zážitek
a navštivte nás 4., 21., či 26. září 2018 ve Velkém divadle.

OPERA

Vstupenky v prodeji již nyní!

www.djkt.eu

