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srpen je dalším z měsíců, k nimž se letos
váží osmičková československá výročí.
A ta nejsou ve většině případů nijak příjemná. Ovšem nejsme v tom zdaleka
sami. Je tady Hirošima a Nagasaki, zkáza
Pompejí, smrt Marilyn Monroe, Cortésovo dobytí Tenochtitlánu nebo vraždou
Václava III. konec přemyslovské dynastie po meči. Šestadvacátého srpna padli v boji dva čeští králové:
roku 1278 Přemysl Otakar II. na Moravském poli a o šedesát osm let později
u Kresčaku Jan Lucemburský. Anebo takový 2. srpen, ten je z hlediska světové historie skoro dnem proklatým: v roce 1990 napadl Saddám Husajn
Kuvajt, v roce 1934 se Adolf Hitler jmenoval německým Vůdcem a v roce
216 během druhé punské války zmasakrovalo vojsko Kartága pod velením
Hannibala římskou armádu. Což mi připomnělo slova Bertolta Brechta: Veliké Kartágo vedlo tři války; po té první bylo ještě mocné, po druhé obyvatelné, po třetí válce už je nikdo nenašel.
Ale v dějinách lidstva se v srpnu udály i pozitivní věci. Například 1. srpna roku
1832 byla zahájena pravidelná doprava na koněspřežce, která spojila České
Budějovice a Linec. Anebo téhož dne roku 1907 začal vůbec první skautský tábor. Čtvrtého srpna si budou všichni milovníci jazzu připomínat 117. výročí narození Louise Armstronga. Desátého by zase slavil narozeniny, konkrétně osmdesáté šesté, Miloslav Švandrlík. Zajímavá jsou i výročí 15. srpna: Panamský
průplav byl otevřen pro lodní dopravu a začal první hudební festival ve Woodstocku. Od té první události uplyne letos 104 let, od druhé čtyřicet devět. Nebo
šestnáctého: začala zlatá horečka na Klondiku a narodila se Madonna. To první
se přihodilo roku 1896, to druhé v roce 1958. Ano, Madonna slaví šedesátku!
A teď řekněte, zda zrovna tohle výročí patří k radostným, nebo k těm druhým.
Madonna je stále krásná žena a na odchod do důchodu rozhodně nevypadá.
Takže může klidně tvrdit, že vysoký počet svíček je na dortu jen proto, aby
bylo na oslavě lépe vidět.
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Spoustu věcí je možné nahlížet z různých úhlů, z nichž ne všechny jsou negativní. Ať už vám druhá polovina prázdnin přinese cokoli, zkuste na tom
najít aspoň chlup dobrého anebo před tím nekapitulovat bez boje. Přemysl
Otakar II. i Jan Lucemburský se i ve svých posledních bitvách bili jako chrabří
rytíři. Na rozdíl od aztéckého krále Montezumy II., který si myslel, že se může
s konkvistadory kamarádit a zůstat tak na trůně.
Krásný srpen plný historicky pozitivních událostí a hodně sil do všech bitev,
které vám i přes to přinese
vám přeje
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napříč generacemi

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

AKCE MĚSÍCE

18–26/08

Park za OC Plzeň Plaza

Sportmanie Plzeň

Největší sportovní akce města Sportmanie Plzeň
2018 obsadí v letošním roce park za OC Plzeň Plaza od 18. do 26. srpna. Devět dní plných sportu
nabídne možnost vyzkoušet si na vlastní kůži různé druhy sportů, besedy se známými sportovci
nebo přednášky a bohatý doprovodný program
na hlavním podiu v amfiteátru.
Program slavnostního zahájení 18. srpna
16:00 Vystoupení sokolů na náměstí Republiky
16:25	Slavnostní průvod v rytmu brazilských
tanců z náměstí za OC Plzeň Plaza
17:00 „Pilsen Jumping show“ – 150 trampolínek
17:40	Módní přehlídka prvorepublikové
sportovní mody
18:00 Blok tanečních vystoupení
18:30 Slavnostní zahájení Sportmanie Plzeň 2018
19:00	Vystoupení Terezy Maškové
(vítězka Superstar)
19:45 Blok tanečních vystoupení
20:30 Ohnivá show
19. 8. 16:00 Na Stojáka (Hynek, Vydra, Cerha)
20. 8. 15:30 Olga Šípková a David Huf
23. a 25. 8.
Tančírna v Plzni (od 18:00 hod.)
24. 8. 16:30	Filip Jankovič a Pilsen Queen
Tribute band
Každý den přednášky odborné veřejnosti
od 17:30 hod. na hlavním podiu a od 18:00 hod.
v přednáškovém stanu.
Změna programu vyhrazena.
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Sportmanie přichází letos s novinkou. Ve třech cyklech
a po třech dnech se budou měnit sportovní stanoviště.
Každý den bude ve sportovním parku k dispozici více než
20 sportovišť s hlavními atrakcemi, jako je jump aréna, fit
zóna, lezecká věž, boulderingová stěna, speciální autodráha CARRERA a obrovská vodní skluzavka.
Hra o medaile pro děti do 15 let má letos jiná pravidla. Ten,
kdo absolvuje Sportmanii v jednom bloku, obdrží bronzovou medaili, kdo ve dvou blocích, tak stříbrnou a ten, kdo
zvládne všechny tři bloky, získá medaili zlatou.
Každý den se bude ve Sportmanii běhat. V rámci akce
Rozběháme Česko jsou připraveny závody se startem
v 16 hodin pro děti a pro dospělé výběhy, závody, semináře, kruhové tréninky vždy od 18 hodin. V sobotu 25. srpna
od 18 hodin čeká na všechny Letní párty běh Plzeň s netradičními, tak trochu bláznivými stanovišti a možností
výběru trasy 2,5, 5 nebo 7,5 kilometru.
Pro veřejnost se budou pořádat turnaje ve florbalu a basketbalu. K vidění bude také velkoformátová výstava Proměny
plzeňských sportovišť a Smart City Plzeň. Jednotlivé městské obvody budou mít ve Sportmanii své dny se speciálním
programem a prezentací klubů daného obvodu.
Ve dnech konání Sportmanie Plzeň jsou připraveny oblíbené ranní rozcvičky, při nichž si zájemci pod vedením
odborných lektorů mohou zdarma zacvičit. O víkendech
se začíná od 8 a 9 hodin, ve všední dny od 7 a 8 hodin, a to
za každého počasí. Registrace předem není nutná.
Vstup do sportovního parku pro celou rodinu je zdarma.
Ve všední dny bude otevřen v odpoledních hodinách, a to
od 13 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin. Poslední
den v neděli 26. 8. bude otevřeno pouze do 16 hodin.
Více informací na www.sport.plzen.eu
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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po–pá 13.00–19.00
so–ne 10.00–19.00

Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza | Vstup ZDARMA

Streetbalový turnaj pro veřejnost – ve velkém finále
se utkají nejlepší družstva z plzeňského a pardubického
Sportovního parku

Sportovní aktivity – jump arena, lezecká věž, autodráha,
vodní skluzavka a mnoho dalšího
Dětská soutěž o medaile
21. 8. – Den s ÚMO 1 Plzeň, 22. 8. – Den s ÚMO 3 Plzeň,
23. 8. – Den s ÚMO 4 Plzeň
25. 8. – Letní párty běh Plzeň – Rozběháme Česko
Ranní cvičení, doprovodný program, besedy
a autogramiády
Pořádá

sport.plzen.eu

Partneři

Mediální partneři

Hlavní partneři

AKCE MĚSÍCE

07/09 / 19:30

náměstí Republiky, Plzeň

Prodaná nevěsta
Bedřich Smetana napsal Prodanou
nevěstu v letech 1863–1866, premiéru měla 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. Zásluhou Emy
Destinnové byla v roce 1909 opera
uvedena v Metropolitní opeře v New
Yorku, kde se hrála v němčině, v překladu Maxe Broda a premiéru dirigoval Gustav Mahler. Finální podobě
opery předcházel poměrně komplikovaný vývoj: původně byla rozdělena
pouze do dvou aktů, řada dnes velmi
známých a populárních čísel a výstupů
v ní vůbec nefigurovala a navíc byla psána jako singspiel – místo zpívaných recitativů obsahovala mluvenou prózu. Dnes
se hraje její poslední, čtvrtá, verze z roku
1870.

To, že naše republika slaví sté narozeniny, se letos připomíná ze
všech stran. Jaké by to ale byly narozeniny bez dárku? A že jsou
to narozeniny významné, i dárek by měl být velkolepý. Plzeňský
kraj proto přichystal velký narozeninový dárek pro všechny obyvatele kraje a nejen pro ně. Na náměstí Republiky v Plzni se 7. září
od 19:30 hodin odehraje jedinečné představení opery Prodaná
nevěsta, které bude přístupné pro všechny zdarma.

„Prodaná nevěsta
na náměstí Republiky"
Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany je snad nejznámější klasická opera, ale už málokdo ví, že ji autor psal pro Plzeň a její děj
dokonce situoval na jednu z tehdejších plzeňských návsí. Operu
tak, jak si ji zřejmě představoval sám autor, teď budou moci vidět i návštěvníci představení pod širým nebem. Na panoramatickém pódiu se představí stovky účinkujících včetně folklorních
souborů, ožijí zde tradiční plzeňské kroje, přítomna budou živá
zvířata, hrát bude velký orchestr a v neposlední řadě se v hlavních rolích představí špičkoví sólisté. O vysokou uměleckou
úroveň se postará zejména Divadlo J. K. Tyla, jehož operní ředitel Tomáš Pilař se ujal hlavní umělecké vize. Kompletní inscenační tým pak spolu s ředitelem opery tvoří dirigent Norbert
Baxa a scénograf Lukáš Kuchinka.
Velkolepé představení mohou navštívit opravdu všichni bez rozdílu věku. Nejen že vstupné je zdarma, ale na operu se také zdarma dovezete plzeňskou MHD, a to od 18:00 do 24:00 hodin v den
představení, tedy 7. září. K prokázání volné jízdy použijete pouze
letáček k Prodané nevěstě, který rozdává na nejrůznějších akcích
v Plzni a okolí tým tvořený Jeníkem, Mařenkou a medvědem,
nebo je možné si letáček vyzvednout v Regionálním informačním
centru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky 17 v Plzni (vedle Domu knihy NAVA).
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7. 9. 2018 v 19:30

vstup zdarma
pod širým nebem, na náměstí Republiky v Plzni
www.plzensky-kraj.cz

AKCE MĚSÍCE

Léto v Prazdroji 2018

LÉTO V PRAZDROJI
Léto je v plném proudu, a tak se přijďte
osvěžit do pivovaru, kde v srpnu pokračují
koncerty a letní kina v rámci festivalu Léto
v Prazdroji. Pokud se ovšem chcete naopak
ochladit, zavítejte s přáteli do pivovarských
sklepů na šalandu, kde má nefiltrované
pivo Pilsner Urquell ideální teplotu!

Letní koncerty
Srpnové čtvrtky rozeznívají nádvoří pivovaru vždy dvě
kapely. Od 19 hodin hraje předkapela a od půl deváté
kapela hlavní. Na celém nádvoří pivovaru jsou připraveny pivní stany s občerstvením. Vstup na všechny koncerty je zdarma.
Program letních koncertů:
2. 8. 19:00 Čardáš Klaunů, Medvěd 009
9. 8. 19:00 Like-it, Honza Křížek & kapela
15. 8. 19:00 X-Cover, Extra Band revival (středa)
23. 8. 19:00 The Complication, Minus 123 minut
30. 8. 16:30	Létofest Region Talent,
John Wolfhooker, The Switch

Letní kina
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
vychutnáte domácí i světovou filmovou klasiku na velkém plátně. V srpnu se ještě můžete těšit na filmy: Nespoutaný Django (3. 8.), Pelíšky (10. 8.), Hříšný tanec
(17. 8.), Prezident Blaník (24. 8.) a Velký Gatsby (31. 8.).

Léto na šalandě
Přijďte se spolu se svými přáteli zchladit v horkých letních
dnech do Plzeňského Prazdroje. Šalanda zve k posezení
za zvýhodněnou letní cenu
420 Kč za osobu. Tuto speciální
nabídku lze využít vždy od neděle do středy až do konce srpna. Standardní délka pronájmu jsou tři hodiny
a v ceně je zahrnuta neomezená konzumace nefiltrovaného piva Pilsner Urquell, studené občerstvení a ob-
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sluha sklepmistrem. Další občerstvení jako například
pivovarský guláš či vepřové koleno lze doobjednat nad
rámec základní ceny. Jako bonus k posezení na šalandě
nabízí pivovar zvýhodněnou cenu prohlídky Plzeňského Prazdroje.
V případě zájmu pište na salanda@prazdrojvisit.cz nebo
volejte 724 617 668. Více na www.prazdrojvisit.cz.
		

Letní kolekce

Jedete
navštívit
kamarády a nenapadá vás, jaký jim
dovézt dárek? Nebo naopak přijedou oni do Plzně
a vy si lámete hlavu, co by
si mohli odvézt? Co třeba
letní kolekci Pilsner Urquell? Ze žhavých novinek
na www.eshop.prazdroj.cz si určitě vybere každý!
		

SPECIÁLNÍ TIP
na výlet – z Prahy
za Kozlem

Vydejte se na výlet vlakem
Kozel expres do Pivovaru Velké Popovice a prožijte příběh
Velkopopovického Kozla. Každou neděli je vypraven
mimořádný vlak, motorák s označením 810, v 10:22 hodin z pražského Hlavního nádraží. Do Velkých Popovic
přijede v 11:20 hodin, kde pro vás bude nachystána prohlídka pivovaru se školou čepování. Zpátky vlak odjíždí
z Velkých Popovic ve 14:40 hod. a do hlavního města
se dostanete v 15:39 hodin. Jízdenky na nedělní výlet
je možné zakoupit online nebo na pokladnách Českých
drah. Cena jízdenky činí 390 Kč a v ceně je zahrnuta zpáteční jízdenka, prohlídka pivovaru a krátká škola čepování piva Velkopopovický Kozel. Více informací a odkaz
na online prodej najdete na www.kozel.cz.
Více na www.prazdrojvisit.cz.
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Těšíme se na veletrh ITEP!

20–22/09

TJ Lokomotiva

Těšíme se na veletrh ITEP!
Léto, prázdniny a dovolené, to je úžasný čas,
který si všichni užíváme. V létě ovšem vrcholí
i přípravy 14. ročníku veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP, který proběhne od 20.
do 22. září v halách TJ Lokomotiva v Plzni. Stále
se rozšiřující počet tuzemských a zahraničních
vystavovatelů z různých koutů světa přijede
s novou nabídkou možností turistiky.
Nechte se tedy inspirovat pestrou nabídkou turistiky od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších. Přijďte soutěžit, vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, pohodu, odreagovat
se, přijďte si pro tipy kam vyrazit, kde jste ještě
nebyli, o čem jste dosud neměli ani tušení, co vás
dostane a budete chtít být u toho.

Nabitý program je připraven opět pro nejmenší, pro žáky
základních a středních škol i pro dospělé. Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu, pohybová vystoupení,
malování na obličej, program složený z pohádek, soutěží,
tvořivých tematických dílen nebo třeba malování karikatur.
K dispozici bude i oblíbený fotokoutek. Zažijte adrenalin při
jízdě na kole přírodou prostřednictvím 3D brýlí. Na hlavním
pódiu s velkoplošnou obrazovkou se budou promítat prezentace, zkušení cestovatelé budou vyprávět vtipné i napínavé historky, chybět nebudou autogramiády známých
osobností a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si
dětskou jógu, usaďte se u divadelních představení, žasněte
pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu. Jak poskytnout první pomoc se dozvíte u Zdravotnické záchranné
služby PK, Záchranného hasičského sboru PK a své zastoupení bude mít i Městská policie. Nahlédněte do přírody
v expozici Národního parku Šumava, podívejte se na Chodsko, do Muzea loutek či ZOO Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmanií. V rámci doprovodného programu uslyšíte vystoupení Junior Orchestru, ZUŠ Plasy a další hudební
skupiny. Gurmánské jazýčky opět potěší francouzské sýry,
moravská, rakouská a italská vína, regionální potraviny, německá a česká piva a výtečné bavorské klobásy.
Než ITEP otevře své brány, máte ještě čas do 31. srpna bojovat a sbírat body, nebo se ještě zaregistrovat a zapojit
do letního putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje v rámci 15. ročníku soutěže Prázdninové štafety
(http://stafeta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní vyhlášení vítězů
a předání hodnotných cen se uskuteční tradičně na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP.
Více informací na www.itep-plzen.cz.

srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Srpnovým tahákem budou hlavně dvě české novinky – Úsměvy smutných mužů a dlouho očekávaný film Jan Palach. Úsměvy
smutných mužů podle stejnojmenné autobiografické knihy Josefa Formánka promítne Kino Beseda hned první srpnový týden
(1., 6. a 8. 8.). To na trojitou projekci Jana Palacha (21., 22. a 23. 8.) si
musíte počkat až do druhé půlky srpna. Z dalších českých novinek
uvidíte Chatu na prodej (2. a 21. 8.), v níž Ivana Chýlková před prodejem rodinné chaty uspořádá velkou rodinnou sešlost… nějak
se to ale zvrtne. Krimi Miss Hanoi (23. 8.) vás zavede do vietnamské komunity ve Varnsdorfu, kde probíhá vyšetřování smrti vraha
vietnamské dívky.

„Letní Kino Beseda: Úsměvy smutných mužů,
novinka Jan Palach i filmy za 79!“
Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří letos nemohou osobně přijet
na koncert Andrého Rieu v Maastrichtu. Koncert si můžete opět užít
v pohodlí Kina Beseda, a to hned ve dvou termínech – 5. a 7. srpna.
Pro děti je v programu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (1. 8.). Na konci srpna Kino Beseda
promítá další várku filmů za skvělou letní cenu 79 korun! Začíná Nití z přízraků (27. 8.), která získala Oscara
za kostýmy. Další tři snímky jsou kultovní muzikály. Legendární muzikál Miloše Formana Vlasy (28. 8.) vás
znovu zavede do doby hippies a války ve Vietnamu. Největší muzikálová bizarnost všech dob Rocky Horror
Picture Show (29. 8.) je parodií na béčkové horory a sci-fi snímky. Léto zakončí Kino Beseda nejvýraznějším
muzikálem nového století Moulin Rouge (30. 8.) s Nicole Kidman a Ewanem McGregorem.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Hana Maciuchová
na slunci
Poslední zářijový den
do Měšťanské besedy dorazí skvělá
herečka Hana Maciuchová s Jaroslavem
Satoranským a společně tu sehrají divadelní hit Ještěrka na slunci.
Komorní komediálně laděná hra je hereckým koncertem obou herců. Hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského
divadla, které na konci života dělal společnost jen jediný
muž – oddaný tajemník George Pitou.
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10/10
19:00

Žalman slaví

10/10
20:00

Pátrání po legendě

Pavel Žalman Lohonka oslaví na začátku října v Měšťanské besedě 50 let
na scéně. Česká folková legenda během narozeninového koncertu odehraje své největší hity
a jako bonus promítne svůj nový film Naslouchám tichu země.

Znáte famózní kapelu Proton?
Ne? Ani nemůžete. Tahle ostravská kapela totiž
byla umlčena ještě před tím, než se stala slavnou. Divadlo Vosto5 se vrací do Plzně s další
parádní hrou – Proton!!! S sebou si přivezou Petra Marka z hudební skupiny Midi Lidi a společně budou pátrat po tajemné ostravské kapele
Proton. Formou jevištní rozhlasové reportáže
odhalí pravdu o zapomenuté hudební legendě, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali mnohem více.
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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11/10 / 19:00

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

17/10 / 19:00

výběr z programu

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS TO TENTOKRÁT VEZMOU
OD PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ
14. 10. DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
18. 9.

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar v režii
A. Procházky

Radůza se vrací
Oblíbená písničkářka se vrací
do Měšťanské besedy. Přijďte
si v polovině října vychutnat její
nezaměnitelný hlas a písně nejen z posledního alba. Dojde i na písničky z prvních desek
a také ty, které jsou zbrusu nové a na své vydání na CD
teprve čekají.

21. 10.

1. 11.

4. 11.

28/10 / 19:30

Šansony
se Chantal
Hluboko posazený sexy hlas,
lahodná francouzština, jazzově
laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie – to vše na vás čeká na recitálu
Chantal Poullain, která zazpívá nejen své vlastní písně,
ale i tradiční francouzské šansony.

29/10 / 19:30

Ondřej Pivec
v Plzni
Varhaník světové úrovně a držitel Grammy Ondřej Pivec
na konci října přijede do Plzně a nebude sám – přiveze totiž svůj srdeční projekt Kennedy Administration.
V hlase frontmanky Kennedy uslyšíte něco z Elly Fitzgerald i ze Sade a za bicími sedí Nat Townsley, který
bubnoval třeba i se Steviem Wonderem. Jejich hudba je
vydatně sycena gospelem, rhythm and blues, funkem či
hip hopem a pomalu se stávají světovou senzací.

srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

14. 11.

15. 11.

25. 11.

26. 11.
2. 12.
9. 12.

MILUJI TĚ, ALE…

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

ŘEDITELSKÁ LÓŽE

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

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

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

CHICK COREA: SOLO PIANO

Legendární jazzový klavírista
22 cen Grammy a 63 nominací

RADKA FIŠAROVÁ: RECITÁL RENDEZ–VOUS

Slavné písně z repertoáru šansonierky
Edith Piaf

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

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

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018

V doprovodu Moravského klavírního tria

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Hrají L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková.

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
7. 1. ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
& BRATŘI EBENOVÉ

16. 12.

www.mestanska-beseda.cz
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01/08 / 20:30

Zach´s Pub

Švihadlo

10–19/08

ŽIVÁ ULICE 2018
Koncerty a večírky plné plzeňských kapel i zahraničních interpretů. Divadlo pod širým nebem, scéna pro děti, český design a autorská móda. Food
festival, se kterým procestujete celý svět. Výstava,
workshopy, letní kino… Sedmý ročník Živé ulice
opět promění centrum západočeské metropole
a připomene také rok 1968. Celkem 10 srpnových
dní bude nabitých programem. Vstup na všechny
akce je zdarma.
Tradičně stěžejní částí festivalu bude hudba. Letos Živá ulice pozvala například VOILA!, Sto zvířat, Xaviera Baumaxu, Midi Lidi, Znouzectnost či
Frajara Putika.
Letošní program bude obohacený o multižánrový happening Kolik stojí svoboda. Projekt připomene netradičním způsobem 50 let od okupace
tehdejšího Československa. V rámci programu
zahrají Spitfire Company oceňované představení
Antiwords ovlivněné dílem Václava Havla. Chybět
nebudou ani koncerty Vladimíra Merty, Jaroslava
Hutky nebo Iva Pospíšila aka Tea Jay Ivo a videoinstalace s výpověďmi pamětníků okupace v Plzni,
která vznikne ve spolupráci s Post Bellum.
Kromě hudebního programu se můžete těšit také
na MINT: Plzeň Fashion Market – dva dny autorské
módy a designu proběhnou 16. a 17. srpna v ulici Bedřicha Smetany. Šafaříkovy sady provoní již
tradičně food festival národnostních menšin Babylon na plotně, a Proluka bude po celou dobu
patřit dětem.
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Švihadlo patří již 35 let mezi
tuzemské reggae stálice a absolutní špičku ve svém žánru. Po kratším jarním hledání
má nyní kapela několik nových členů – z kapely odešli
Vítek Beneš (klávesy, zpěv) a Borek Ondráček (bicí), které nahradili Jakub Kočí (bicí nástroje) a Jana Otáhalová
(klávesy). Zároveň se Švihadlem vystupuje jako stálý
host Yannick Tevi (zpěv, kytara), často i Hynek Šturma
(klávesy) a pěvecky kapelu podporuje Gábina Hráčková
z G´apeels. Občas se v sestavě skupiny objevuje také excelentní saxofonista Bharata Rajnošek, takže každý koncert Švihadla je takovým malým personálním překvapením. Každopádně to bude stát za to, jako vždy!

08/08 / 20:30

Zach´s Pub

Zrní

Kladenská skupina Zrní patří
dlouhodobě k tuzemské alternativní špičce a dokazuje to i na svém zatím posledním
albu „Jiskřící“, které vyšlo loni na jaře. Na něm se kapela
opět stylově posunula, tentokrát výrazně do elektronických vod, základní poznávací atributy jejich tvorby zde
však stále zůstávají. Páté studiové album tak kapelu ukazuje ve vrcholné formě a perfektně navazuje na předchozí skvělé desky „Soundtrack ke konci světa“ (2012)
a „Následuj kojota“ (2014). Přesvědčit se o tom můžete
druhou srpnovou středu u Zacha!

18/08 / 19:30

Zámek Nebílovy

Anima Music
– Výprava

V rámci druhého ročníku multižánrového a genderově nevyváženého hudebního festivalu Anima Music, který se svou dramaturgií řadí mezi
unikátní kulturní projekty v Plzeňském kraji, se v srpnu
na Nebílovském zámku uskuteční ještě tři zajímavá vystoupení. První z nich nese název Výprava s podtitulem
Obří gongy, didgeridoo, indiánské flétny a rituální tanec.
Můžete se těšit na experimentální akustickou hudební
pouť s nejstaršími nástroji lidské civilizace s britským
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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hráčem na obří gongy (některé dosahují průměru více
než 2 metry) Bear Lovem a českým virtuosem na didgeridoo Ondřejem Smeykalem. K letošní výpravě se navíc
přidal vzácný host, hráč na tradiční indiánské flétny
kmene Navaho Andrew Begay a aboriginská tanečnice a zpěvačka Rachel Shields. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

22/08 / 19:30

Měšťanská beseda
zahrada

Kamil Střihavka:
Akustický koncert
Koncem srpna se na zahradě Měšťanské besedy uskuteční jedinečný koncert, na kterém představí Kamil
Střihavka se skupinou Leaders své skladby v netradičních akustických verzích. Nástrojové obsazení kapely
pro unplugged vystoupení je speciálně obohacené
například o saxofony, flétnu, perkuse či steel guitar
a během koncertu zazní skladby napříč bohatou hudební kariérou Kamila Střihavky. Akustická podoba
kapely Leaders! si hned při svém premiérovém turné
v roce 2014 získala tisíce příznivců a rozhodně by si ji
neměl nechat ujít žádný fanoušek tvorby našeho dlouhodobě předního rockového zpěváka s nezaměnitelným hlasem!

30/08 / 20:30

Zach´s pub

Mydy Rabycad
Mladá talentovaná kapela
Mydy Rabycad má v tuto chvíli
našlápnuto k největšímu zahraničnímu úspěchu české
kapely v současnosti. Koncertuje po celém světě. V Berlíně natočili pánové a dáma svojí třetí desku „M.Y.D.Y.“,
na níž se výrazně odklání od electroswingu, který se
objevuje pouze v jedné skladbě. Mydy Rabycad si brzy
uvědomili, že electroswingu se člověk rychle přejí a natočili velmi osobitou desku, s kterou mají našlápnuto
se stát mezinárodně uznávanou kapelou, jejíž koncert
byste si rozhodně neměli nechat ujít!

31/08 / 19:30

Zámek Nebílovy

 nima Music –
A
Martha Galarraga
& Timbasa
Druhý ročník Anima Music festivalu zakončí jeho
největší hvězda, kterou je v Paříži usazená kubánská
zpěvačka a tanečnice Martha Galarraga, která proces-

25/08 / 19:30

Zámek Nebílovy

Anima Music
– Urband

Hudební uskupení Urband je
někdy označováno za jeden z největších hudebních
objevů posledního desetiletí. Přesné datum vzniku kapely není známo, poněvadž soubor se plynule vyvinul
z improvizovaných sestav provozujících busking, především v ulicích Brna, ale i v jiných českých i evropských
městech. Repertoár Urbandu je nevídaně rozmanitý
– během vystoupení občas zaslechnete kosmopolitní tango, fešáckého Toma Waitse, Kurta Weilla nebo
vodkou načichlé ruské mafiánské písně. Dočkáte se pikantních rejů dekadentních valčíků, patetického blues,
skřípajícího jazzu, ale především Nico a Velvet Underground. Folkovější polohy mohou evokovat Vladimira
Vysockého nebo atmosféru pijácky sentimentálních
večírků u Dmitrije Karamazova. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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tovala a nadchla obecenstvo na všech kontinentech,
a v Nebílovech vystoupí se svojí skupinou Timbasa!
Martha Galarraga je jednou z nejautentičtějších světových interpretek afrokubánského folklóru a legendou v tradičních hudebních stylech, jakými jsou
rumba, mamba, conga, chachachá nebo timba, která
je na Kubě nástupcem v Čechách známější salsy. Jako
členka Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, kterou založil její otec, se stala odbornicí nejen na tanec
a zpěv těchto tradičních stylů, ale též respektovanou
zpěvačkou yoruba, který se vyznačuje hlubokými duchovními a mytologickými kořeny. Prvky funku nebo
jazzu jsou v jejím projevu jen exotickým kořením. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

05/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Po prázdninové pauze a srpnovém dixielandovém festivalu se
swingaři z řad muzikantů, tanečníků i posluchačů opět
sejdou na zářijovém „Po siréně swing!“, který pořádá
Pilsner Jazz Band. Právě tomuto orchestru patří první polovina swingového večírku v Měšťanské besedě
(v zahradě či v sále, dle počasí), ve druhé části zahraje
Marek Rejhon s jeho uskupením Swing Session. Těšit
se můžete i na přední českou zpěvačku Petru Erneyei,
fenomenálního jazzového houslistu Zbyňka Malého či
pianistu Jakuba Šafra.

10/09 / 20:00

Měšťanská beseda

Sharrie Williams
& The Band

Americká zpěvačka, která s citem zpívá pomalé bluesové balady s osobním poselstvím, ale předvádí i funky melodie v rockovém drivu,
míří do Plzně, kde vystoupí 10. září se svojí kapelou
v Měšťanské besedě! Můžete se těšit na fantastickou
koncertní show, Sharrie Williams ovládá obrovský rozsah hlasu, šeptá i křičí, a v Americe je přezdívaná „princeznou rockového blues“. Začala zpívat už v 6 letech
v kostelním sboru, ve 12 už s ním jezdila na turné, v roce
1996 se přidala ke klubové kapele The Wiseguys a své
první album vydala v roce 2001. Od té doby patří Sharrie
Williams mezi světovou špičku a v Plzni představí průřez
svými pěti alby!
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Dozvěděli
jsme se…
… že v září se v Zach´s Pubu
představí Ting (4. 9.), Progres
(6. 9.) a Luboš Pospíšil s kapelou 5P (11. 9.).
… že 5. srpna je poslední den, kdy je možné zakoupit předplatné na novou koncertní sezónu Plzeňské filharmonie.
… že 16. 9. od 17 hodin proběhne v Masných krámech slavnostní koncert k ukončení výstavy Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu.
… že kromě toho se v září k Zachovi můžete těšit
na brněnskou skupinu Mucha (13. 9.), písničkáře
Pokáče (18. 9.), rockové Echt! (20. 9.) nebo na Vyosení (26. 9.).
… že od 10. do 11. srpna proběhne v Domažlicích Chodrockfest, na kterém tentokrát vystoupí
No Name, Mňága a Žďorp nebo Xindl X.
… že Ještě jeden fest Vol.7 otevře své brány
na Koupališti Tachov 25. srpna.
… že festival pouličního umění Pilsen Busking
Fest letos slaví 5 let a opět roztančí i rozesměje celou Plzeň (3.–6. 10.).

27/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Hana a Petr
Ulrychovi: Javory
& Javory Beat
Sourozenci Ulrychovi patří již několik desetiletí mezi
nejvýraznější postavy na domácí hudební scéně. Na jejich společném koncertě koncem září v Měšťanské besedě budete mít možnost si poslechnout to podstatné
z celé „ulrychovské“ hudební historie, od beatových začátků až po nejnovější písničky. Sami sourozenci doufají,
že „v nich uslyšíte naši padesátiletou cestu k Javorům, co
rostou z vědomí kořenů a odmítají dobové zařazování.
Snad zaslechnete bigbeat v houslích a cimbálu Javorů,
v Javory beatu zase energii bez přebytečných decibelů.
A nakonec si vychutnáte vaše nejoblíbenější písně v nástrojově pestrém společném závěru.“
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

od
01/08

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 platí to i o prázdninách, kdy můžete využít on-line prodej a zajistit si tak
vstupenky na září. Díky tomu vám neutečou tituly, jako
světově proslulý muzikál DONAHA! či nová komedie
Antonína Procházky Zácpa. Na programu je také Orfeo
– vůbec nejstarší dílo operní historie, jež díky unikátním
barokním nástrojům a celkovému provedení přináší
vskutku mimořádný zážitek, ještě podtrhující bájný příběh o antickém pěvci Orfeovi a jeho cestě do podsvětí
za záchranou své ženy Eurydiky. V září na vás také čekají hned dvě premiéry – baletní s příznačným názvem
U nás to baLetí!, a muzikálový Duch, podle známé filmové předlohy. Více na www.djkt.eu.

21/08 / 20:00

Moving Station

Divadlo Continuo:
Poledne
Divadlo Continuo přiváží do Plzně inscenaci, která vychází ze stejnojmenné knihy Natalie Gorbaněvské. Ta byla jednou z osmi statečných, kteří
25. srpna 1968 zorganizovali na Rudém náměstí v Moskvě pokojnou demonstraci proti okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy. Demonstrace byla během
několika minut rozehnána a její účastníci pozatýkáni.
Následovaly výslechy, soudy, vězení, vyhnanství, pracovní tábory a nucené umístění v psychiatrických léčebnách. Inscenace spojuje fyzické divadlo vycházející z událostí, které následovaly po demonstraci 25. srpna 1968,
a výtvarné divadlo neodbytných obrazů inspirovaných
životem a poezií Natalie Gorbaněvské, Vadima Deloneho
a dalších básníků sovětského disentu 60. a 70. let, to vše
za doprovodu živého smyčcového orchestru. Představení
se koná ve spolupráci s festivalem Živá ulice v rámci projektu Kolik stojí svoboda.

24/08
20:00

Malá letní scéna Nepomuk

Smích zakázán

Komedie chorvatského autora Miro Gavrana má podtitul „hra, kterou si užije jak vaše manželka, tak vaše milenka“. Vypráví totiž o trampotách, které vás potkají, posrpen 2018 | www.zurnalmag.cz

kud se chcete zbavit milence, ale jeho manželka je proti.
V režii Jakuba Zindulky hrají Lucie Zedníčková, Jaroslav
Matějka a Olga Ženíšková.

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 (24. 8.), příběh manželů, kteří
se snaží oživit svůj uvadající vztah Vzhůru do divočiny
(26. 8.), komedii se Simonou Stašovou a Kamilem Halbichem Vězeň na druhé avenue (28. 8.) a krásný příběh
o začátku jedné lásky Frankie & Johnny (29. 8.).

TIP NA ZÁŘÍ
12–20/09

Mezinárodní
festival
Divadlo
Sedm souborů z Lotyšska,
Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska
a osmnáct inscenací, které představují výběr toho
nejzajímavějšího z divadelních scén z celé České
republiky za uplynulou sezónu, nabídne letošní
ročník festivalu Divadlo. Diváky kupříkladu čeká
hra inspirovaná skutečným případem americké
židovské rodiny Tajné životy Friedmanů. Lotyšské
Národní divadlo zase přiveze svoji osobitou inscenaci Čechovova Racka. Českou divadelní tvorbu
uplynulé sezony bude reprezentovat například
velmi diskutovaná Maryša pražského Národního
divadla nebo Pravidla slušného chování v moderní společnosti v podání Opery Národního divadla
Brno. Epilog obstará Divadlo V Dlouhé, Dejvické
divadlo a Divadlo Ungelt. Navíc na návštěvníky
čeká řada doprovodných programů, představení
pod širým nebem, výstavy či workshopy. Předprodej vstupenek začne 15. srpna, více a celkový program najdou zájemci na www.festivaldivadlo.cz.
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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 navštívit 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… Režisér Ján Šimko pracuje s rozsáhlým spektrem materiálů od autentických zpovědí až
po psychologické studie. Hrají Jana Kubátová, Apolena
Veldová, Klára Krejsová, Martin Stránský a Jan Maléř.

08/09 / 19:00

Nová scéna DJKT

Kdyby
1000 klarinetů

Znáte proslulý stejnojmenný film? Připravena je pro vás divadelní verze žijící
legendy divadla SEMAFOR Jiřího Suchého se skvělou
hudbou Jiřího Šlitra. Plzeňské nastudování Klarinetů
v úpravě režiséra Ondřeje Lážnovského vychází z původní divadelní hry z roku 1958 a zejména pak z verze
z roku 1980. V té se objevuje postava PÁNA V CYLINDRU – DEUS EX MACHINA, který vytvoří velkou proměnu KASÁREN v DIVADLO.

25/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer:
Na plný coole

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, přinese pochopitelně oblíbené
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky a světelnými efekty.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla chystá na září
premiéru dětského tanečního představení U nás to baLETÍ (8. 9.).
… že 23. září uvede Měšťanská beseda představení
Carmen Y Carmen, v němž se na jevišti potkává Dagmar Pecková s Bárou Hrzánovou.
… že koncem září uvede muzikálový soubor DJKT premiéru divadelní verze známého filmu Duch (29. 9.).
… že Moving Station uvede v září dvě světové premiéry: původní dokumentární inscenaci Po tvých hrobech šlapu a multimediální představení Opravdoví.

TIP NA ZÁŘÍ
07/09 / 16:00

Průvod Vendelín a Prodaná
nevěsta pod
širým nebem!
V pátek 7. září projde již pátým rokem ulicemi města Plzně Průvod Vendelín. Tradiční setkání umělců z nejrůznějších kulturních institucí s veřejností
opět přinese spoustu rozmanitých repertoárových
ukázek a jiné zábavy. Večer pak můžete strávit
na náměstí Republiky, kde na otevřené scéně, připodobněné ke staročeské plzeňské návsi vypukne
od 19:30 hod. asi nejznámější česká opera – Prodaná nevěsta. Diváci všech věkových skupin se budou
moci nechat vtáhnout do děje, a to nejen díky krásné a pro většinu jistě známé hudbě Bedřicha Smetany, ale též díky scéně, postavené na panoramatickém pódiu, kostýmům, kopírujícím tradiční plzeňské
kroje, a především účasti více než 300 umělců, včetně folklorních souborů a živého orchestru. Vstup
na představení bude zcela zdarma a diváci jej budou
moci sledovat také na LED obrazovkách umístěných
na náměstí nebo si z pohodlí domova pustit přímý
přenos celého představení na webu www.plzen.cz.
Více na www.plzensky-kraj.cz a na www.djkt.eu.

srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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do 18/08

Galerie Ladislava
Sutnara

Špička ledovce

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.

do 19/08

Šafaříkovy sady

Okamžiky století
Sto let republiky je i stem let
ČTK, tedy České, dříve Česko-

T I P NA S RP EN
01–18/08

Nepomuk

Tvůrčí rezidence Nepomuk
Čtyři studenti uměleckých škol a dvě autorské dvojice si dali letos dostaveníčko na druhém ročníku Tvůrčí rezidence
v Nepomuku. Pod vedením vedoucího Ateliéru
Performance na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jiřího Kovandy budou tvořit především v městských exteriérech. Rezidence jsou spojeny s doprovodným
programem, který se odehrává zejména na Malé
letní scéně a na Zelenohorské poště. Nabídnou
také dvě přednášky. První proběhne 2. srpna
ve Stodole MLS, kde o své práci bude mluvit Jiří
Kovanda. O jedenáct dnů později se mohou zájemci těšit na přednášku architekta Martina Rajniše. Umělecká díla vzniklá během rezidence si
lidé budou moci prohlédnout v rámci závěrečné
komentované procházky s Jiřím Kovandou. Více
informací najdete na http://trn.nepomuk.cz.

srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

slovenské, tiskové kanceláře. Její fotografové zachycovali život republiky od prvních krůčků, přes všechny
dramatické okamžiky až po její zánik. Ze svého bohatého archivu vybrala agentura ke každému roku alespoň
jeden snímek zachycující významnou událost nebo charakterizující situaci či náladu doby a vy si je nyní můžete
prohlédnout ve východní části sadového okruhu.

do 26/08

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 5. srpna výtvarnou dílnu pro veřejnost a od
13. do 17. srpna výtvarný příměstský tábor.

do 06/09

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.

do 30/09

Národopisné
muzeum

Lidová architektura Plzeňského
kraje
Výstava vznikla v roce 2017 u příležitosti Roku lidové architektury. Na příkladu vybraných staveb představuje
návštěvníkům jednotlivé památkové zóny a rezervace,
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kterých se v současné době na území Plzeňského kraje
nachází téměř padesát. Opomenuta nejsou ani základní
specifika lidového stavitelství té které oblasti. Představeny jsou i venkovské památkové rezervace v krajském
městě: Božkov, Černice a Koterov, a památkové zóny
Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice a Újezd.

do 31/10

DEPO2015

100PY: Sto let očima pěti generací
Posaďte se do prvorepublikové
kavárny hotelu Continental, oblečte montérky ve škodovácké továrně 50. let, řekněte si ta největší tajemství
v koupelně ze sedmdesátek nebo se sami rozhodněte,
zda v 80. letech odjedete a do země už se nevrátíte.
100 let plných zážitků přináší výstava 100PY, která vezme malé i velké zpět do nejzásadnějších okamžiků naší
historie. Připomeňte si, jak žili vaši prarodiče a rodiče
a ukažte dětem, jak se jezdívalo na dovolenou, či jak se
v zatemněných koupelnách vyvolávaly fotky.

02/08– Muzeum církevního umění
04/11 Historické hřbitovy
Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou
lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí
o nás samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás mnohdy nestaví do lichotivého světla, což
ukazuje právě tato výstava. Připravil ji spolek Omnium
ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

03–22/08

Galerie THAMBOS

Poznání světa,
část 1

Galerie THAMBOS v Doubravce zve od 3. do 22. srpna na výstavu olejových maleb
Mariny Kirillové. Vernisáž se koná 3. srpna v 17 hodin
a výstava bude přístupná v pondělí, středu a pátek
od 10 do 14 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Galerii THAMBOS najdete v Mohylové ulici č. 91.
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10–26/08

Proluka

Barva na ulici
2018: Smrt a život
/rok 1918/
I letos je součástí Živé ulice výstava velkoformátových
výtvarných děl západočeských a bavorských umělců.
Jejím tématem je smrt a život ve vztahu ke konci první
světové války a novému rozdělení Evropy. Výstava potrvá do 26. srpna, poté bude projekt představený v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee /září – říjen/. Vernisáž se
koná 10. srpna v 16 hodin jako součást zahájení letního
festivalu Živá ulice.

10/08– Národopisné muzeum
31/10 MARIE ULČOVÁ

(1925–1998) – střípky
ze života nejznámější
plzeňské etnografky

V letošním roce uplyne 93 let od narození a 20 let
od úmrtí Marie Ulčové - etnografky, ředitelky Národopisného muzea Plzeňska a rodačky z Božkova. K této
příležitosti připravilo Národopisné muzeum Plzeňska
putovní výstavu, věnovanou jejímu životu a dlouholeté odborné práci. Vernisáž výstavy proběhne 9. srpna
v 16 hodin a bude mít podobu vzpomínkového večera.

21/08 / 17:00

Západočeská
galerie

21. srpen v galerii
Jako vyvrcholení doprovodného programu k výstavě „Anatomie skoku do prázdna.
Rok 1968 a umění v Československu“ připravila Západočeská galerie v den 50. výročí sovětské okupace celý
sled pořadů. V 17 hodin bude výstavou provázet autorka
její koncepce Helena Musilová. Po ní se koná promítání
dobových filmových materiálů s úvodním komentářem
Michala Šaška. V 19 hodin se pak odehraje pietní happening k uctění 137 obětí sovětské okupace, kdy veřejnost
může připomenout jejich památku napsáním jednoho
jména na dlažbu před galerií a položit zde zapálenou
svíčku. Program je připraven ve spolupráci s Magistrásrpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

tem města Plzně a bude mu předcházet zahájení výstavy „Rok 1968 v Plzni“ (mázhaus radnice, 16 hodin).

22–23/08

Západočeská galerie

Do školy je ještě
daleko – v galerii
žije to

Dvoudenní dětský výtvarný workshop seznámí zájemce
o malování s prací v interiéru i exteriéru a také s tvorbou
animovaného filmu. První den se jim bude věnovat výtvarník Karel Pašek, druhý den lektorka Animánie Lenka
Žalmanová. Dílna je určena dětem od 7 do 15 let, vstupné na každý den činí 60 korun. Přihlášky do 19. srpna
na rezabkova@zpc-galerie.cz, tel. 377 908 536.

23/08–15/09

Galerie Ladislava
Sutnara

František Pelikán
a studenti
Srpnová výstava připomene designéra a pedagoga Františka Pelikána, držitele
Umělecké ceny města Plzně, který by na podzim oslavil
70. narozeniny. S jeho dílem se naštěstí budeme stále
setkávat, ať už se povezeme tramvají nebo metrem, jimž
dal podobu. V galerii si ovšem můžete prohlédnout širší
škálu Pelikánova díla, a odkaz, který zanechal v projektech svých studentů; část prostoru totiž dostanou právě
jejich práce. Vernisáž proběhne 22. srpna v 18 hodin.

24/08–04/11

Muzeum
církevního umění

PAMATUJ
NA SMRT. Archeologické doklady
pohřebního ritu
v období baroka
Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají také na novověkých pohřebištích, zpravidla v místě
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 7. 9. začne v Západočeské
galerii výstava Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1928.
… že 29. a 30. září se uskuteční další Víkend otevřených ateliérů.
… že 5. září od 17 hodin proběhne v Západočeské galerii přednáška k výstavě Anatomie skoku
do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
na téma Nová československá filmová vlna 60. let.
… že 11. září od 17 hodin bude v Západočeské galerii hovořit Lukáš Krejčí o strategii umělců po okupaci v roce 1968.
… že Dobřanská galerie zve až do 9. září na výstavu
Letní dovolené v minulém půlstoletí.
… že v půli září se bude konat další ročník prodejní
výstavy rostlin Podzim v Alpinu (15.–19. 9.).
… že 5. října se v Techmanii koná Noc vědců, tentokrát na téma 100 let české vědy.
… že 14. a 15. září představí Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v rámci Dnů vědy a techniky
ukázku modelování automobilu v životní velikosti.
… že Knihovna města Plzně připravuje na září další
díl Hovorů o „H“.
bývalých farních hřbitovů a kostelních krypt, a proto se
ve větší míře daří získávat hmotné doklady a poznatky
o vývoji pohřebního ritu v období od konce třicetileté
války do konce 18. století. Na výstavě budou představeny nejen charakteristické součásti katolického pohřbu
a poznatky ze souvisejících písemných pramenů, ale
především archeologické nálezy z lokalit v Plzni a okolí:
U Zvonu, Litice, Plasy, Nečtiny.

30/08– Nová scéna DJKT
28/10 Plzeňský salón 2018
Unie výtvarných umělců přichystala na začátek nové
kulturní sezony členskou výstavu – BILANCE 2018 – která bude reflektovat osmičkové roky dvacátého století
v dílech umělců našeho regionu. Nabídne tak individuální pohled výtvarníků na klíčové roky naší historie. Výstava ve foyer Nové scény DJKT bude k vidění do 28. října, vernisáž proběhne 29. srpna v 16:30 hod.
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Kulturní tipy

Zámek Hrádek

ní swingování se hlásí ke stým narozeninám republiky
a jeho prvním chodem bude tančírna v Papírně. Servírovat se pak bude především charleston, ale dojde i na pomalejší tempa. Hraje DJ George. Vstupné 50 Kč, účastníci
festivalu zdarma.

03/08
18:30

Barokní slavnost

Letní barokní festival se zastaví i na zámku Hrádek u Sušice. Barokní kratochvíle navodí dokonalou atmosféru
časů dávno vzdálených. Soubor Amor aeternus přednese autentickou interpretaci hudby 17. a 18. století. Muzejní lektorka Národní galerie Alena Kingham prozradí
více tajemství barokní imaginace. Soubor Teatro Comico chystá barokní pantomimu a soubor Alla Danza ukázky tanců ze dvora Ludvíka XIV. a XV. Chybět nebude ani
degustace pokrmů připravených podle dochovaných
receptů, ohňová show s koněm nebo barokní vůně.
A samozřejmě na závěr ohňostroj.

03/08
20:00

Papírna

Swingová tančírna

Co tančila republika za Tatíčka Masaryka, víte to? Kromě
jiného i k nám, do Československa, tehdy vtrhl swing!
Letošní ročník mezinárodního tanečního festivalu Let-

TIP NA ZÁŘÍ
30/09 / 09:00

Náměstí
Republiky

Škoda FIT půlmaraton Plzeň
Třetí ročník půlmaratonu se uskuteční poslední
zářijovou neděli. Hlavní závod dne bude vypsán
na tradiční půlmaratonskou vzdálenost 21,097
kilometru. Trať vede historickým centrem a středem Plzně, běžci se podívají do areálu Škodovky, zamíří do Borského parku a do okolí řek, aby
se následně vrátili zpět na náměstí Republiky.
Přijmout půlmaratonskou výzvu však mohou
i ti, kdo si netroufají na celou trať, a to v rámci
dvou nebo čtyřčlenných štafet. Těšit se můžete
také na rodinný běh 2,5 km. A na své si při Škoda
FIT půlmaratonu přijdou i děti a mládež. Nedělní
program totiž zahájí právě dětské závody. Připraven bude bohatý doprovodný program pro
celou rodinu. Více informací na www.skodafit.cz
a FB Škoda FIT.
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03–
05/08

Tachov

Tachovské městské
slavnosti

Tachov zve na vynikající koktejl hudby nejrůznějších žánrů a další zábavy pro všechny věkové kategorie. Vše doslova odpálí páteční koncert Katapultu. Během víkendu
se pak návštěvníci dočkají například vystoupení folkové
formace Jananas, Ivana Hlase, Yo Yo Bandu nebo revivalu kapely Queen. Dostaví se i dobrý voják Švejk, děti se
budou moci vydat na procházku Královským hvozdem
a mužská část návštěvníků si jistě nenechá ujít výstavu historických vozidel a jejich spanilou jízdu městem.
Na slavnostech uslyšíte spousty dobré muziky, ochutnáte
kila výborného jídla a vypijete litry lahodného pití.

09/08 / 16:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Výkřik motýla

Herec, režisér a básník Petr H.
Batěk představí v Plzni společně se svými hosty svou
druhou básnickou sbírku „Výkřik motýla“, v níž popisuje, co se stane, když se člověku zbortí, v co věřil, jak je
obtížné odhodlat se k novým začátkům, aby ho znovu
nedovedly k bolestným koncům. Ale zároveň dává naději, že když se rozhodnete dát další šanci životu, lásce,
sobě, tak přijde to, na co vlastně celý život čekáte. Křtu
se zúčastní ilustrátorka a filmová režisérka Eva Toulová
a za nakladatele David Laňka. O hudební doprovod se
postará Kristýna Baťková a Jindřich Skopec.

10–12/08

Domažlice

Chodské slavnosti
– Vavřinecká pouť
Chodské slavnosti jsou největší a nejstarší národopisná slavnost v našem kraji.
Domažlice hrají všemi barvami zdejších bohatých krojů, odevšad se ozývají písně s doprovodem dud a nad
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

tím vším se nese vůně fantastických koláčů. A k tomu
je tu ještě bohatý program věnovaný výročí 100 let
ČSR, který letos na pěti scénách obstará šest stovek účinkujících z celé republiky. A na Vavřinečku se
pochopitelně opět uskuteční slavná mše svatá, a to
v sobotu i v neděli v 10 hodin. Více informací najdete
na www.chodskeslavnosti.cz.

11/08 / 15:00

Klášter Kladruby

Barokní slavnost
v klášteře
Příjemný program pro dospělé
i rodiny s dětmi na vás čeká v nádherných prostorech
kladrubského kláštera a v jeho okolí. S barokem se
seznámíte díky netradičním zážitkům. Zkuste s dětmi barokní kolotoč, interaktivní poznávání vůní nebo
ochutnejte dobové jídlo od Olgy Kaderové. Ve 20:30
proběhne koncert klasické hudby a večerní taneční vystoupení v klášterním kostele. Letos to bude francouzská hudba a tanec z dob Krále slunce Ludvíka XIV. v podání souboru Les Gouts Réunis. Závěr obstará tradiční
barokní ohňostroj. Jízdenky na bus Plzeň–Kladruby–Plzeň jsou k dispozici na Plzeňské vstupence.

TIP NA ŘÍJEN
01/10 / 17:00

Měšťanská
beseda

Oslavíme
Den seniorů
Být seniorem nejen není nic smutného, ale dokonce to může být skvělé. Zejména když pro vás
Plzeňský kraj připraví oslavu vašeho dne. Letos
kraj při příležitosti Mezinárodního dne seniorů
přichystal koncert s muzikálovými, operetními
a filmovými melodiemi 20. století. V Měšťanské
besedě zazpívají Josef Laufer a Pavla Břínková,
a to za doprovodu Orchestru Václava Hybše.
V roli moderátora, ale také zpěváka se představí Aleš Cibulka. Předprodej vstupenek začíná
1. srpna na webu www.plzenskavstupenka.cz.
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18/08 / 15:30

Zámek Manětín

Barokní den
na zámku
v Manětíně

Potřetí patří léto v našem kraji Letnímu baroknímu festivalu. Letos jej uzavře barokní den na zámku v Manětíně,
který je určen rodinám s dětmi. Nabídne bohatý program
s řemesly, divadlem, volnými prohlídkami slavnostně
nazdobeného zámku a velkolepého barokního ohňostroje na závěr. Navíc na zámku ožijí i obrazy zámeckého služebnictva a zapojit se budete moci i do zážitkové
hry Hraběnčina nosítka. Odpoledne proběhne v hlavním
sále koncert kytaristy Pavla Steidla a večer ve 20 hodin tu
zahraje České saxofonové kvarteto. Celým dnem provází
moderátor Václav Žmolík. Vstupné 90 Kč, děti zdarma.

01/09

Klášter Kladruby

Monastýrování

… aneb klášterní architektura.
Cyklus Monastýrování uzavřou
prohlídky zaměřené na kladrubskou klášterní architekturu. Podíváte se do exteriérů Nového konventu projektovaného K. I. Dientzenhoferem a kostela Nanebevzetí
Panny Marie od J. B. Santiniho – Aichela. Prohlídky začínají v 10 a 15 hodin, předchozí rezervace je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

01–02/09

Zámek Zbiroh

Bitva na zámku
Zbiroh
Letos uplynulo 660 let od korunovace kacířského krále Jiříka z Poděbrad českým
králem. Proto i oblíbená Bitva na zámku Zbiroh přenese návštěvníky do jeho časů. Přijďte se podívat na bitvu z 15. století, kdy vůdce kališníků a pozdější král Jiří
z Poděbrad sjednocoval Čechy rozvrácené husitskou
revolucí. Samotná bitva začíná ve tři hodiny odpoledne,
ale už od poledne poběží doprovodný program se šermíři, muzikanty, tanečnicemi, tržištěm či střelbou z luku
a kuší. Začátek akce je v 15 hodin, veškeré dění utichne
úderem páté hodiny odpolední.
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02/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Mission: Impossible – Fallout / akční
Už je to dvaadvacet let od doby, kdy se Tom Cruise divákům poprvé
představil jako Ethan Hunt, agent organizace Impossible Mission
Force, která má za úkol řešit problémy, na které jiné úřady nestačí.
Tajně, efektně, stylově a pro diváky neskutečně zábavně. A teď tu
máme už šestý díl, ve kterém se Ethan Hunt bude muset vyrovnat
se svou minulostí a s tím, co prováděl v minulém filmu. V něm se
mu povedlo zajmout Solomona Lanea a zlikvidovat jeho organizaci, která držela v šachu politiky poloviny světa, ale to není konec.
Huntův tým má teď problém, protože jejich nejnovější mise neprobíhala tak, jak bylo v plánu, Lane zmizel a ani jejich nadřízený
nad nimi už nemůže držet ochrannou ruku. Ke slovu se dostává CIA
a agent August Walker, který by měl na Huntův tým dohlížet, ale rychle se ukáže, že má i jiné příkazy a pokud hrdinové nebudou hrát podle
pravidel, má za úkol je k tomu donutit jakýmikoliv prostředky. Z potenciálního kolegy a parťáka se tak stává protivník, na kterého možná
budou Hunt a jeho tým krátcí. Vedle Toma Cruise a starých známých
z předchozích dílů, jako jsou Rebecca Ferguson, Simon Pegg nebo
Ving Rhames, se objeví Henry Cavill, současný představitel Supermana. O režii se postaral tvůrce předchozího filmu Christopher McQuarrie
a podle prvních reakcí jde o jeden z nejlepších filmů roku. Fandové akce
by u něj tedy neměli chybět. Kino Káčko uvede 9. a 19. srpna.

02/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Úžasňákovi 2 / animovaný / akční
Animovaní Úžasňákovi jsou jedním z nejlepších kreslených filmů pro celou rodinu a na své si u něj přijdou jak dospěláci, tak jejich potomci. Příběh manželského
páru superhrdinů, kteří se musí po letech vydat zpátky do akce, a ukáže se, že
i jejich potomci mají předpoklady stát se ochránci dobra a spravedlnosti, se teď
po letech dočkal pokračování. To by mělo navazovat přímo na jedničku a začít
tam, kde skončila. Pan Úžasňák se stává otcem v domácnosti a jeho manželka superhrdinskou ikonou. Těžko říct, pro
koho je to těžší, protože nejmenší potomek téhle superrodiny je nezvladatelný a svému okolí smrtelně nebezpečný
a jeho tatínek si začíná myslet, že bojovat proti obřím robotům bylo vlastně docela v pohodě… jeho drahá polovička
si ale slávu užívá a on jí to přeje. Pak se ovšem objeví nepřítel, na kterého sama nestačí a je potřeba, aby se celá rodina
ještě jednou vydala do akce. Zvládnou to i tentokrát, když musí vedle superzloduchů řešit i pubertu a neposedné superbatole? Kino Káčko uvede 5., 9., 12. a 16. srpna.

		

CineStar, Cinema City

09/08

MEG: Monstrum z hlubin / akční / horor / sci-fi
Jason Statham už zmlátil na plátně spoustu lidí. Hrdina sérií Kurýr nebo Postradatelný patří k posledním opravdovým akčním hvězdám, ale nejspíš si
řekl, že rvát se na plátně s lidskými protivníky už ho moc nebaví a rád by si
vyšlápl na někoho většího a nebezpečnějšího. V MEG: Monstrum z hlubin si
zahraje potápěče Jonase Taylora, který před lety přišel o část svého týmu,
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když je napadlo obří monstrum. Taylor tvrdil, že šlo o pravěkého žraloka megalodona, ale nikdo mu nevěřil. Teď to
ovšem vypadá, že nekecal. Cosi z hlubin opět zaútočilo, tentokrát na výzkumnou stanici, ale bude hůř. Monstrum totiž míří k pobřeží a Taylorovi už se nikdo nesměje. Je jasné, že Megalodon přežil a teď má hlad. Začíná závod s časem,
ale vypadá to, že přerostlý žralok hodlá pořádně zredukovat počty koupajících, Jonas se ovšem nevzdává a hodlá si
s monstrem vyřídit staré účty. Přežít může jen jeden z nich.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

09/08

Miss Hanoi / akční / drama
Režisér a scenárista Zdeněk Viktora natočil solidní krimi drama Raluca, které ovšem v kinech v roce 2014 viděl málokdo. Jeho Miss Hanoi by ale všechny fanoušky detektivek zaujmout mohla. Policejní kapitán Kříž má vyšetřit vraždu a stopy
vedou mezi vietnamskou komunitu. Zkušený policista tady rychle zjišťuje, že
tenhle svět nezná a že tady se hraje podle trošku jiných pravidel, než na jaké je
zvyklý. Nikdo s ním nechce mluvit, rodina je pro všechny na prvním místě a Kříž začíná tápat. Dostane však k ruce mladou policistku vietnamského původu, která by mu měla pomoci proniknout hlouběji do světa komunity, bude to však
chvilku trvat. Oba totiž musí překonat vzájemnou nevraživost i předsudky, a pokud se jim to nepovede, vrah zůstane
nepotrestaný. Hlavní role si rozdělili David Novotný a Ha Thanh Špetlíková. Kino Beseda uvede 23. srpna.

09/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Temné síly / sci-fi / thriller
Série Hunger Games před pár lety skončila a od té doby se objevilo hned několik filmů, jejichž tvůrci měli ambice ji nahradit. Teď je tu další, ale jestli zrovna Temné síly uspějí, to ukáže až čas. Film se odehrává v blízké budoucnosti,
kdy podivný virus vyvraždil 98 % dětí na celém světě. A zbylá dvě procenta
změnil. Děti získaly podivné nadpřirozené schopnosti a většina z nich teď vyrůstá pod dohledem vlády. Patří mezi ně i šestnáctiletá Ruby, které pomalu dochází, že je spíš vězněm a laboratorní
krysou než svobodným člověkem, a tak se rozhodne utéct. Spolu s několika přáteli se chce pokusit najít skupinu dalších dětí a dospívajících hrdinů, kteří se před vládou skrývají a snaží se žít tak, jak chtějí oni, ale i když se jí to nakonec
povede, nemá vyhráno. Vládě se totiž ani trochu nelíbí, že by měla přijít o svůj majetek. Ruby si bude muset svobodu
vybojovat. Temné síly natočila jako svůj hraný debut Jennifer Yuh, která má na kontě druhý a třetí díl animovaného
hitu Kung Fu Panda. Kino Káčko uvede 26. srpna.

16/08

CineStar, Cinema City Špión, který mi dal kopačky / akční

Pokud jste měli před pár měsíci pocit, že jste v Praze a okolí zahlédli Milu Kunis, tak se vám to nezdálo. Tahle komediální hvězda u nás totiž točila svou novinku Špión, který mi dal kopačky. V té ji uvidíte jako Audrey, sympatickou
mladou ženu, která se pořád ještě nedala úplně dohromady z toho, že Drew, se kterým chodila, si našel jinou. Ono je
to ale trošku složitější. Drew totiž jednoho dne zaklepe na její dveře a v patách má komando zabijáků. Během křiku,
střílení a rvaček navíc Audrey řekne, že je ve skutečnosti tajný agent. Nic netušící dívka se tak spolu se svou nejlepší
kamarádkou Morgan ocitnou ve světě, ve kterém se možná dovede orientovat James Bond, ale dvě obyčejné holky
moc netuší, která bije. Když je navíc tajná služba požádá, aby s nimi spolupracovaly na misi, začne divoká jízda,
na kterou Audrey ani Morgan nebyly připravené. Ale pořádně si ji užijí. A možná, že se ukáže, že pro špionáž mají
překvapivě talent. Vedle Mily Kunis se objeví Kate McKinnon, Justin Theroux nebo Sam Heughan ze seriálu Cizinka.

16/08

CineStar, Cinema City Equalizer 2 / akční / krimi / thriller

Denzel Washington patří mezi herce, kteří zahrají naprosto cokoliv. A v šedesáti si klidně troufne i na akčního hrdinu.
Robert McCall se filmovým divákům představil před čtyřmi lety, kořeny má ale v televizním seriálu z osmdesátých let.
Je to postarší pán, který se přátelí prakticky s každým ze svého okolí, má rád literaturu a ochotně pomůže každému,
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kdo ho o to požádá. V minulosti ale zabíjel pro americkou vládu a má na rukou
tolik krve, že mu to zajistilo noční můry až do konce života. A tak se teď snaží konat dobro. Zatímco minule pomáhal mladé dívce z osidel ruských obchodníků
s bílým masem, tentokrát to bude trošku osobnější. Kdosi totiž ublížil jeho staré
kolegyni a kamarádce a Robert to tak nehodlá nechat. Spolu se starým parťákem zjišťuje, kdo a proč jí šel po krku a až ty lidi najde, rozhodně s nimi nehodlá
mít slitování. Vedle Washingtona se vrací i režisér Antoine Fuqua a nově se objeví třeba Pedro Pascal, kterého jste mohli vidět v seriálu Narcos nebo v akční
podívané Kingsman: Zlatý kruh.

16/08

CineStar

BlacKkKlansman / krimi / drama / komedie
Americký režisér Spike Lee patří k prominentním černošským tvůrcům a navíc
nikdy nezakrýval fakt, že je částečně i aktivistou. V jeho příbězích se často
řeší i lidská práva, soužití různých kultur, rasismus nebo xenofobie. Zároveň je
však schopný natočit i strhující thriller jako Spojenec s Denzelem Washingtonem. Jeho novinka BlacKkKlansman vypráví skutečný, i když na první pohled
absurdní příběh. Jejím hrdinou je Ron Stallworth, vůbec první černošský policista v policejním sboru v Colorado
Springs. Odjakživa chtěl pracovat v utajení a teď se mu to povedlo, protože se mu podařilo zkontaktovat se s vůdcem místního Ku Klux Klanu, který by ho rád přijal mezi své členy. Jak je to možné? Stallworth je s ním v kontaktu jen
telefonicky, a tak potřebuje, aby se za něj vydával jeho bílý kolega Flip. Dvojice policistů tak vytvoří postavu rasisty,
kterého si členové Ku Klux Klanu oblíbí a přijmou mezi sebe. Ron i Flip se ovšem s celou situací vyrovnávají po svém.
A každý úplně jinak. Komediální drama láká nejen na atraktivní zápletku, ale i na herecké obsazení v čele s Adamem
Driverem, kterého můžete znát z nových Hvězdných válek.

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko 21/08

Jan Palach / drama
Když před padesáti lety přijely do Československa tanky, aby nás „osvobodily“, přepisovala se historie. Veškeré naděje, které obyvatelé malé středoevropské země měli, vzaly za své. Sovětský svaz ukázal železnou pěst a dal
Čechoslovákům i světu jasně najevo, že neposlušnost nestrpí. Trvalo dalších
více než dvacet let, než jsme opět mohli vychutnat, co nabízí svoboda, tehdy
ale spousta lidí skončila ve vězeních nebo alespoň se ztrátou iluzí. Pro mnohé znamenala invaze konec, Jan Palach
ale takový konec nechtěl a začal plánovat, jak dát světu najevo, že nesouhlasí s východním agresorem. Jak to s ním
dopadlo a jak se jeho čin zapsal do dějin, dnes už všichni víme. Film Roberta Sedláčka se ovšem zabývá tím, co Palach týdny a měsíce plánoval, jak se ke svému činu odhodlával a jak přemýšlel, co na něj řeknou nejen Čechoslováci,
ale i jeho přátelé a rodina. Kino Beseda uvede 21., 22. a 23. srpna, Kino Káčko 23. a 30. srpna.

23/08

CineStar, Kino Káčko Kryštůfek Robin / dobrodružný / komedie

Medvídek Pú je jedna z nejslavnějších postav příběhů pro děti, stejně jako jeho kamarád Kryštůfek Robin. A ten má
právě celkem velký problém. Zestárnul. Je dospělý, chodí do práce, která ho nebaví a není za ni ani moc dobře placený a na milovanou manželku a dceru mu nezbývá tolik času, kolik by chtěl. Naštěstí tu jsou kamarádi a je celkem
fuk, že nevypadají jako lidé. Kryštůfek Robin se po letech opět setkává s Púem, který mu ukáže, jak se opět radovat
ze života a co je v životě to nejdůležitější. A pomůže mu najít opět ztracenou radost. To ovšem není všechno. Pú,
oslík Ijáček, skákající tygr nebo věčně vyděšené Prasátko se rozhodnou podívat se, jak vlastně vypadá opravdový
svět a seznámit se s Kryštůfkovou dcerou. A bude to jízda. Hlavní roli si zahrál Ewan McGregor a o režii se postaral
zkušený Marc Forster, jemuž se úchvatně povedlo spojit realitu s knižními příběhy ve slavném Hledání Země Nezemě. Kino Káčko uvede 23. a 26. srpna.
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City

30/08

Upgrade / akční / thriller / horor
V blízké budoucnosti se člověk technice nevyhne a ta ovládá skoro všechny
aspekty lidských životů. Grey je ale technofob, nemá rád počítače ani nic podobného a drží si od nich odstup, pak ale jeho život během jediného okamžiku skončí v troskách. Během přepadení totiž skupina zločinců zabila jeho
manželku a jeho samotného zmrzačila. Je minimální šance, že policie vrahy
najde, a tak Grey ochotně kývne na nabídku technologického experta a vynálezce, jenž mu chce do těla voperovat
speciální čip s počítačem jménem Stem. Ten ho rychle postaví na nohy a navíc dovede převzít kontrolu nad jeho
tělem v okamžiku, kdy mu to Grey dovolí. Sám se tedy vydává po stopách zabijáků, a i když by v přímé konfrontaci
obstál asi jen těžko, Stem z něj během jediného okamžiku dovede udělat neporazitelného zabijáka a bojovníka. Ale
za jakou cenu? Hlavní roli si zahrál Logan Marshall-Green, jehož jste mohli vidět třeba ve sci-fi Prometheus.

30/08

CineStar, Cinema City Ten pravý, ta pravá? / komedie / drama

Už je to šestadvacet let, co se Keanu Reeves a Winona Ryder sešli ve slavném hororovém Drákulovi. Tehdy to byly
začínající hvězdičky, dnes patří k výrazným tvářím Hollywoodu, ale i tak si řekli, že si spolu natočí jeden malý film čistě
pro radost. V Ten pravý, ta pravá? ztvární dva samotáře, kteří ví, že mládí mají asi za sebou a v minulosti se ve vztazích
párkrát hodně ošklivě spálili, a tak jsou oba single. A oba jedou na stejnou svatbu, kam se ani jednomu z nich vůbec
nechce. Potkají se už na letišti a že by mezi nimi přeskočila jiskra, to se říct nedá. Sice oba nenávidí svatby, nemusí
ženicha ani nevěstu, ale ani jeden ve druhém nenašli zalíbení, ale s jejich cynickým přístupem k oslavě není divu, že se
s nimi vlastně nechce po chvíli vůbec nikdo bavit. A tak zůstávají sami. Hraje hudba, pije se víno, lidé si povídají a oba
dva najednou začínají mít pocit, že jim je s tím druhým vlastně docela dobře. Může z toho být něco víc?

30/08

CineStar, Cinema City

Alfa / akční / drama / thriller
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka a spousta lidí dává těmhle čtyřnohým
sympaťákům přednost i před sousedy, kamarády a příbuznými. Nebylo to tak
ale vždycky. Dobrodružná podívaná Alfa vás vezme do pravěku, do doby, kdy
lidé bojovali o život každý den a pokud chtěli jíst, museli si potravu sami najít
a ulovit. Před dvaceti tisíci lety žil i mladý Keda, byl součástí kmene, a i když se
zúčastňoval honů na zvířata, pořád ještě nebyl úplně dospělý. Co je život a smrt však věděl až příliš dobře. Jednoho
dne se při lovu zraní a ostatní lovci si myslí, že zemřel, nechají tedy jeho tělo napospas osudu. Keda ovšem přežil. Teď
však neví, kde je a jak se dostat zpátky ke svým lidem. A narazí na zraněného mladého vlka. Pokud chtějí oba přežít,
musí se naučit spolu vycházet, respektovat jeden druhého a věřit si. A právě tady se zrodí přátelství mezi člověkem
a jeho nejvěrnějším zvířecím přítelem… cesta do bezpečí však nebude snadná ani pro jednoho z nich. Režie se ujal
Alberg Hughes, který režíroval například akční thriller Z pekla s Johnnym Deppem.

30/08

CineStar, Cinema City Důvěrný nepřítel / thriller

Režisér Karel Janák se proslavil komediemi Snowboarďáci nebo Rafťáci, teď se však rozhodl, že se pokusí přesvědčit
diváky, že si troufne i na thriller a v jeho novince nebude pro legraci moc místa. Důvěrný nepřítel se točí okolo mladých
manželů Andreje a Zuzany. Andrej pracuje jako programátor na projektu inteligentního domu, který by měl znamenat
revoluci v bydlení. Všechno má totiž ovládat počítač, který pozná, jakou mají obyvatelé náladu, co jim chybí a pokouší
se jim vyjít ve všem vstříc. Andrej momentálně testuje prototyp, nádherný dům ze skla a kamene daleko od civilizace
a potřebuje zjistit, jestli všechno funguje tak, jak by mělo. Proto sem nastěhuje svoji ženu. Zuzaně se zprvu pozornost,
kterou jí dům věnuje, velice líbí. Vana je napuštěná včas a voda v ní má dokonalou teplotu, lednice je plná a luxus je
na každém kroku. Brzy ale začne mít Zuzana pocit, že ve svém domě je spíš vězeň než obyvatel. A že počítač je možná
dobrý sluha, ale špatný pán. V hlavních rolích se sešli Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková.
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Názor Míši Leichta | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Míši Leichta
Vztah k jídlu mám kladný odjakživa a s přibývajícími léty se ze vztahu stává
hobby. Myslím, že vybíravý jsem jak co do vzhledu, tak do chuti, a tak to mám
vlastně se vším. Jídel, která mám nejradši, je samozřejmě víc. Baví mě omáčky,
ale knedlíky si odpírám. Mám rád všechny druhy masa na jakýkoli způsob, ale
méně příloh a více zeleniny. Naopak nesnáším jakékoli vnitřnosti, včetně jater,
ledvinek nebo mozečků. To chvíli nemám rád ani toho, kdo to jí.
Co se týče mého vlastního umění u sporáku, mám doma skvělou kuchařku, moji manželku, na níž tohle břímě
rád nechávám. Vaří velmi dobře a skvělých jídel umí řadu, ale když se vracím z cest, čeká na mě svíčková, a to je
doslova obřad. Já sám, myslím, umím uvařit leccos, hlavně s jistotou to, co si sám ulovím, nebo nasbírám. Řeč
je o rybách a houbách. A co dobrého umějí uvařit moje dcery? Asi udělám zle, ale já je vařit ještě neviděl… Nejmladší Mánička vaří výborné pokrmy z písku a modelíny.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
S kapelou koncertujeme v nejrůznějších koutech republiky, i v zahraničí, a tak už jsem poznal spoustu restaurací
a hospod. Co se týče výběru jídla v nich, vždycky se chci nechat překvapit, a tak zkouším. Naopak v cizině nejsem gastronomický experimentátor, ale spíš pragmatik, takže ve světě jsem vždy volil mně srozumitelná jídla,
tudíž se mi nestalo, abych byl něčím zaskočen a třeba nedojedl. Zároveň jsem ale asi přišel o kulinářské zážitky,
o kterých bych pak skládal básně. Celkové skóre dobrá volba: špatná volba je 50:50.
Nemám ani žádná přísná pravidla, jak by měla vypadat dobrá hospoda. Jsem nenáročný a stačí mi, když tam
nebude zima a bude dobré pivo. V Plzni chodím jen na pivo, a když jdu jíst, je cílem výhradně moje oblíbená
vývařovna Kaplířka.
Míša Leicht, frontman kapely Cop

od 01/08

el Cid

Nabídka kvalitních vín a tapasů
V nabídce restaurace el Cid
najdete velký výběr vín převážně ze Španělska, Moravy a Francie. Vinný lístek obsahuje přes sto druhů vín
od mladých a lehkých až po stará archivní vína. Pokud
budete mít chuť jen na skleničku, obsluha vám nabídne
více než patnáct rozlévaných vín, například moravskou
pálavu, francouzské bourgogne nebo španělské tempranillo. Na zahrádce s výhledem do parku nezapomeňte ochutnat i růžové víno nebo šumivé prosecco.
Z široké nabídky tapasů stojí za ochutnání rozhodně
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

mořské plody, španělské uzeniny a sýry nebo hovězí
tatarák el Cid.

14–15/08 / 15:00

Šafaříkovy sady

Babylon na plotně
Živá ulice opět zve na procházku gastronomií světa. Opět se
díky ní podíváte do nejrůznějších koutů naší planety,
a díky tomu poznáte národnostní menšiny, které žijí
v našem kraji. Budete moci ochutnat vietnamskou,
indickou a syrskou kuchyni, vyzkoušet si bubenický
workshop v podání Dennise Lammase a shlédnout
ukázku brazilské samby v režii Jany Conceicao. Babylon
na plotně se koná po oba dny do osmi hodin večer.
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To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se…

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.

18/08

Chodová Planá

Tradiční Slavnosti
piva Chodovar
Bohatý kulturní program, netradiční prohlídky pivovaru se strýcem Pepinem nebo
třeba vystoupení revivalu AC/DC Špejbl´s Helprs či slovenské kapely Elán – to všechno nabídnou letošní slavnosti Chodovaru v Chodové Plané. A k tomu pochopitelně i neodmyslitelné klání o titul Pivního rytíře a rytířky.
Vedle toho tu budete moci ochutnat pivní speciály či
pivní džem od paní sládkové, koupit si pivní kosmetiku
a také ochutnat speciality restaurace Ve Skále.

25/08 / 10:00

Louka u sv. Jiří

Doubravecký
gurmán

Tradiční gastronomicko-kulturní festival českého jídla Doubravecký gurmán navnadí
poslední srpnovou sobotu chuťové pohárky všech Plzeňanů. Tento festival, dříve známý pod názvy Plzeňská
či Žumberova vařečka, se uskuteční na louce u kostela
sv. Jiří v rámci Doubraveckého týdne. Představí se zde
několik restaurací z Plzně a okolí, které budou soutěžit
o cenu nejlepšího pokrmu udělenou odbornou poro-

30

Dozvěděli
jsme se…
… že 21. a 22. září proběhne
již 11. ročník festivalu minipivovarů Slunce ve skle.
… že 22. září můžete vyrazit do Křimic na jedinečný Festival zelí, během nějž si budete moci prohlédnout i Lobkowiczský zámek.
… že na Koterovské návsi se počátkem října uskuteční Medový jarmark (6. 10.).
… že v první polovině října se bude na náměstí
Republiky konat tradiční Havelský trh (10.–16. 10.).
… že Kavárna Moving Café v Moving Station v srpnu ctí divadelní prázdniny, v září opět otevírá denní provoz od 10 do 19 hodin a také jako divadelní
kavárna vždy hodinu před představením.
… že poslední zářijový víkend se na Karlštejně koná již dvaadvacáté Karlštejnské vinobraní
(29.–30. 9.).
… že tradičními řemesly a dovednostmi k užitku i potěše ožije statek Lüftnerka v Zoologické
a botanické zahradě města Plzně v rámci druhé
části víkendových Slavností babího léta v sobotu
a v neděli 15. a 16. září.
tou. Během dne vystoupí i několik hudebních interpretů a připravena bude také zábava, program pro děti či
soutěže. Na pódiu budou vařit známé osobnosti a celým
dnem bude provázet moderátorka Kamila Mikšovská.

02/09 / 12:00

Plzeňský Prazdroj

Festival polévky

Když vzniklo rčení, že polévka
je grunt, určitě tím nebyla myšlena polévka z pytlíku, ale domácí s láskou vařený pokrm, co zahřeje a zasytí. Ale jak často máte čas něco tak
dobrého uvařit? Přijďte se inspirovat do areálu Plzeňského Prazdroje. První zářijová neděle bude opět patřit
Festivalu polévky, kdy ve čtyřicetilitrových kotlích před
zraky diváků vaří vyhlášené plzeňské restaurace, bistra
i neziskové organizace na dvě desítky polévek z celého
světa. Všechny polévky jsou soutěžní, a tak můžete v neděli hlasovat pro tu nejlepší.
srpen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo | Galerie | Muzea

Mezinárodní festival DIVADLO – Johan uvádí

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

11. 9. 20:00
12. 9. 18:00
13. 9. 17:00
		21:30
14. 9. 17:00
		21:30
17. 9. 20:00

J . Čermák a JOHAN (CZ): Po tvých hrobech šlapu – premiéra
Jakub Čermák a JOHAN (CZ): Po tvých hrobech šlapu
Jakub Čermák a JOHAN (CZ): Po tvých hrobech šlapu
Jiří Honzírek, Divadlo Feste (CZ): Moc bezmocných
M. Čechová, M. Tvrdý / Spitfire Company: Miss Amerika
Jiří Honzírek, Divadlo Feste (CZ): Moc bezmocných
My Johansson a Echo Echo Dance Theatre Company (SWE):
Now at once
18. 9. 20:00 Liao I – wu, Ivo Hucl a JOHAN (CHIN/CZ): Broken words
26. 9. 20:00 Jana Bitterová a Ian Biscoe (CZ/GB): Opravdoví

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:
21. 8. 17:00 Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu – komentovaná prohlídka, provází Helena Musilová
		18:00 21. srpen 1968: Promítání dobových filmových materiálů
		19:00 Pietní happening k uctění 137 obětí sovětské okupace
v srpnu 1968
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. 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,
účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
22.–23. 8.	Do školy je ještě daleko – v galerii žije to: Tvůrčí dvoudenní
workshop (vždy od 9:00 do 16:00 hod.)
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
do 4. 9.		
Paměť tváře / Tváře paměti – výstava
do 6. 9.		
Heydrichiáda: Spálený les 1942 – výstava
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9. 8. 16:00 Výkřik motýla – představení básnické sbírky Petra Batěka
6. 9. 17:00 Heydrichiáda: Spálený les 1942 – dernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
14. 8. 09:00 Franz Goëss: Prag 1968 – vernisáž výstavy
14. 8.–7. 9. Franz Goëss: Prag 1968 – výstava

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
5. 8. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
13.–17. 8.
Výtvarný příměstský tábor

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 18. 8.	Špička ledovce – výstava bakalářských a diplomových
prací (GLS)
22. 8. 18:00 František Pelikán a studenti – vernisáž výstavy (GLS)
23. 8.–15. 9. František Pelikán a studenti – výstava (GLS)

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 31. 9.	Jiří 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
10. 8. 16:00 Barva na ulici 2018: Smrt a život / rok 1918 /
– vernisáž výstavy (Proluka)
10.–26. 8.	Barva na ulici 2018: Smrt a život / rok 1918 /
– výstava (Proluka)
29. 8. 16:30 Plzeňský salón 2018 – vernisáž výstavy (Nová scéna DJKT)
30. 8.–28. 10. Plzeňský salón 2018 – výstava (Nová scéna DJKT)

Galerie THAMBOS

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

3. 8. 17:00 Poznání světa, část 1. – vernisáž výstavy
3.–22. 8.
Poznání světa, část 1. – výstava obrazů Mariny Kirillové

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 29. 7.
Zapomenutá místa pohraničí – putovní výstava
do 12. 8.
Petr Schel: Sochy a Milan Stýblo: Obrazy – výstava
do 30. 9.
Lidová architektura Plzeňského kraje – putovní výstava
do 14. 10.	Československý svéráz aneb hledání národního stylu – výstava
10. 8.–31. 10.	Marie Ulčová (1925–1998): Střípky ze života nejznámější
plzeňské etnografky – putovní výstava
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PROGRAM
Doprovodné pořady:
9. 8. 16:00 Marie Ulčová (1925–1998): Střípky ze života nejznámější
plzeňské etnografky – vernisáž výstavy

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
do 9. 9.		
Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
do 16. 9.
Kořeny – 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

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 12. 8.
Lydie Šloufová: Biblické motivy v textilní tvorbě – výstava
2. 8.–4. 11. Historické hřbitovy – výstava
24. 8.–4. 11.	PAMATUJ NA SMRT. Archeologické doklady pohřebního ritu
v období baroka – výstava

Nová Akropolis

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

1. 8. 18:00 V ečer plný bylinek a vůní – inspirace pro milovníky přírody,
bylinek, zdraví a krásy, vstupné dobrovolné (také 8. 8.)
9. 8. 18:00 Aztékové – kreativní dílna
15. 8. 18:00 Tajemství zlatého čísla – letní povídání s videoprojekcí
29. 8. 18:00 Tajemství katedrál – letní povídání s videoprojekcí
5. 9. 18:00 Feng Šuej – posezení nad plány, jak zútulnit svůj domov

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 10.	100PY: Sto let republiky očima pěti generací – výstava
(do 14. 8. je provoz omezen)
11. 8. 15:00 Barokní slavnost v klášteře (Kladruby u Stříbra)
30. 8. 13:00 Street Battle Jam – kulturně umělecká akce

Léto v Prazdroji 2018

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

do 31. 10.
2. 8. 19:00
3. 8. 21:30
9. 8. 19:00
10. 8. 21:30
15. 8. 19:00
17. 8. 21:30
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Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava
Čardáš Klaunů, Medvěd 009 – rock
Nespoutaný Django – film
Like-it, Honza Křížek & kapela – pop-rock
Pelíšky – film
X-Cover, Extra Band revival – rock-hard rock
Hříšný tanec – film

Muzea | Instituce

23. 8. 19:00 T he 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

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

do 31. 10.

Rekonstrukce

Festival polévky

Areál Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.festivalpolevky.cz

2. 9. 12:00 F estival polévky – přijďte ochutnat z dvacítky druhů polévek ze 40litrových kotlů a rozhodnout, která je ta nejlepší.
Ochutnávat můžete asijskou exotiku, mexické speciality,
rybí polévky i českou klasiku, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Pozvánka na kulturní akce do Nepomuka

Nepomuk, www.nepomucko.com, www.nepomuk.cz, www.zelenahora.cz,
mls.nepomuk.cz

do 19. 8.	Barevný svět – výstava děl Atelieru K (Zelenohorská pošta)
do 1. 9.		
Pod sluncem – výstava fotografií Kamily Berndorffové
(Městské muzeum a galerie Nepomuk)
1.–18. 8.	TRN: Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018 – umělecké sympozium s doprovodným programem
1. 8. 21:15 Tátova volha – film (hřiště u Základní školy)
2. 8. 18:00 Beseda s Jiřím Kovandou (stodola rodného domu A. Němejce)
3. 8. 21:00 The Prague Swingmasters – electro swingový večírek
(Zelenohorská pošta – kavárna)
4. 8. 16:00 Po stopách 1. republiky – komentovaná prohlídka města
(sraz před Infocentrem)
		21:00 Electro Orient Expre$$ – international discoteque (Zelenohorská pošta – kavárna)
8. 8. 21:15 Hastrman – film (hřiště u Základní školy)
10. 8. 21:00 DJ Jane Doe – breakbeat, house, mash-ups (Zelenohorská
pošta – kavárna)
11. 8. 08:00 Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy (do 12:00 hod.,
náměstí A. Němejce)
		21:00 Jakub Johánek, Steppan and DJ Tematique in dub (Zelenohorská pošta – kavárna)
11.–12. 8.	Výstava gladiol (od 9:00 do 16:00 hod., stodola rodného
domu A. Němejce)
13. 8. 18:00 Beseda s Martinem Rajnišem (stodola rodného domu
A. Němejce)
17. 8. 17:00 Závěrečná vycházka – komentovaná prohlídka realizací
vzniklých v rámci uměleckého sympozia TRN 2018 (sraz
před Infocentrem)
		21:00 DJs Stuart and Stanjah (D&N Crew) – liquid funk, inteligent
drum’n’bass (Zelenohorská pošta – kavárna)
20. 8. 18:00 Svatojánský hudební festival 2018
(kostel sv. Jana Nepomuckého)
21. 8.–12. 10.	Viděno jinak – výstava fotografií Yana Čelikovského
(Zelenohorská pošta)
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Instituce | Akce

3. 8. 20:00
10. 8. 20:00
11. 8. 10:00
		20:00
17. 8. 20:00
24. 8. 20:00
31. 8. 20:00

Radek´s Group – jazz, vstupné dobrovolné
Jiří Dědeček – písničkář, vstupné 120 Kč
Vodnická pohádka – divadelní představení, vstupné 40 Kč
Jiřina Babická – jazz, alternativa, vstupné dobrovolné
Tara Fuki – violoncellové duo, vstupné dobrovolné
Smích zakázán – divadelní představení, vstupné 200 Kč
Brenda 5 – rock, rap, vstupné dobrovolné

Živá ulice

Plzeň, www.zivaulice.eu

10.–19. 8.
Multižánrový festival v ulicích města
Náměstí Republiky
15. 8. 16:30 The Wild Roots – rock´n´roll-hard rock,
18:00 Sækədʒəwiːə – alternative rock,
19:45 ECHT! – rock-pop, 21:15 The Chancers – ska
16. 8. 16:30 CLOUD NINE – pop-electronica, 18:00 Ille – indie-pop,
19:45 Mr. Cocoman – reggae, 21:15 Sto zvířat – ska
17. 8. 17:15 Cox&Vox – rock´n´roll, 18:30 Pris – post punk, 19:45
Xavier Baumaxa – folk, 21:15 Midi Lidi – electro-pop
18. 8. 16:30 Somethink – alternative rock, 18:00 VOILÁ – alternative-pop, 19:45 Frajara Putika – ska-reggae, 21:15 Timudej
– electroswing
19. 8. 17:45 Jaroslav Hutka – folk, v rámci projektu Kolik stojí svoboda
		19:15 Vladimír Merta – folk, v rámci projektu Kolik stojí svoboda
		21:00 Znouzectnost – rock-punk, projekt Kolik stojí svoboda
Proluka (Křižíkovy sady)
10. 8. 16:00 Zahájení festivalu Živá ulice a Barva na ulici
		17:00 The Dixie Hot Licks – dixieland
		20:00 Spitfire Company: Antiwords – projekt Kolik stojí svoboda
11. 8. 16:00 Bohnická divadelní společnost®: Ufoun je kamarád
		21:00 Divadlo Líšeň: Putin lyžuje – projekt Kolik stojí svoboda
12. 8. 16:00 Divadlo 100 opic: Skřítek, který to nevzdal
		21:00 SILENT KINO, v rámci projektu Kolik stojí svoboda
13. 8. 16:00 Divadlo Toy Machine: Tři malá prasátka
14. 8. 16:00 Divadlo Anička a letadýlko: Frutti di mare
15. 8. 16:00 Alžběta Vitvarová a kol.: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
16. 8. 16:00 Loutky bez hranic: Jabloňová pohádka
17. 8. 16:00 Krutý krtek: Romské pohádky
18. 8. 16:00 Teatr Novogo Fronta: Ademenáto!
19. 8. 16:00 Divadlo Dobré kávy: Karlova a Jaromírova pohádka
Inspiral Garden (Šafaříkovy sady)
10. 8. 16:00 Inspiral DJs, 21:00 Don Vito (D) – jazz metal
11. 8. 16:00 Inspiral DJs, 19:00 Raw By Peppers (KOR) – rock,
20:00 Rumbo Tumba (RA) – electro acoustic ethno
experimental
12. 8. 16:00 Inspiral DJs, 19:00 The Winter Passing (GB) – indie pop,
20:00 Slam na ulici
13. 8. 16:00 Inspiral DJs, 19:00 Snyder – garage-schlager, 20:30 Clutch
at Straws (A) – progressive-hardcore
14. 8. 15:00 Babylon na plotně, 16:00 Inspiral DJs, 19:00 So Flow (PL)
– nu jazz, 20:30 The Fruitcakes (PL) – rock
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
4. a 5. 8.

17:00

22. 8.

19:30

3. MEZINÁRODNÍ DIXIELANDOVÝ
FESTIVAL PLZEŇ
KAMIL STŘIHAVKA:
AKUSTICKÝ KONCERT

DIVADLO
8. 8.
30. 7.

20:00
20:00

KOMICI S.R.O.
JONÁŠ A TINGL-TANGL

KINO BESEDA

7. 8.

18:00

21. 8.
21. –
23. 8.
23. 8.
27. 8.

18:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
CHATA NA PRODEJ
ANDRÉ RIEU:
MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
ANDRÉ RIEU:
MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
CHATA NA PRODEJ

20:00

JAN PALACH

18:00
20:00

MISS HANOI
NIT Z PŘÍZRAKŮ

1. 8.

18:00

1. 8.
2. 8.

20:00
20:00

5. 8.

18:00

6. 8.

20:00

28. 8.

LETNÍ VSTUPNÉ 79 KČ

VLASY

Hippies, revolta, generační konflikt a válka
ve Vietnamu pod taktovkou Miloše Formana

29. 8.

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Největší muzikálová bizarnost všech dob, parodie
na béčkové horory a sci-fi snímky se Susan
Sarandon v jedné z hlavních rolí.

30. 8.

MOULIN ROUGE

Nicole Kidman a Ewan McGregor
v nejvýraznějším a nezzběsilejším
muzikálu nového století

ST

U PN É

V

Koncerty a divadlo na Malé letní scéně

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

79

www.mestanska-beseda.cz
33

PROGRAM
15. 8. 15:00 B abylon na plotně, 16:00 Inspiral DJs, 19:00 Bohuš Matuš
– rural pop, 20:30 Vizi (RO) – pop, reggae, 22:00 S I L E N T:
Ventolin (DJ set) – electropunk
16. 8. 16:00 Inspiral DJs, 19:00 Banfi (GB) – pop-rock, 20:30 Suzi Soprano
(SLO) – punk rock, 22:00 S I L E N T: Tea Jay Ivo – rock, vintage
17. 8. 16:00 Inspiral DJs, 20:30 Loonaloop (AUS) – electro, 22:00
S I L E N T: Tomino a Myslivec (DJ set)
18. 8. 16:00 Inspiral DJs, 19:00 Baloňák – ska-reggae, 20:30 Egolegio
(H) – rock-reggae, 22:00 S I L E N T: DJ Vegy
19. 8. 15:00 Kolik stojí svoboda? – beseda (Hutka, Merta, Kryl,
Mikolášek), 19:00 Lusky, 20:30 Samoaja (FIN) – folk
Dvorek
11. 8. 20:00 Čtení na ulici
		21:00 Kafe a cigára (r. Jim Jarmusch) / SILENT KINO
Ulice Bedřicha Smetany
16. 8. 12:00 MINT: Plzeň Fashion Market, DJ S-BISH (FR)
17. 8. 10:00 MINT: Plzeň Fashion Market, DJ S-BISH (FR)
Moving Station
21. 8. 20:00 Divadlo Continuo: Poledne – projekt Kolik stojí svoboda
Zach’s Pub
14. 8. 20:00 Never Sol – alternative
15. 8. 20:00 Špinaví lůzři – blues-rock
16. 8. 20:00 Green Spirit (H) – Irish folk
17. 8. 20:00 Green Småtroll – ska-reggae
18. 8. 20:00 BT’n’J – funk-rap

Letní kino Dobřany

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

31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.
4. 8.

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

Nebeští jezdci
Největší showman
Vražda v Orient expresu
Čertoviny
Tátova volha

Kino a divadlo Káčko

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

5. 8. 15:00
		18:00
9. 8. 17:00
		20:00
12. 8. 15:00
		18:00
16. 8. 17:00
		20:00
19. 8. 15:00
		18:00
23. 8. 17:00

Úžasňákovi 2
Chata na prodej
Úžasňákovi 2
Mission: Impossible – Fallout
Úžasňákovi 2
Mamma Mia! Here We Go Again
Úžasňákovi 2
Chata na prodej
Malá čarodějnice
Mission: Impossible – Fallout
Kryštůfek Robin

Akce | Kino | Kluby

23. 8. 20:00
26. 8. 15:00
		18:00
30. 8. 17:00
		20:00

Jan Palach + Československý filmový týdeník 35/68
Kryštůfek Robin
Temné síly
Kubík hrdina
Jan Palach + Československý filmový týdeník 35/68

Cinema City

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

26. 7.–1. 8. Hotel Artemis, Chata na prodej, Plán útěku 2
2.–8. 8.		
Mission: Impossible – Fallout, Úžasňákovi 2
9.–15. 8.	MEG: Monstrum z hlubin, Miss Hanoi,
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni, Temné síly
16.–22. 8.
Equalizer 2, Příběh koček, Špión, který mi dal kopačky
30. 8.–5. 9.	Alfa, Důvěrný nepřítel, Ten pravý, ta pravá?, Upgrade

CineStar

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

26. 7.–1. 8. Hotel Artemis, Chata na prodej
2.–8. 8.		
Mission: Impossible – Fallout, Úžasňákovi 2, Whitney
9.–15. 8.
MEG: Monstrum z hlubin, Miss Hanoi, Temné síly
16.–22. 8.	BlacKkKlansman, Equalizer 2, Příběh koček,
Špión, který mi dal kopačky, Šíleně bohatí Asiati
21. 8.			
Jan Palach
23.–29. 8.	Cadaver, Kryštůfek Robin, Slender Man,
Teen Titans Go! To the Movies
30. 8.–5. 9.	Alfa, Důvěrný nepřítel, Ten pravý, ta pravá?, Upgrade

Zach´s Pub

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

1. 8. 20:30 Švihadlo – reggae
4. 8. 21:00 S corpions forever – projekce filmového dokumentu
o kariéře legendy Scorpions
8. 8. 20:30 Zrní – ikona novátorství a hledačství české alternativy
14.–18. 8.
Živá ulice (vždy od 20:00 hod.)
14. 8. 20:00 Never Sol – Sára Vondrášková s novou deskou Under quiet
15. 8. 20:00 Špinaví lůzři – blues-rock
16. 8. 20:00 Green Spirit – Irish music
17. 8. 20:00 Green Småtroll – ska & reggae
18. 8. 20:00 BT’n’J – rhythm & funky
22. 8. 20:30 Luboš Andršt & Energit – legenda českého jazzrocku
27. 8. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
28. 8. 20:30 Electric Lady – funky, Blues Not Dead – blues
30. 8. 20:30 Mydy Rabycad – glamtronic
31. 8. 20:00 Beefeather London Gin drink party
2. 9. 20:00 Padesát odstínů (České porno) – divadelní představení DJKT

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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ITEP

Veletrh
cestovního
ruchu
Plzeňského
kraje

20–22/09/2018
Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00 / So: 10.00–17.00
Kompletní turistické informace / Interaktivní zábava /
Hudba / Ochutnávky / Hry pro děti
Vstup zdarma

www.itep-plzen.cz

