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rok se zhoupl do poloviny a máme tu zase měsíc, který patří k nejoblíbenějším v roce. Děti ho
mají rády, protože končí škola a z téhož důvodu
ho milují i členové učitelského stavu. Popularitě se těší i mezi prodejci květin, jejichž tržby
v posledních červnových dnech výrazně rostou.
Naopak rodiče zmíněných dětí už k němu tak
kladný vztah nemívají. Učí-li se potomek dobře, nadcházejí starosti, čím ho za vysvědčení odměnit. Učí-li se hůř, nastává boj o záchranu. A nadto je
třeba definitivně doladit program na prázdniny, koupit kufr a holínky, domluvit se
s babičkami a zaplatit tábor.
S řadou z výše zmíněných starostí mohou pomoci následující stránky. Je třeba
dohonit nějaké školní učivo? Může pomoci návštěva divadelního představení,
výstavy, zoologické zahrady nebo Techmanie. Čím odměnit dítě za vysvědčení?
Na poslední den školy je připravena spousta zajímavých programů a akcí, kde se
mohou vyřádit a náležitě nastartovat prázdniny. Pokud dají přednost dobrému
jídlu a příjemné restauraci, i tady je rozhodně z čeho vybírat. A přinášíme i tipy
na prázdninový program. Ať už v podobě předběžné ochutnávky toho, co se
na červenec a srpen kde chystá, nebo v podobě nabídky příměstských táborů.
Do prázdnin však přece jen zbývá ještě třicet dnů – a nebudou to dny ledajaké!
Vždyť je to poslední měsíc v roce, kdy se dny prodlužují a noci krátí. Až se slunce
odrazí od obratníku Raka, začne zase zapadat dřív a dřív. Ale pořád ještě budou
dny dost dlouhé na to, abychom si je užívali třeba v letním divadle. Mimochodem
na konci devatenáctého století bylo pro divadelníky léto nikoli dobou divadelních
prázdnin, ale hlavní sezonou. Letní divadelní arény byly nabité diváky, pro něž
se ovšem nehrálo večer, nýbrž odpoledne. Herci se pražili v těžkých kostýmech
a s tváří jim stékala šminka. Ale zase nebyli zapotřebí osvětlovači, ani deky pro
diváky. V Plzni stávala divadelní aréna přibližně v lokalitě, kde dnes stojí stadion
Viktorky, vešlo se do ní osm set diváků a provozoval ji i Vendelín Budil. Za tři roky
tomu bude 130 let, kdy tu měl svou první sezonu. Byl to sukces, jak se tehdy říkalo.
O čtyři roky později už bylo hůř. Aréna chátrala, a Budil, aby ji zachránil, pozval
artistické představení Les trois frésres Mathisa le fourneau diabolique a podařilo
se mu vyprodat sedm jejich představení. Ano, už v roce 1892 zažila Plzeň cosi jako
nový cirkus. Už tenkrát nestála na periferii evropské kultury.
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Berme tedy rok 2015, kdy je oficiálně Evropským hlavním městem kultury, i jako
poklonu generacím těch, kteří tu působili dříve a bez nichž bychom tenhle titul nezískali. Příležitostí ke vzpomínce na ně nabízí červnová kulturní nabídka
víc než dost.
Krásné zážitky v neméně krásném měsíci přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
30. června

červen 2015 | www.zurnalmag.cz

součást projektu:

legenda
o Bílém
hadoVi
tianjin peking
opera theatre

3. - 4. 7. 2015 od 19:00
noVá scéna djkt
tradiční čínská opera exkluzivně v plzni.
příběh Bílého hada je jednou ze
čtyř největších a nejpodmanivějších
čínských lidových pověstí. Vypráví o síle
lásky a rodinných poutech, které odolají
všem nástrahám ze strany závistivých
a nepřejících.
doproVodný program
VýstaVa snímků Čínských FotograFů
s tématikou Žena a Česká repuBlika
/Foyer nové scény djkt, 3. – 4. 7. 2015 od 18:00 do 21:00/

VýstaVa děl Čínských komiksoVých
kreslířů promítání originálních
Čínských animoVaných Filmů
/Foyer a malý sál kd peklo, 3. – 4. 7. 2015 od 10:00 do 17:00/

Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz
/50% sleva pro držitele abonmá djkt/

Více informací na www.plzen2015.cz
organizátoři
Federace literárních
a uměleckých kruhů Číny

za podpory
VelVyslanectVí
Člr V Čr

partneři

AKCE MĚSÍCE

20–21/06

NC Borská pole

Predator Challenge
– Extrémní překážkový závod
Stometrová trať sestavená z obřích překážek,
jako jsou schody, zdi, šikmé stěny, žebříky
a různé závěsné systémy. To je základ závodu, který navrhli organizátoři prestižního
adrenalinového podniku Predator Race. Už
20. a 21. června zažije Plzeň to, co zatím bylo
k vidění jen v televizi.

„Přihlaste se a otestujte
své možnosti!“
Závod Predator Challenge čeká na schopné
muže i ženy, ale také na ty, kteří se chtějí pobavit a třeba jen zkusit, co dokážou.
Účastníci závodu budou muset zdolat co
nejrychleji překážkovou trať z kovu, dřeva
a plastu. „Překážky o výšce čtyři až šest metrů se už několik měsíců vyrábějí v dílnách
nedaleko Plzně. Na facebooku jejich podobu
postupně zveřejňujeme,“ říká Jiří Pěč z pořádající agentury 4PRO.
Do závodu Predator Challenge se budou moci
přihlašovat muži, ženy a také dvojice. V sobotu proběhnou kvalifikace a v neděli pak finálový závod.
Ještě stále se můžete přihlásit na stránkách
www.iborskapole.cz. Startovné činí 250 Kč.
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Predator Challange – Extrémní překážkový závod

Účastníci závodu
budou muset co
nejrychleji zdolat
asi stometrovou
trať
sestavenou z překážek
z kovu, dřeva
a plastu. Půjde
o šikmé stěny,
žebříky, schody,
sítě, závěsné systémy a podobně.
Na jejich výrobu
se spotřebuje tolik materiálu jako
na stavbu rodinného domku. Překážky budou originální a nebude možné si je nikde předem vyzkoušet. Důležitá bude
mrštnost, obratnost, důvtip, ale také dobré vybavení, jako
jsou třeba rukavice a chrániče. Všechny případné pády budou
tlumit trampolíny, molitan a žíněnky, zkrátka pokud něco nevyjde, závodník má jistotu pádu do měkkého.
„Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na organizaci takové
extrémní show. Máme odvahu udělat akci, která se v nákupních centrech hned tak nevidí a věřím, že Plzeňanům přineseme skvělý zážitek,“ dodává manažer Nákupního centra Borská
pole Jan Lisý.
Dráha vyroste přímo před Nákupním centrem Borská pole. Kolem ní budou instalovány z obou stran vysoké divácké tribuny.
Chceme, aby si Predator Challenge užili nejen přímí účastníci,
ale i diváci,“ doplňuje manažer Nákupního centra Borská pole
Jan Lisý. Pro návštěvníky bude navíc připraven doprovodný
program, občerstvení a také adrenalinové atrakce pro děti.
Do závodu Predator Challenge se mohou přihlašovat muži,
ženy a také dvojice. Pro vítěze jsou připraveny price money.
V mužské i ženské kategorii dostane ten nejlepší 10 000 Kč,
druhé místo bude ohodnoceno částkou 4 000 Kč a závodníci,
kteří skončí třetí, si odnesou 1 000 Kč.

„Česká republika poprvé zažije
extrémní závod Predator Challenge!“
V sobotu 20. června proběhnou kvalifikace a v neděli 21. června pak finálový závod. Přihlašování probíhá právě nyní
na www.iborskapole.cz. Kapacita je obsazena asi z poloviny,
ovšem počet závodníků každý den narůstá, proto není dobré čekat,“ dodává Jiří Pěč, který také nerozhodnuté zájemce
upozorňuje, aby ze závodu neměli zbytečné obavy. „Je to sice
extrémní akce, ale nemusíte se bát, pokud nejste vrcholovými
sportovci, že neuspějete. Jde o to pobavit se, vyzkoušet něco
netradičního, přijmout výzvu,“ říká.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Predator Challange – Extrémní překážkový závod

červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Unity
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Picasso

Gift of Life

In the Beginning

In the Sun
The Joy of Rain

Secret Bench of Know

Thirst – Grapes of Passion

ledge

Lea Vivot: Výstava soch
Narodila se jako Drahomíra Hekelová v Horní
Temenici na severu Moravy. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v roce
1968 se provdala za argentinského studenta
Alberta Antonia Vivot. Komunistický režim ale
jejich lásce nepřál: Antonia vyhostili a jeho ženě
zakázali vycestovat. Poradila si po svém. Ještě
v témže roce se ukryla v kufru Alfy Romeo italských turistů a přejela hranice, pryč od ruských
tanků. Z komunistické šedi se dostala do slunné
Itálie, kde absolvovala kurzy modernisty Marina Mariniho na akademii výtvarných umění v Miláně. Tak se zrodila sochařka Lea Vivot.
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Z Itálie pokračovala za velkou louži, aby se setkala se svým
manželem. Bohužel však zjistila, že její láska, kvůli níž procestovala půl světa, již nežije. Nakonec se Lea Vivot usadila v Kanadě, kde potkala svého druhého manžela a otce svých dvou
synů. Teď se vrátila do rodné vlasti, a to prostřednictvím soch.
Do Plzně je přivezl nadační fond Plzeň sobě a umístil je před
Studijní a vědeckou knihovnou, kde okamžitě upoutaly pozornost domácích i návštěvníků města. Dalších osm malých
soch je k vidění v Novém divadle. Mezi nimi i Picassova koza
Viktorka pojmenovaná po Viktorii Plzeň.

„Jedna lavička zůstane v Plzni!
Rozhodnete Vy!
Hlasujte na www.plzensobe.cz
a www.plzensky.denik.cz.“
Ve Smetanových sadech budou sochy instalované
do 8. června. Poté je čeká rozmístění před hlavní vchod
do fotbalového stadionu, hlavní poštu, radnici na Lochotíně,
do Riegrovy ulice. Jedna zůstane i v prostoru před Studijní
a vědeckou knihovnou.
Do budoucna zůstane v Plzni jen jedna z nich. Která, o tom
svými hlasy rozhodne veřejnost. Hlasovat může na www.plzensobe.cz a na stránkách www.plzensky.denik.cz.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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V ČERVNU BUDE V PIVOVARU A PIVOVARSKÉM MUZEU PĚKNĚ ŽIVO.
A ke spánku se to tady neuloží ani o prázdninách.

05/06–06/09

Výstava: Poezie techniky Milana Bauera
V Pivovarském muzeu začne 5. 6. výstava Poezie techniky grafika Milana Bauera. Jeho styl grafického zpracování technických, z dnešního pohledu pradávných
historických námětů, již řadu let přitahuje pozornost
odborné i laické veřejnosti. Jeho poetické nahlížení
na technické vymoženosti dávných časů dává divákovi
příležitost ponořit se do iluze starých časů, kdy pára
byla novým médiem života, benzín katalyzátorem čerstvých objevů a i obyčejný velocipéd mohl mít křídla.
Vzniklo tak několik grafických souborů inspirovaných
dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou, např. Pozůstalost F. G., nebo Anatomia Gramatika.
Na nich můžeme objevovat nové prototypy motocyklů,
lokomotiv, automobilů, ale také mechanické kostry
a různé biomechanoidy.

11/06 / 16:00

Vystoupení orchestru Linköping
University ze Švédska
Své místo bude mít během léta na pivovarském nádvoří
pochopitelně i muzika. Jedenáctého června se tu zastaví
švédský studentský orchestr Linköping University. Pětatřicet muzikantů a deset tanečníků tu předvede velkolepou show, s níž momentálně putuje po celé Evropě.

13/06 / 08:00–13:00

Farmářské trhy a kuchařská show
Především se pivovarské nádvoří stane potřikrát dějištěm
oblíbených Farmářských trhů. Osvědčení prodejci zeleniny, mléčných výrobků, masa, uzenin a křupavého pečiva
se sem sjedou 13. června, 22. srpna a pak ještě 19. září.
Trhy doplní workshopy kuchařů z Národního týmu kučerven 2015 | www.zurnalmag.cz

chařů a cukrářů ČR, kteří tu naživo předvedou vaření
z farmářských produktů. Recepty budou poskládané ze
surovin, které se budou v daný den na farmářských trzích
prodávat, takže mohou posloužit i jako inspirace pro
víkendový oběd. Vaření v plně vybavených mobilních
kuchyních si budou moci na místě vyzkoušet pod jejich
dohledem i sami návštěvníci. Farmářské trhy budou probíhat vždy od 8 do 13 hodin.

20/06 / 12:30

Big bandy v pivovaře v Plzni
O pár dnů později, 20. června, to tady pořádně rozbalí
české a slovenské big bandy. Festival Jazz bez hranic sem
přiveze Junior Big Band Litvínov, Plzeňský Big Band se
zpěvačkou Petrou Brabencovou, Swingless Jazz Ensemble Nitra, North Big Band a Big Band VOŠ Konzervatoře
Jaroslava Ježka. Těm všem bude patřit pivovarské nádvoří během odpoledne. Večer pak Na Spilce vystoupí Milan
Svoboda & Ivan Audes Quartet & jam session.

červenec – srpen

Léto v Prazdroji: Letní kino a koncerty
S prázdninami se pak do pivovaru vrátí tradiční Léto
v Prazdroji. Od 8. července do 27. srpna se můžete nově
těšit každou středu na letní kino v Prazdroji, kde se
budou promítat Samotáři, Nedotknutelní, Perný den,
Nespoutaný Django, Vlk z Wall Street, Podraz, Rivalové
a Divoké historky. A samozřejmě každý čtvrtek je v plánu tradiční cyklus koncertů. Zahrají tu například Imodium, Palice, Pilsen Queen Tribute Band, 100°C, Lucie
Revival a další. Schéma večerů bude stejné jako v předchozích letech: hlavní kapela, před níž zahraje mladá
skupina. Hlavní program letos organizátoři obohatili
o kapely, které se v minulých ročnících objevily v soutěži Prazdroj talentů.
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Akce měsíce | Přehled koncertů

03/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Kyoto Symphony
Orchestra

Abonentní koncert B6 nabídne skutečně mimořádný zážitek: hudbu v podání slavného Kyoto Symphony Orchestra a houslisty Fumiakiho Miury pod
taktovkou dirigenta Junichiho Hirokamiho. Fumiaki Miura
pochází z rodiny houslistů, takže housličky držel v rukou už
ve třech letech. Záhy přišly první úspěchy a prestižní ocenění. Koncert pořádá Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Plzeň
2015 a je součástí Japan Festu 2015.

25–28/06

Spálené Poříčí

Basinfirefest 2015
V tradičním termínu na konci června se ve Spáleném Poříčí uskuteční již třináctý ročník jednoho z největších západočeských open air
festivalů Basinfirefest 2015, který opět nabízí
kromě tuzemské špičky také celou řadu zvučných jmen světové rockové scény. Mezi největší zahraniční taháky bude letos patřit americký
horror metalový all stars band Terror Universal
se členy Machine Head, Soulfly a Ill Nino v sestavě, maďarská tvrdá parta Ektomorf, legendární hardcore punk banda Agnostic Front,
finská folk metalová star Korpiklaani, norští
Crome Division nebo britská metalová stálice
DragonForce. Dále se můžete těšit na švédské kapely Dr. Living Dead!, Sonic Syndicate
a Evergrey, německou Xandrii a Steel Engraved, Brazilce Eminence a další. Z domácí scény se představí například taková jména jako
Doga, Krucipüsk, Fast Food Orchestra, Dymytry, Root, Insania, Zakázaný ovoce, Aleš Brichta
nebo Citron se zpěvačkou Tanjou a od našich
východních sousedů dorazí mimo jiné Doomas nebo známí recesisti Horkýže Slíže. Také
letos můžete na „Basin“ vyrazit již ve čtvrtek,
kdy zde proběhne tradiční večírek pro nedočkavé se vstupem zdarma, nebudou chybět
oblíbené autogramiády interpretů a v provozu bude také opět kyvadlová doprava z Plzně
a další služby. Kompletní informace a novinky najdete na oficiálním festivalovém webu
www.basinfirefest.cz.
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03/06
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Harmcore Jazz Band

Z bohatých zdrojů let třicátých a čtyřicátých pečlivě vybírá
Harmcore Jazz Band ty nejlahodnější kusy, jež zprostředkovává autenticky, po vzoru tehdejších mistrů s nadlidským nasazením a výrazovou upřímností. Tento swingband velikostí
blížící se spíše symfonickému orchestru již okusil pódia festivalů v Montreux nebo New Yorku a nyní do svého životopisu
přidá i plzeňské Peklo a tradiční večírek „Po siréně swing!“.
Swingovou tančírnu odstartuje ve 20:00 Pilsner Jazz Band,
ale již od 18:30 máte příležitost se naučit tance lindy-hop či
charleston s Lenkou Sekaninovou (zdarma pro majitele vstupenek na koncert).

05–07/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open Air
2015
Již po šesté v řadě proběhne v Plzni zastávka putovního mezinárodního open airu Metalfest
2015, na kterém se během tří dnů opět představí celá řada
zvučných jmen světové metalové scény patřící k absolutní
špičce ve svém žánru. Stejně jako v předchozích letech se pořadatelům Metalfestu podařilo i letos udržet vysoko nastavenou laťku kvality a na své si přijdou fanoušci nejrůznějších
odnoží rockové a metalové hudby. Těšit se můžete na Arch
Enemy, Moonspell, Majesty, Equilibrium, Tankard, Heidevolk,
Embryo, Everlate, Evil Invaders, Skull Fist, The Vintage Caravan, Amaranthe a další. Finále letošního ročníku Metalfestu
odstartuje ve velkém stylu švýcarská folk metalová jednička
Eluveitie, a důstojnou tečku za celými třemi dny pak udělá
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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jedna z nejzásadnějších skupin heavy metalové historie
Accept s aktuálním albem „Blind Rage“! Ani letos nebude chybět stanové městečko, parkování na přilehlých
loukách před amfiteátrem a možnost parkování na parkovištích před amfiteátrem a v ulici Pod Vinicemi, která
bude po dobu festivalu jednosměrná. Vstupenky v ceně
1 050 Kč jsou v předprodeji přes web Pragokoncertu
a v sítích Ticketpro, Ticketportal a Ticket–art. Kompletní
informace a novinky najdete na oficiálním festivalovém
webu metalfestopenair.cz.

08/06
19:00

Katedrála sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní festival

Osmý ročník plzeňského varhanního festivalu uzavře
8. června rakovnický rodák, varhaník a pedagog Aleš
Nosek, který ve svém oboru patří mezi tuzemské nejnadějnější mladé interprety. Posluchači se mohou těšit
na skladby Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Gabriela
Rheinbergera, Sigfrida Karg–Elerta a Maxe Regera. Plzeňský varhanní festival je ojedinělým a originálním
projektem. Je atraktivní nejen tím, že jeho umělecká
úroveň je na mimořádné úrovni a jsou vybíráni zásadně zkušení a renomovaní interpreti varhanní hudby, ale
i tím, že přináší komplexní programový celek.

11/06
19:00

Měšťanská beseda

Má vlast

Abonentní koncert A8 uzavře sezonu Plzeňské filharmonie klenotem české symfonické hudby, Smetanovou
Mou vlastí. Bedřich Smetana psal šest symfonických
básní v letech 1874 až 1879, kdy byl již zcela hluchý. Jako
první složil Vyšehrad. Po něm přišla na řadu Vltava následovaná Šárkou a Z českých luhů a hájů. S odstupem
času přibyl ještě Tábor a Blaník. Poprvé byla Má vlast
jako celek uvedena 5. listopadu 1882 na pražském Žofíně. S Plzeňskou filharmonií ji nyní nastudoval dirigent
Ronald Zollman.

11/06 / 20:00

TJ Lokomotiva

Vivaldianno 2015
– Město zrcadel
Veleúspěšný projekt Vivaldianno se ve své nejnovější, třetí vývojové fázi, rozmáchl
k opravdu strmému letu. Projekt s podtitulem „Město
zrcadel“ má ambice velkolepé mezinárodní koncertní
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

show s hráči světové elity, moderní animací a projekcí, tancem i mluveným slovem a mrazivým příběhem
o nadějích a ztrátách barokního génia Antonia Vivaldiho. V novém, velkorysém a ambiciózním pokračování
projektu Vivaldianno se kromě osvědčených protagonistů, Jaroslava Svěceného, Michala Dvořáka a Heroldova quarteta, můžete těšit také na hvězdy světového
formátu. Famózní hráčka na elektrické i akustické cello
Tina Guo jde ve své kariéře zcela napříč nejrůznějšími
hudebními žánry. Doprovázela rockové hvězdy Foo Fighters, pravidelně hraje díla Antonína Dvořáka a mimo
jiné vystupovala po celém světě v rámci představení
Cirque du Solei. Další hvězdou představení bude geniální čínský houslista ovládající neuvěřitelnou techniku
hry a držitel pomyslného titulu „nejmladší profesionální
houslista na světě“ – Li Chuan Yun.

19/06 / 20:00

Papírna

Astronautalis,
Kamp!, DJs NobodyListen & Mary C.
Američan Andy Bothwell alias Astronautalis patří mezi
nejvýraznější interprety světové indie hip hopové scény posledních let. Nejen že oplývá výjimečným skladatelským talentem, ale je i skvělým performerem,
ze kterého nejde spustit zrak. Na svých koncertech se
spontánní samozřejmostí nevyhnutelně bourá hranici mezi pódiem a publikem a proplétá se mezi lidmi,
následovaný pupeční šňůrou svého mikrofonu. Do plzeňské Papírny se letos vrací s novým repertoárem
a kompletní živou kapelou za zády, navíc v doprovodu
polského elektronického tria Kamp!, které je obecně
považováno za jeden z nejvýraznějších polských hudebních exportů současnosti. Takže není třeba dodávat, že je opravdu na co se těšit!

19–20/06

DEPO2015

Days of Jerusalem
Festival Dny Jeruzaléma proběhne v areálu DEPO2015
ve dnech 19. a 20. června. V rámci pátečního večera se
mohou návštěvníci těšit na taneční představení choreografky Sofie Krantz s názvem White piece, sobotní
večer bude patřit společnému vystoupení jeruzalémského underground hip hopu s novým rapperem Big
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TIPY NA KONCERTY
Boss labelu – Refewem a následnou afterparty. Akci
bude celou dobu svými koncerty doprovázet kapela
The Hazelnuts. Festival rovněž přináší výživnou přehlídku i pro milovníky filmu, ve které nebudou chybět
novinky, z nichž většina v ČR zatím nebyla uvedena.
Již od 3. června bude v areálu Depa k vidění koprodukční jeruzalémsko–plzeňská výstava volného umění a designu (ID)ENTITA. Podrobný program najdete
v programové části Žurnálu a na stránkách akce
www.daysofjerusalem.com.

Přehled koncertů

20/06
12:30

Plzeňský Prazdroj

Big bandy v pivovaře

Festival Jazz bez hranic připravil na červen malou bigbandovou zálohu na své podzimní dění. Na nádvoří pivovaru to rozbalí Junior Big Band Litvínov, Plzeňský Big
Band, Swingless Jazz Ensemble Nitra, North Big Band
a Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka pod vedením Milana Svobody. Večer od sedmi hodin pak Na Spilce zahraje Milan Svoboda a Ivan Audes Quartet.

19–21/06

20/06 / 19:00

Nepomuk

Smetanovy sady

Nefestík 2015
Již pošesté se v Nepomuku
uskuteční multižánrový hudební, filmový a divadelní festival Nefestík, který volně navazuje na tradici předchozího NepalFestu. Stejně
jako v předchozích letech bude i letos dramaturgie
zaměřená především na zajímavá nová jména na nezávislé kulturní scéně. O hudební složku programu
se postarají například Holden Caufield, Wilda Panda,
Dr. Kary & Mr. Roll, Ting, Just For Being, Acid Row, Desabura, Jahtec Jammin‘ Job nebo Hynek Kočí. Pásmo
improvizovaných skečů předvede Divadelní jednota
Brázda a netypicky podanou comedii dell‘arte zahrají středoškoláci z Chebu. Filmová sekce bude tvořena
zejména čerstvými snímky z pražské FAMU a pracemi
studentů písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka, které doplní neprofesionální filmy z české i zahraniční produkce. Vstupné na akci bude opět dobrovolné
a výtěžek poputuje do zemětřesením postiženého Nepálu. Více info najdete na webu nefestik.cz.

19–21/06

Holostřevy u Stříbra

Holostok

Na letošní ročník festivalu Holostok organizátoři připravili
pestrou škálu hudebních stylů jako folk, alternative,
progresivní rock nebo třeba pop a každý si tak jistě
přijde na to své. Mezi vystupujícími se objeví například
kapela Jananas, Donnie Darko, Schrödingerova kočka
nebo Cheers!, a kromě zajímavé hudby se můžete těšit
také na divadelní představení a zajímavý doprovodný
program pro děti i dospělé. Vstupenky na festival budou k dostání pouze na místě a v těsném sousedství
konání akce je možnost stanování zdarma.
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Svátek hudby

Tradice Svátku hudby, který
vznikl v roce 1982 ve Francii, se
postupně rozšířila do celého světa. Neminula ani Plzeň,
kde se již po čtvrté uskuteční díky pořádající Alliance
française de Plzeň. V letošním roce navíc za podpory společnosti Plzeň 2015. V sobotu 20. června se tak
od 19 hodin zdarma uskuteční před kavárnou Frenchie
ve Smetanových sadech koncert francouzské skupiny
Belle époque, která s obsazením zpěv, kytara a kontrabas potěší Plzeň svými původními swingovými a jazzovými písněmi.

22/06
19:30

Peklo

 lavnostní koncert
S
orchestru Konzervatoře

Koncert uzavře školní rok krásnou hudbou v podání mladých muzikantských nadějí. Zazní Koncert Es
dur pro altsaxofon a smyčcový orchestr A. Glazunova,
Koncert e moll pro flétnu a orchestr F. Bendy, árie Non
piu André z Figarovy svatby, árie Canzonetta Dona Giovanniho, druhá věta ze symfonie Vzkříšení člověka
a další skladby.

23/06 / 20:00

Měšťanská beseda

Ivan Mládek
a jeho Banjo Band
Typické složení Banjo Bandu
sestávající jak z hudebníků, tak i ze známých Mládkových komiků, přináší celovečerní představení, při
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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kterém se rozhodně nudit nebudete. V hudebně zábavném pořadu se můžete těšit jednak na trampské,
vodácké, kavárenské, politické a jiné povalečské písně
v nezaměnitelném a osobitém podání Ivana Mládka
a jeho skupiny, ale také na nepolitický, nesatirický
a neangažovaný humor, scénky a anekdoty. Účinkují:
Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan Mrázek, Vítězslav
Marek, Lenka Plačková, Libuše Roubychová a Lenka
Šindelářová. Akce se koná na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do vnitřních prostor.

30/06 / 20:00

Měšťanská beseda

Šansony Chantal
Poullain

Hluboko posazený sexy hlas,
lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie.
To vše vás čeká a nemine poslední červnový večer při
vystoupení Chantal Poullain na zahradě v Měšťanské
besedě. Česko–francouzská filmová a divadelní herečka a zpěvačka svá vystoupení provází v češtině a díky
svému charismatu dokáže okouzlit publikum, jak to umí
jen ona. V koncertním programu zazní jednak vlastní
písně Chantal Poullain, ale také tradiční francouzské
šansony. V případě nepříznivého počasí se přesouvá
do vnitřních prostor.

07/07 / 20:00

Měšťanská beseda

Suzanne Vega

Jedna z nejvýraznějších písničkářek své generace a autorka
takových hitů jako „Tom´s Diner“, „Luka“, „Marlene on
the Wall“ nebo „Queen and Soldier“ se poprvé představí v Plzni, kde vystoupí ve Velkém sále Měšťanské
besedy. Koncerty Suzanne Vega nepostrádají emocionální náboj a naléhavost, což ještě umocní nádherné
historické prostředí Měšťanské besedy, kde její hudební
mistrovství doplní její dlouholetý doprovodný kytarista Gerry Leonard, známý mimo jiné také ze spolupráce
s Davidem Bowiem a celou řadou dalších světových
interpretů. Suzanne Vega mimo jiné také aktivně spolupracuje s Amnesty International, účinkuje pravidelně
na charitativních akcích a pořádá dobročinné koncerty podporující děti. Také díky těmto aktivitám ji pojilo
dlouholeté přátelství s Václavem Havlem.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že kromě koncertu Suzanne
Vega se v červenci můžete
do Besedy těšit také na vystoupení Wabiho Daňka
nebo Luboše Andršta s jeho Blues Bandem.
… že na každoročních čtvrtečních koncertech pod
hlavičkou Léto v Prazdroji letos uslyšíte například
Imodium, Extra Band revival, Megaphone nebo Pilsen
Queen tribute band.
… že celou řadu zajímavých jmen bude hostit tradiční
Živá ulice, která v Plzni proběhne ve 10.–23. 8.
… že festival Bohemia Jazz Fest slaví letos desáté
narozeniny a špičku světové jazzové scény představí 9. 7. na nám. Republiky v Plzni a následující den
v Domažlicích.
… že putovní festival České hrady se uskuteční
ve dnech 10.–11. 7. na hradě Točník a na přelomu července a srpna ve Švihově. Těšit se můžete na Tomáše
Kluse, Monkey Business, Visací zámek, Čechomor, Wanastowi Vjecy, Mandrage, Chinaski, PSH, Tata Bojs, Sto
zvířat další.
… že 50 let bigbítu na západě Čech můžete oslavit
18. 7. v kempu Lázně v Klatovech, kde vystoupí Snikers,
Kabát revival Plzeň, New Kiss, UFO 96 a Lord.
… že 38. ročník vyhlášeného festivalu Kladrubské
léto bude probíhat každou sobotu od 18. července až
do 22. srpna v prostorách kladrubského kláštera.
… že většina prázdninových sobot bude v kostelech
na Kralovicku patřit koncertům v rámci cyklu S hudbou za památkami a Radost v baroku.
… že Dobře utajená country proběhne ve Slabcích
u Rakovníka 7. srpna.
… že během letních prázdnin se v přírodním amfiteátru v Lokti uskuteční koncert Divokýho Billa, 3. ročník
festivalu Metal Loket 2015 a společný koncert Mig 21,
Michala Hrůzy, Lenny a Pestalozzi.
… že kvůli rekonstrukci areálu v Plasích se letos festival
Czech Rock Plasy neuskuteční.
… že 3.–4. 7. proběhne v Domažlicích festival Hudba
pod hradem, na kterém se představí například Burma
Jones, Traband, The Spankers a Luboš Pospíšil & 5P.
… že na festivalu Rock for JK, který se uskuteční 5. 7.
v Manětíně, vystoupí například Plexis, Kníry nebo
Trautenberk.
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03/06 / 21:00

Anděl Music Bar

Celestial Shore,
Planety, Joey
Molinaro

04/06 / 20:30

Zach´s Pub

Nylon Jail
Nylon Jail je hudební projekt založený na kombinaci akustické a elektronické hudby, který se
vznáší vysoko a míří ještě výš. V jejich skladbách se
vůbec celkově mísí mnohé prvky, které jsou často
jednotlivě v protipólu, ale v rukách Nylon Jail se
stávají jednotnou hudbou plnou energie a různorodosti. Základní duch kapely se opírá o atmosféru
a osobitost divokého západu, do které jsou záměrně i nahodile přidávány prvky moderní doby.
Kapela zformovaná roku 2012 v Olomouci toho
za tři roky existence stihla víc než dost a s debutovou deskou „My Heart Soars Like a Hawk“, která
vyšla ve formátu CD a LP u respektovaného labelu
Indies Scope, se představila na mnoha festivalech
a absolvovala turné s originální 3D projekcí.
Jejich emotivní písně se nehrnou vpřed ukoptěným popovým tempem, ale ukazují svoji cestu, proudy a tempo, kudy se vznést až do nebes
i střemhlav spustit zpět k zemi. Nahrávkou přímo
tepe osobité střetnutí Davida Sylviana s Depeche
Mode a Johnyho Cashe s Nine Inch Nails tak, že
vaše srdce může kroužit jako jestřáb a nechat se
nést na křídlech Nylon Jail. Kapela, která ve své
hudbě kombinuje zdánlivě nekombinovatelné, vyvrací tak nejeden mýtus o žánrovém škatulkování
a určitě o ní ještě hodně uslyšíme! Jejich plzeňské
vystoupení se uskuteční v Zach´s Pubu již 4. června a rozhodně by nemělo ujít vaší pozornosti.
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Brooklynští Celestial Shore jsou mladou kapelou, která si
hravě pohrává se vším, co jim přijde pod ruku a přetváří
to v dech beroucí a mysticky nadčasové indie rockové
písničky. Kluci rozhodně nezapřou jazzový základ, smysl
pro „matematiku“ i dream popovou zasněnost a inspiraci
například v tvorbě Zombies, Tera Melos nebo třeba The
Beatles. Kromě nich zahrají oblíbené Planety a celý večer
zakončí velmi speciální host také ze zámoří, Joey Molinaro, který zahraje výběr z extrémního metalu, úplně sám
a ještě k tomu na housle. Jako doprovodný program se
tento večer představí StAnley TubeAmps s Black Audio
a jejich společný workshop zesilovačů a kytarových krabiček s překvapením!

05/06
20:00

Buena Vista Club

 ilsen Queen tribute
P
band

Sedm let od prvního koncertu a osm let od první zkoušky, to se musí pořádně oslavit! Kde jinde, než na domácí
scéně v Buena Vistě, kde Pilsen Queen tribute band odehráli již přes třicet vydařených vystoupení. Jako každý
rok se samozřejmě můžete těšit také na narozeninové
překvapení, takže si první červnový pátek poznamenejte tučně do svých diářů, protože to bude jistě stát za to
a především – Show Must Go On!

06/06 / 21:00

Pantheon Music Club

Warm Up Music
Festivalu Bolevák

Loňský první ročník největšího
festivalu taneční hudby na západě Čech, který je situován
do příjemného prostředí pláže u Boleveckého rybníka,
sklidil nečekané ovace a získal si velké množství fanoušků.
Druhý ročník se uskuteční letos na stejném místě 1. srpna,
ale již první červnovou sobotu budete mít možnost zajít
na festivalovou Warm Up party, která se uskuteční v plzeňském klubu Pantheon. Zde se představí headliner festivalu
a rezident rádia Evropa 2 DJ Brian společně s DJs Sedlivem
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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a Mattem Raidenem. Chybět nebudou samozřejmě ani
soutěže o vstupenky na festival a také zde bude možnost
koupit lístky v předprodeji za akční cenu. Přijďte se přesvědčit, že Festival Bolevák stojí opravdu za návštěvu!

06/06
21:00

House of Blues

Parolet

Původně studentská, nyní „doktorská“ skupina Parolet
vznikla v roce 1985 jako reakce na tehdejší vlnu zákazů
vystupování rockových kapel a od počátků funguje jako
revival jejich oblíbených skupin Jasná Páka a Hudba
Praha. Původní pětičlenné složení Paroletu se za 30 let
existence rozrostlo na desetičlenné hudební těleso, kde
stále převládají lékaři. Vystupuje pouze exkluzivně 2–3x
do roka, tak si jejich koncert v plzeňském klubu House of
Blues nenechte ujít!

07/06
21:00

Anděl Music Bar

Dead Rider, Mr. NBDY

Na závěr „Místního fesťáku“ si Místní borci připravili
skutečnou lahůdku. Dead Rider je nová kapela Todda

Rittmanna známého ze skupiny U. S. Maple a má na kontě dvě unikátní desky, kdy ta nejnovější „Chills on Glass“
je jasným příkladem, že studna invence ještě nevyschla
a řadí se tak mezi nejoriginálnější kapely současnosti.
Najdete na ní psychedelii, elektroniku, samply, neurotické bicí a všude přítomnou nejistotu, kam se bude
skladba vyvíjet. Akci podpoří také Mr. NBDY se svým
hlukovým očistcem a Kruh Union vám během vystoupení kapel klidně vyrobí tričko!

09/06 / 20:30

Zach´s Pub

Zdeněk Bína
S novou deskou „Bird“ se na českou hudební scénu vrací multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Zdeněk Bína. Celou
si ji vytvořil sám, počínaje napsáním melodií a textů a nahráním všech nástrojů a zpěvů konče. Pro inspiraci Bína
zabrousil do jazzových a soulových sfér, a přestože je to
anglicky zpívaná nahrávka, díky krátkým popiskům u každé skladby posluchači zjistí zdroje autorovy inspirace.
Zdeněk Bína se do širokého povědomí na české hudeb-

Interaktivní televize Horizon přichází do Česka
Kromě interaktivity nabídne neomezenou videotéku My Prime se stovkami filmů a seriálů.
Revoluční interaktivní televize Horizon od UPC přichází do České republiky! Služba propojuje
klasické televizní vysílání, archiv i neomezenou videotéku se stovkami filmů a seriálů. Divákům
se tak zásadně rozšiřují možnosti – už nejsou omezeni televizním programem, nemusí se dívat
jen na to, co zrovna běží v televizi. Každý může sledovat jakýkoliv pořad, na jakémkoliv zařízení
a kdykoliv se mu zachce.
Hlavní výhodou služby Horizon je bohatá videotéka My Prime. Najdete v ní hity, jako jsou
seriály Breaking Bad – Perníkový táta, House of Cards, kultovní snímek Vlk z Wallstreet, nebo
třeba českou klasiku Pelíšky. Všechny tituly ve videotéce lze s neomezeným počtem zhlédnutí
sledovat za 99 korun měsíčně.
S televizí Horizon vám neuteče ani žádný oblíbený pořad z klasické televizní nabídky. TV archiv
totiž umožňuje přehrávání pořadů až 7 dní zpětně, stejně jednoduše lze navolit automatické
nahrávání až 4 současně běžících pořadů, a to až na týden dopředu. Televizi i videotéku můžete
díky aplikaci Horizon Go kdykoliv sledovat i na počítači, tabletu a chytrém telefonu z pohodlí
domova nebo na cestách.
Interaktivní televizi Horizon s videotékou My Prime si můžete objednat například na www.upc.cz
nebo zákaznické lince 241 005 005.

červen
2015
www.zurnalmag.cz
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KLUBOVÁ SCÉNA
ní scéně dostal jako frontman Anděly oceněné skupiny
–123minut. Následovalo působení ve vlastním akustickém projektu a v současné době zažívá návrat na hudební scénu vydáním dlouho očekávané desky, kterou nyní
představí také svým plzeňským fanouškům.

09/06 / 21:00

Divadlo pod lampou

The Psychonauts

Od podzimu 2009 otřásá evropskými kluby „Hoochie Coochie Trash`a`billy sound“ skupiny The Psychonauts,
která se toto úterý premiérově představí také v plzeňském Divadle pod lampou. Jejich výbušný mix 50´s rockabilly, 60´s garage rock´n´rollu, 70´s punk rocku a 80´s
psychobilly může znít, že opravdu přišli z vesmíru. Ale
The Psychonauts ve skutečnosti pocházejí ze švýcarské
Basileje a své jméno si vypůjčili od zdejších pacientů objevitele LSD Alberta Hofmanna. Za svoji existenci se objevili na pódiu po boku takových jmen jako Demented
Are Go, Mad Sin, The Frantic Flintstones, The Klingonz
a mnoha dalších.

11/06 / 21:00

Kam a za čím do klubů

rozhodne o jeho celkových vítězích, kteří si tradičně odnesou výhru v podobě volných nahrávacích dní v některém z partnerských nahrávacích studií. Vítězná kapela
hlavního finále, které proběhne ve čtvrtek 11. června,
navíc opět obdrží prize money v hodnotě 20 000 Kč
od společnosti InterCora s r. o. Zatímco kompletní sestava hlavního finále byla v době uzávěrky červnového
Žurnálu velkou neznámou, složení diváckého finále je
jasné již několik týdnů. V sobotu 13. června se na základě diváckého hlasování rozhodne, která z vítězných
kapel jednotlivých postupových kol bude celkovým vítězem v divácké části soutěže.

12/06
21:00

Tento pátek se v Buena Vistě společně představí trojice
kapel, které se stylově pohybují na pomezí hardcore
a metalu. Služebně nejstarší partou večera jsou E. O. S. ze
Stochova, jejichž kořeny sahají až do roku 1995. Ve svých
začátcích se kapela prezentovala agresivním death metalem s prvky thrash metalu, ale v posledních deseti letech
se tvorba E. O. S. posunula více směrem k hardcore, stejně
jako je tomu u dalších dvou kapel tohoto večera, plzeňských Heart Attack a Bastards Territory.

Anděl Music Bar

12/06 / 21:00

Oliver Lowe
& Friends

V rámci koncertní šňůry, která
navštíví celkem šestnáct měst, se Oliver Lowe & Friends
představí také v plzeňském Andělu, kde po jejich boku
vystoupí také Rest z labelu Ty Nikdy. Těšit se můžete
také na B–Boys Shit Happens Crew a závěrečnou afterparty v režii DJs Talpase a Olivera Lowe. Oliver Lowe je
západočeský MC a producent, který patří mezi hlavní
postavy domácí hip hopové hudební scény. Před několika lety založil svůj vlastní nezávislý label Everydays, kolem kterého se snaží shromažďovat zajímavé a nadějné
MCs, producenty a hudebníky a jako MC do domácího
hip hopu přinesl vtip, jazzy beaty a originalitu.

11 &
13/06

Divadlo pod lampou

 ÚZA 2015 – hlavní
M
& divácké finále

23. ročník nejstarší tuzemské vyhledávací soutěže
vstupuje do své závěrečné fáze a v polovině června se
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Buena Vista Club

 eart Attack, E. O. S.,
H
Bastards Territory

Divadlo pod lampou

The Gribitch
Brothers & Sisters

Gypsy glam punk cabaret
made in France míří Pod lampu! Do mixéru hoďte dvě
bláznivé panenky na klíček, ruského robotického bubeníka, špinavého Skota na basu, balkánského kytarového hrdinu a špetku speciálních efektů a dostanete The
Gribitch Brothers and Sisters. Tahle mezinárodní banda
se základnou ve Francii přijede do Lampy s hudebním
mejdanem, který v sobě nezapře částečnou inspiraci
kultovními Gogol Bordelo. Gypsy punk, kabaret, cirkus?
Na škatulce až zase tolik nezáleží, jistý je večírek, při kterém nezůstane jedno triko suché!

16/06
20:30

Zach´s Pub

Blue Effect

Kořeny legendární rockové formace Blue Effect sahají
do roku 1968, kdy u jejího vzniku stál jeden z nejvýčerven 2015 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

znamnějších kytaristů a skladatelů české rockové historie Radim Hladík, který je zároveň hlavním a jediným
stálým členem skupiny od založení do současnosti. Název skupiny odkazoval na tzv. modrou knížku, kterou
vlastnili všichni členové původní sestavy. Hned v roce
založení byla kapela na 2. čs. beatovém festivalu v Lucerně vyhlášena objevem roku, kapelou sezony, Radim
Hladík hudebníkem sezony a skladba „Sunny Grave“
skladbou sezony. Současnou sestavu Blue Effectu tvoří
vedle Hladíka o generaci mladší muzikanti a především
ve spojení s Honzou Křížkem z již neexistujících Walk
Choc Ice předvádí strhující rockovou show, kterou baví
fanoušky napříč generacemi.

18/06
20:30

Zach´s Pub

Pestalozzi

Legendární plzeňská kapela plnila na přelomu osmdesátých a devadesátých let kluby po celé České republice a koncem loňského roku se vrátila se svým pátým
studiovým albem „Nekonečná jízda“, které vyšlo sedm
let po předchozím „Český idiot“. Na novince najdete
skladby od chytlavého folkově křehkého dojáku, až
po vypalovačky se současným soundem. V sestavě kapely najdete kromě zakládajících členů také o generaci
mladší muzikanty, a to je také jeden z důvodů, že nová
tvorba Pestalozzi zní současně a má stále co říct.

18/06 / 21:00

Divadlo pod lampou

The Peacocks,
Mordors Gang

V červnu se do Plzně vrací stálice světové punk & rockabilly scény, švýcarské trio The
Peacocks. Tuto partu sympaťáků jistě netřeba dlouze
představovat, jejich pravidelné koncerty v Divadle pod
lampou patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější akce
a jsou zárukou kvality i pořádného mejdanu. Obzvlášť
když se zde po jejich boku tentokrát představí přední
tuzemská rockabilly sebranka Mordors Gang v čele
s Petrem Hrabákem!

19/06
20:00

výběr z programu

WABI DANĚK
2. 8. FILUMENA MARTURANO ()

21. 7.

V hlavní roli S. Stašová a S. Skopal

3. 8.

KOMICI S.R.O. ()

Účinkují M. Knor, I. Pazderková a Ruda z Ostravy

10. 8.

COMMEDIA DELL‘ARTE ()

12. 8.

JAZZ & SWING NIGHT
PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV V. ()

Hrají P. Liška, T. Vilhelmová /
G. Štefanová, M. Daniel…

Host O. Ruml

16. 8.

ROZMARNÝ VEČER ()

25. 8.

SAMSON VÍCEBAREVNÝ ()

27. 8.

PAN HALPERN A PAN JOHNSON ()

22. 9.

KAREL PLÍHAL: KONCERT

23. 9.

ŽENY PŘEŽIJÍ

29. 9.

BESÍDKA DIVADLA SKLEP

8. 10.

HALINA PAWLOWSKÁ

Vančurovská atmosféra v podání
Divadelního spolku Kašpar
Koncert plný hostů, se kterými Samson kdy hrál.
Hrají Fr. Němec a P. Kostka

Mládeži do 12 let nepřístupno
Hrají A. Šišková, J. Schneiderová,
J. Krausová, V. Kotek
Hrají T. Hanák, D. Vávra, M. Šteindler…
Chuť do života

 = Akce se konají na zahradě Měšťanské besedy.

Za nepříznivého počasí budou přesunuty do sálu.

Buena Vista Club

Anakonda Benda

V Buena Vistě bude zase jednou tuze veselo, během tohoto večera zde totiž kromě koncertu skupiny Anakonda Benda proběhne zároveň velká narozeninová oslava
jejích členů! Anakonda Benda se na pódiích objevuje již
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

www.mestanska-beseda.cz
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KLUBOVÁ SCÉNA
patnáct let a za tu dobu muzikanti zůstali věrni původní
myšlence hrát jen české hity. Tak neváhejte, přijďte jim
popřát, popít a společně si zazpívat.

19/06 / 21:00

PH+

Soul Fly Music
Night With E3ter
Novinky ze světa elektronické
hudby pravidelně prezentuje večírek pod taktovkou
zavedeného plzeňského vydavatelství Soul Fly Music
Records a ne jinak tomu bude i na jejich červnové party
v PH+. Speciálním hostem zde tentokrát bude oblíbená
DJka Ester Křížková alias E–lite, která pravidelně reprezentuje Českou republiku na nejlepších parties světa. To
nejlepší, co se urodilo z oblasti tech house a minimalu
vám od mixpultu představí DJs Matt Walli, Andre Lesu
a Tomas Drex a v rámci tohoto večírku vystoupí i talentovaná zpěvačka Meduz.

23/06
21:00

Anděl Music Bar

Unidos

Skupina Unidos je hudebním klenotem latinskoamerické scény v Čechách, který spojuje kubánský a španělský
folklor se špetkou jazzu a funku. V tomto mezinárodním
projektu figuruje silná plzeňská rytmika Greif a bratři Cábové, která k sobě přibrala španělského zpěváka
a kytaristu Alberta Gimeno Sancheze, kubánského perkusionistu a tanečníka Rafaela del Busto a kubánskou
flétnistku Viky Calero. Pokud vás baví žhavé latinskoamerické rytmy, neměli byste si rozhodně tento koncert
nechat ujít!

25/06 / 21:00

Anděl Music Bar

Krch-off Band,
The Graves

V čele skupiny Krch-off Band,
která se koncem června představí v Anděl Music Baru,
najdeme jednoho z nejprodávanějších žijících českých
básníků J. H. Krchovského. Kapela má prozatím na svém
kontě pouze debutové album „Naposled“ z roku 2008,
ale nyní přijíždí představit novinky z chystané nové
desky s pracovním názvem „Jakože vůbec nic“, které
by mělo spatřit světlo světa letos na podzim. Kromě
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Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že v červenci se v Zach´s Pubu představí tuzemské stálice Švihadlo,
Traband a Vltava a můžete se těšit také na švýcarské Keltikon, irský Sliotar
nebo skupiny Koiné a Punqua.
… že druhý ročník největšího festivalu taneční
hudby na západě Čech, Bolevák Music Festival,
bude hostit 1. srpna na pláži Boleveckého rybníka
interprety jako jsou DJ Brian, Michal Burian, Toni
Glide, Richard Reynolds nebo Sony Tran.
Krch-off Bandu se můžete těšit také na vystoupení
domácí party The Graves.

25/06
20:30

Zach´s Pub

WWW & Pavel Fajt

Osobité spojení elektroniky a živých bicích v podání
skupiny WWW a bubenického mága Pavla Fajta se vrací
do Plzně, kde se společně představí na venkovním pódiu v Zach´s Pubu! Ojedinělý koncertní projekt vznikl
v rámci prezentace alba WWW „Atomová včela“ a využívá improvizační schopnosti hudebníků a velké množství
vlastního hudebního materiálu, a to i z jiných alb WWW.
Elektronické podklady, živá manipulace s Korg pady,
klávesami a elektronickými perkusemi, v kombinaci
s Fajtovou rytmikou a expresivním vokálem Ondřeje Anděry a zpěvačky Milesy, patří k tomu nejzajímavějšímu,
co na tuzemské klubové scéně můžete spatřit.

26/06
21:00

House of Blues

Palice

Plzeňská rocková parta Palice, jejíž kořeny sahají do konce roku 1996, vystoupí koncem června tradičně na své
domovské scéně klubu House of Blues. Skupinu založil
baskytarista tehdy již prakticky nefunkční skupiny Alice
Jiří „Mikeš“ Milý, který oslovil kytaristu tehdejší Xantipy
Pavla Mouřence a začal s ním realizovat první nápady
a nové skladby. Skupina má za sebou mimo jiné vydařenou desku „Písně zvláště vydařené“ nebo vítězství
v soutěži „Rock Made In Gambrinus“ a v posledních letech hraje „hlavně pro radost“, což je na jejich koncertech více než patrné.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Nová scéna DJKT – Škoda!

Autor hry:
Překvapila mě podobnost
dějin Plzně a Ostravy

13/06 / 19:00

Dramatik a překladatel Tomáš Vůjtek patří
v současnosti mezi nejvíce oceňované české
autory, je držitelem tří cen Alfréda Radoka.
Mimo jiné je autorem dvou textů písní skupiny
Mňága a Žďorp (Panenky, Bezdomovská). Před
napsáním hry Škoda! strávil měsíce příprav
studiem plzeňských reálií, zároveň jako velký
fanoušek české historie a jako učitel češtiny
ve hře vyjádřil vše, v čem ho soudobá Plzeň
fascinovala.

Nová scéna DJKT

Jak jste se Vy jakožto moravský rodák
dostal k plzeňskému tématu Emila Škody?

Škoda!

Oslovila mě dramaturgyně Klára Špičková, která znala mé hry i mou dramaturgickou práci
v ostravské Komorní scéně Aréna (uváděli jsme
zde tituly, které se nějak vztahovaly k našemu
regionu). Nabídla mi lákavou možnost, abych
se pokusil napsat hru, která by vystihla to podstatné z raných dějin průmyslové Plzně a zachytila její zrod spjatý s rodinou Škodů.

Legenda přichází! Emil Škoda patří k našim nejvýznamnějším podnikatelům. Po svém dědovi, který byl kovářem a věřil v budoucnost parního stroje, zdědil podnikatelské vlohy,
po svém otci rytířský titul a jeho strýc mu věnoval milion zlatých jako vstupní kapitál…
„Poslední činoherní premiérou v této sezóně je hra psaná
přímo pro naše divadlo. Vychází ze slavné i neslavné historie města Plzně, představí se v ní legendární rodina Škodů, císařovna Sissi, ale i mnoho lidových postav a postaviček města
Plzně a jejích dobových reálií,“ uvádí dramaturgyně činohry
Klára Špičková.
Inscenace vypráví příběh občanů, kterým se díky práci a odhodlání podařilo z Plzně vytvořit – ať už v průmyslovém nebo
pivovarnickém odvětví – vpravdě světové impérium. Dotýká
se i vzniku světoznámé značky piva Pilsner Urquell. „Výjimečnost dramaturgické volby tohoto titulu spočívá v tom, že se
činohra pod novým vedením snaží pojmenovat a reflektovat
naši vlastní minulost i mentalitu kraje, pro který se zdejší divadlo hraje,“ podotýká Klára Špičková.
Umělecká šéfka činohry Natália Deáková pozvala k režijní
realizaci inscenace Škoda! Thomase Zielinského. Jako host
zde režíruje poprvé. Narodil se v roce 1972, vyrůstal nejdřív
v Berouně, pak v Aténách a v Chicagu, dospěl ale ve Frankfurtu. Do rodné země se vrátil až jako student režie na DAMU.
V Německu stále učí na vysoké umělecké škole v Ludwigsburgu a režíruje. Autorem hudby k inscenaci je vyhledávaný skladatel Ivan Archer. Velkou součástí jeho tvorby je hudba pro
taneční a divadelní inscenace, ověnčené mnoha oceněními.
Je podepsán pod hudbou k inscenacím Divadla Na zábradlí,
Národního divadla v Praze, Bratislavě a Brně, HaDivadla nebo
Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Byl nominován na cenu České
filmové kritiky a Českého lva.

červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Před napsáním hry jste studoval podrobně
plzeňské reálie. Překvapilo Vás při tom
něco z plzeňské historie?
Překvapila mě ta podobnost s dějinami Ostravy, která byla původně také téměř idylickým
malým městečkem, a teprve rozvoj těžkého
průmyslu z ní postupně udělal „velkoměsto”.
Škodovy závody a Vítkovické železárny také
soutěžily o zbrojní zakázky v rámci tehdejšího
Rakouska – Uherska, což zase dokládá, že se
zde i obdobně vyvíjely podnikatelské záměry.
A když jsem pátral na Mikulášském hřbitově
po hrobech příbuzných Emila Škody, uvědomil
jsem si další spřízněnost mezi oběma městy,
neboť i v Ostravě se svého času dělaly z městských hřbitovů městské parky.
Byla podle Vás doba, kdy Emil Škoda žil,
v něčem lepší (jednodušší) než ta dnešní?
Tehdejší společnost byla stejně sebestředná,
jako je ta naše. Střežila si své hodnoty, o kterých byla přesvědčena, že představují civilizační vrchol, a pošetile se domnívala, že nikdy nekončící éra pokroku bude tím pravým zlatým
věkem lidstva. Hořkým plodem této iluze byly
dvě světové války. My jsme jen o něco víc poučeni, takže si ty hrozící katastrofy dokážeme
občas i připustit.
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DIVADLO

Noc s operou

26/06 / 20:00

Lochotínský amfiteátr

NOC S OPEROU
Lochotínský amfiteátr bude poprvé v historii patřit opeře. Proč bychom se netěšili, Měsíčku na nebi
hlubokém a další oblíbené a známé
melodie zde 26. června zazpívají
vynikající sólisté se sborem a orchestrem Divadla J. K. Tyla, které
akci s názvem Noc s operou pořádá.
Pozvání přijaly i legendy české opery Eva Urbanová a Miroslav Dvorský.
Zazní ale i naprostý unikát – velkolepý Pochod třetí americké armády
generála Pattona.
„Operní koncert v amfiteátru je nápad pana
ředitele Martina Otavy a souvisí s jeho
dlouhodobou vizí otevřít divadlo a vyjít
s ním i do ulic,“ vysvětluje Particia Glinská,
která má za divadlo projekt na starost.
„Na koncert chceme pozvat jak věrné abonenty Divadla J. K. Tyla, pro které bude
opera pod širým nebem určitě lahůdkou,
tak i ty, kteří do divadla běžně nechodí,
protože jim vadí například konvenční prostředí, oblek, nutnost sedět dlouho v sedadle… Prostředí amfiteátru je v tomto
směru uvolněné, lidé mohou přijít i v džínách, vzít s sebou děti, mohou si dát pivo
a párek, odskočit si kdykoliv potřebují,“
říká organizátorka.
Eva Urbanová představí svou oblíbenou
Kostelničku. Sopranistka, která začínala
v roce 1987 jako sólistka opery Divadla J. K.
Tyla v Plzni, patří dnes mezi špičky světové
opery a představila se už snad ve všech velkých světových operních domech. Přesto
ráda zpívá i pod širým nebem, a jak říká,
ve světě je to běžné. „Vystupovala jsem už
v amfiteátrech na mnoha místech ve světě,
s Newyorskou Metropolitní operou jsem
zpívala i celé opery v parcích,“ prozrazuje
pěvkyně. V plzeňském amfiteátru nezpívá
poprvé, v 80. letech se zde představila se
svou tehdejší rockovou kapelou.
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Eva Urbanová, která žije od svých 16 let na Plzeňsku, a nyní je v plzeňském Divadle J. K. Tyla k vidění v roli kněžny Libuše, se na výběru skladeb pro koncert podílela. Zazpívá si zde také coby Kostelnička z opery Leoše Janáčka Její pastorkyně. „To je moje srdeční
role. Je to příběh opravdové ženy, i když krutý, ale je v něm důraz
na ženskost. Ta se dnes bohužel také trochu vytrácí,“ podotýká
operní hvězda. Právě za roli Kostelničky získala dvě Ceny Thálie.

Možná přijde i Pavel Horváth
V hledišti amfiteátru se navíc možná návštěvníci potkají i s odcházející fotbalovou legendou Pavlem Horváthem. 27letý šéf
plzeňské opery Tomáš Pilař ho na koncert osobně pozval a věří,
že i fotbalista si může operu užít. „Vybrali jsme nejslavnější a nejoblíbenější árie, ale i velmi efektní skladby, které zazní jen zřídkakdy, jako například Polovecké tance. Navíc publikum uslyší
naprostou raritu, kterou je velkolepý Pochod americké armády
generála Pattona,“ láká Tomáš Pilař.

„Urbanová a Dvorský zapějí
v amfiteátru!“
O existenci této skladby se dověděl náhodou dirigent orchestru
opery Oliver Dohnányi. „Jeden můj americký kolega se zmínil, že
má na tento pochod noty. Mě to velmi zaujalo, tak mi je poskytl.
V Plzni se hrála skladba jen v roce 1945. Pak se noty ztratily,“ vypráví dirigent.
Předprodej vstupenek probíhá v distribuční síti Plzeňské vstupenky, na www.plzenskavstupenka.cz a pokladnách Divadla
J. K. Tyla. Vstupenky jsou v prodeji v ceně 300 Kč.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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MALÁSCÉNA

POPRVÉ V PLZNI!
Americký poprockový muzikál z pera autorské dvojice - libretisty
Stevena Satera a zpěváka a skladatele Duncana Sheika byl na Broadwayi
uvedený v roce 2006 a hned získal 11 nominací na prestižní ocenění TONY.
Z nich dostal 8 za nejlepší muzikál, režii, hudbu a další.

PROBUZENÍ
JARA
SPRING AWAKENING
Steven Sater
Hudba Duncan Sheik
Libreto a texty písní

Podle hry Franka Wedekinda

Premiéra 31. května 2015
na Malé scéně

Partneři inscenace:

Probuzení jara (Spring Awakening) je uváděno na základě zvláštního ujednání s Music Theatre International (MTI).
Všechny autorizované podklady rovněž dodává MTI. 421 West 54th Street, New York, NY 10019
Telefon: 212-541-4684 Fax: 212-397-4684
www.MTIShows.com

MUZIKÁL

Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje
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od
01/06

CineStar

Předprodej na novou
sezónu MET

Vstupenky na novou sezonu přenosů z Metropolitní
opery jsou už v prodeji! Milovníci špičkové opery se už
teď mohou těšit na Verdiho Trubadúra a Otella, Wagnerova Tannhäusera, Lulu Albana Berga, Mozartovu Kouzelnou flétnu, Bizetovy Lovce perel, Pucciniho Turandot,
Manon Lescaut a Madame Butterfly, Donizettiho Roberta
Devereuxe a Straussovu Elektru.

17/06–25/07

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Pavel Batěk začínal na plzeňské ochotnické scéně. Teď se vrací jako úspěšný profesionál, aby si
na cestě z Vinohrad do Národního zahrál Sherlocka Holmese pod plzeňským nebem. Do hlavní role
hororové komedie Prokletí rodu Baskervillů aneb
Pozor, zlý pes! ho obsadil režisér Petr Svojtka. Ten
je spolu s Jiřím Janků podepsán i pod samotnou
dramatizací románu A. C. Doyla Pes baskervillský.
Poprvé tento titul přivedl na jeviště už v roce 2002.
Od té doby mu tleskalo publikum v Chebu, Mostě
a dalších městech. Kromě Pavla Baťka se diváci mohou těšit na Zdeňka Velena coby doktora Watsona,
Zdeňka Rohlíčka jako Henryho Baskervilla, Marka
Adamczyka v roli Barrymorea, Zdeňka Muchu jako
dr. Mortimera, Michala Štěrbu jako Stapletona,
Martu Dancingerovou coby Dolores Stapletonovou a Viléma Dubničku v roli tajemného muže.
Divadelní léto letos po osmi letech oživí Proluku,
a to pro novinku i reprízy loňského představení.
Do 9. července se tu bude pohybovat geniální detektiv, po sedm dalších večerů sem pronikne Lhář
v podání Romana Zacha. Ve spolupráci s Tancem
Praha chystá Divadelní léto do Proluky i dvě mimořádně zajímavá taneční a pohybová představení – Malá smrt (17. 6.) a NOs (23.–25. 7.). Premiéra
inscenace Prokletí rodu Baskervillů, plné humoru,
jazykových dvojsmyslů a nečekaných vtipů, se
uskuteční v neděli 28. června. Další představení
Divadelního léta pod plzeňským nebem budou
následovat až do 25. července. Více informací naleznete na www.divadelnileto.cz. Vstupenky je
možné zakoupit prostřednictvím systému Plzeňská vstupenka, či na Ticket Art.
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05/06 / 17:30

Divadlo Alfa

CHA CHA CHA
Maňásková expedice do království němé filmové grotesky
aneb Než komedie byla králem… tak zní podtitul novinky z dílny Vítka Peřiny v režii Tomáše Dvořáka. Maňáskovou komedii si Divadlo Alfa vyzkoušelo už v roce 2006,
kdy uvedlo skvělé Tři mušketýry. Nyní se k tomuto žánru
vrací a na jednu scénu svede hvězdy tehdejšího stříbrného plátna: Charlieho Chaplina, Bustera Keatona, Laurela
a Hardyho, Harolda Lloyda a další, populární Keystonské
strážníky nevyjímaje. Co z toho asi vzejde?

06/06 / 19:00

Divadlo Alfa

Malé divadlo
kjógenu
Japonský kjógen, v překladu
„bláznivá slova“, představuje komickou divadelní formu, která dosáhla svého rozkvětu v polovině 14. století
a v nepřerušené tradici se provozuje dodnes. Představení
se skládá ze čtyř částí: Úvod, Kulíci, Horský pramen a Hlas
za dveřmi. Na jevišti se v nich objevují tradiční symboly
Japonska, jako je saké, čajové obřady a další. Představení
se hraje v japonštině a je tlumočeno do češtiny. Součást
Japan festu.

07 a 21/06
19:00

Malá scéna DJKT

Enigmatické variace

Martin Stránský exceluje v roli slavného, ale arogantního
spisovatele a nositele Nobelovy ceny. Postavu novináře
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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v této činoherní inscenaci pro dva herce ztvárnil Jan
Maléř. Spisovatel už léta žije sám na vzdáleném ostrově,
nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního
deníku, překvapivě souhlasí. V rozhovoru o jeho zatím
poslední, nejuznávanější knize se postupně odkrývá
záhada se jménem Enigma… Enigmatické variace jsou
filozofickou hrou, která má spád, komorním dramatem
i psychologickou detektivkou.

13/06
19:00

Velké divadlo DJKT

Petr Pan

Petr Pan je magická pohádka o chlapci, který nechtěl
vyrůst, malé holčičce Vandě, která se bojí usnout a jejich
společné dobrodružné cestě do Říše snů, do Země Nezemě, o bojích s piráty i s krokodýlem – lidojedem. Bohemia Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
připravil pro české publikum taneční verzi této pohádky
v nové choreografii Francouzky Bérangère Andreo.

TIP NA ČERVENEC
03–04/07

Nová scéna DJKT
Legenda
o Bílém hadovi
První červencový pátek
a sobota přivedou do Plzně čínskou kulturu. Nové
divadlo nabídne operní podobu Legendy o Bílém
hadovi, která je považována za jednu ze čtyř největších čínských lidových pověstí. Příběh vypráví
o síle lásky a rodinné sounáležitosti, které překonají
všechny nástrahy. Atmosféru tohoto prastarého
příběhu doplní výstava čínských fotografií, které
budou ke zhlédnutí přímo v divadle. V KD Peklo
bude čínskou kulturu reprezentovat téměř šest desítek velkoformátových komiksových ilustrací, které
Evropa dosud nikdy neviděla, a promítání krátkých
i dlouhých čínských animovaných filmů, které potěší zejména menší diváky. K vidění budou například
oceňované snímky Prodej prasat či Boj o lví hlavu
nebo dobrodružný sci-fi příběh o příliš zaměstnané
matce Jungle Master. Vstupenky na divadelní představení zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz
v ceně 290 a 190 Kč, vstup do KD Peklo a na výstavu
fotografií ve foyer Nového divadla je volný.

červen 2015 | www.zurnalmag.cz

14/06 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Hoffmannovy
povídky

Derniéra! Fantastická opera
o pěti dějstvích. Titulním hrdinou tohoto posledního
Offenbachova díla je skutečná historická postava raného německého romantismu Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, který byl právníkem, spisovatelem, hudebním skladatelem i malířem. Jules Barbier vytvořil libreto,
v němž básník Hoffmann, čekající v divadelní restauraci
na zpěvačku Stellu, vypráví své tři prapodivné milostné
příběhy: k loutce Olympii, zpěvačce Antonii a kurtizáně
Giuliettě. Opera je uváděna ve francouzském originále
s českými titulky.

17/06 / 19:00

Malá scéna DJKT

Bůh masakru

Komedie jedné z nejhranějších
současných francouzských dramatiček Yasminy Rezy, která po zfilmování světoznámým režisérem Romanem Polanskim zahajovala filmový festival v Benátkách 2011. Dva manželské páry se
setkají, aby vyřešily drsný konflikt svých jedenáctiletých
synů. Vstřícná ohleduplnost a kultivovanost se ale brzy
začne proměňovat. Stačí nějaká ta sklenka alkoholu,
nevhodně volené slovo nebo nechtěně vyslechnutá poznámka a demaskují se pečlivě skrývané stránky lidské
osobnosti. Hrají: Štěpánka Křesťanová, Jan Maléř, Klára
Kovaříková, Michal Štěrba.

17–27/06

Zámek Křimice

Divadlo na zámku
Se začátkem léta se divadelní
spolek Jezírko opět vrací do zahrady jediného plzeňského zámku, aby tu sehrál několik představení. Ve středu 17. června to bude komedie
Oskara Wildea Jak je důležité míti Filipa s podtitulem
lehkovážná komedie pro vážné lidi. Ve čtvrtek a v pátek
dojde na Shakespearův Večer tříkrálový, aneb cokoli
chcete. O týden později se bude hrát komedie Záměna,
a prázdniny přivítá premiéra hry Město Slunce. Začátek
představení je vždy ve 20:30 hod.
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Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

19/06 / 16:00

Dozvěděli
jsme se…

Městská plovárna

Divadlo
na plovárně

Pro jeden večer se plovárna
promění v divadelní jeviště. Plzeňský spolek Klenba
uvede ve světové premiéře originální autorský kus Chicago 30, který byl napsán na míru plovárenským kulisám. Chlupatej Kaktus tu vystoupí se svou nejnovější
hrou Meeting point, hrát se bude i „Improshow“ uskupení IDOS a se svou troškou na Plovárnu přijdou i Improvizátoři z Husovky. Večer proběhne vernisáž výstavy Má
vlast cestami proměn. Akci pořádá spolek Pěstuj prostor
za podpory Plzně 2015, Ministerstva kultury ČR a města
Plzně. Více informací na plovarna.plzne.cz.

20/06
19:00

Velké divadlo DJKT

Mozart a smrt

Premiéra dvou jednoaktových oper, s kterými se Divadlo J. K. Tyla zúčastní maďarského operního festivalu
Armel. Ten hostí Plzeň letos poprvé. První z oper, Mozart a Salieri, je koncipovaná jako psychologické drama
se silným generačním tématem, v němž Salieri nakonec Mozarta otráví. Druhá opera začíná tím, že Mozart
ve skutečnosti nezemřel, ale odstěhoval se do italského
Pesara, kde skládá opery za netalentovaného studenta
hudby Gioacchina Rossiniho. V projektu se představí
i mladí pěvci z Itálie, Polska a Maďarska. Nebudou chybět ani bohatě zdobené kostýmy a vyšperkované dámy
s vysokými parukami.

21/06 / 20:00

Měšťanská beseda

Na útěku

Zlata Adamovská a Jana Štěpánková excelují v komedii
nabité energií a nezdolnou nadějí. Dvě obyčejné ženy
se vydávají na cestu za svobodou, dobrodružstvím
a životem prožitým naplno a na téhle cestě se náhodou potkávají. Margot utekla z domova v den dceřiných osmnáctin, Claude prchla z domova důchodců.
Společně se vydávají na cestu, na níž divákům samy
o sobě odhalují leccos nečekaného a leccos zůstane
až do konce nevysvětleno… Akce se koná na zahradě
Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se
přesouvá do interiéru.
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… že na přelomu srpna
a září se uskuteční speciální
ročník Skupovy Plzně. Představí se
na něm Divadlo bratří Formanů, Carros de Foc, Yael
Rasooly, Neville Tranter a další.
… že 18. a 19. července vystoupí v Novém divadle
špičky světového tance, Jiří a Otto Bubeníčkovi.
… že i letos se v červenci koná v rámci Živé ulice
festival Za dveřmi je Plzeň!
… že Velké divadlo nebude o prázdninách zahálet.
Od 5. do 7. července tu proběhne festival Armel,
jenž uvede Private View, Dona Giovanniho a Kouzelnou flétnu.
… že Nebílovské divadelní léto se letos koná 23. až
30. srpna. Nabídne čtyři divadelní komedie a koncert Gabriely Demeterové.
… že divadelní spolek Schody uvede 11. července
na Rabí Dívčí válku Františka Ringo Čecha.
… že hrad Velhartice chystá na 8. srpna Pohádkové
odpoledne s kejklířem Vojtou Vrtkem.

26/06 / 19:00

Nová scéna DJKT

Polibek pavoučí
ženy
Derniéra! Muzikál legendárního autorského dua John Kander – Fred Ebb, který získal
7 TONY AWARDS a 3 ceny DRAMA DESK. Příběh se odehrává v jihoamerickém vězení, ve kterém sdílejí celu dva
absolutně rozdílné charaktery – politický aktivista a gay.
Jde o muzikál plný napětí a vášní, ve kterém hlavní roli
hraje lidské srdce.

28/06
14:30

Měšťanská beseda

Modrá pohádka

Nána divadélko přivítá prázdniny na zahradě Měšťanské
besedy letním příběhem táty – kapitána a mamky – plavčíka, kteří proplouvají mořem života na své malinké loďce. Velké dobrodružství zažijí s novým členem posádky
– rybou Rýbou, která rozehřeje svou dobrotou nejedno
srdce. Představení je vhodné pro děti od tří let.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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do 19/06

Mázhauz radnice

20 let Památníku
obětem zla

20/06 / 15:00

Katedrála sv. Bartoloměje

Otevři oči – komentované

Letos je tomu dvacet let, kdy
Luboš Hruška předal svůj Památník obětem zla – meditační zahradu Biskupství plzeňskému. Výstava se ohlíží
nejen za těmito dvěma desetiletími, ale skládá poctu
i samotnému Luboši Hruškovi. Ten byl jako mladý voják
v roce 1949 komunistickou justicí odsouzen k osmnácti letům vězení. Když byl v kriminále pokřtěn, slíbil si,
že pokud přežije a vrátí se domů, přebuduje původně
ovocný sad na Památník obětem zla. S realizací svého
slibu začal po svém propuštění v roce 1960. V rámci
výstavy se v pátek 12. června uskuteční ve farním sále
františkánského kláštera Vzpomínkové setkání k uctění
památky Luboše Hrušky a jeho díla.

do 05/08

prohlídky s varhanním koncertem
Je impozantní, veliká, krásná a sedm století stará.
Její věž bývala hromosvodem celého města. Chránila ho před ohněm a sama mu několikrát málem
podlehla. Co ještě o katedrále svatého Bartoloměje
víte? Na prahu léta zve na komentované prohlídky
s varhanním koncertem, kde se dozvíte víc. V češtině
a němčině bude provázet katedrální farář Mons. Emil
Soukup. Návštěvníci se seznámí se zajímavou historií
kostela sv. Bartoloměje i s tím, jak se z něj stala katedrála. Farář jim také ukáže největší skvosty interiéru
a prozradí leccos zajímavého o historii a symbolice,
s níž se lze pod klenbou katedrály setkat. Poznají tak
blíže hlavní oltář se slavnou Plzeňskou Madonou,
skupinu Ukřižování nad presbytářem, Šternberskou
kapli a okenní vitráže. Nebude chybět ani vyprávění
o tom, proč je v katedrále nový oltář a proč se pořídily nové zvony.
Komentovaná prohlídka se bude prolínat s varhanní hudbou. Na varhany bude hrát katedrální regenschori Pavel Šmolík. V programu zazní skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Kuchaře
a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. K tomu Pavel
Šmolík přidá i něco ze svých skvělých varhanních
improvizací.
Prohlídky s hudbou se uskuteční ještě 18. července
a 12. září v 15 hodin. Vstupné pro dospělé činí 35 Kč,
studenti a důchodci platí 25 Kč, a děti 15 Kč. Předprodej probíhá na www.plzenskavstupenka.cz.
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Galerie města Plzně

Ladislav Sutnar:
Venuše

Z rozsáhlého díla Ladislava
Sutnara patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším
a nejvíce diskutovaným. Jsou průsečíkem dvou základních tendencí života a kultury, civilizace a společnosti
20. století. První byla potřeba uplatnit dokonale funkční tvar objektu, druhou posunutí ideálu ženského těla
do roviny sexuálního idolu. V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let minulého století Sutnar vytvořil
sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence
spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v časopisech
a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a na dalších postupech výtvarného myšlení.

do
23/08

Národopisné muzeum

Plzeňané
a II. světová válka

Jak vypadala druhá světová válka nikoli na frontě, ale
v běžných domácnostech a životech obyvatel Plzně?
Výstava ukazuje každodenní radosti i starosti, dobové
oblékání, jídelníček, práci i zábavu. K vidění jsou i dobové fotografie plzeňského amatérského fotografa Vojtěcha Houdy.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 20/09

Západočeská galerie

01–
25/06

Gottfried Lindauer
Plzeňský malíř novozélandských Maorů

Objevte život a dílo plzeňského rodáka, který se proslavil na druhém konci světa. Lindauerovy portréty Maorů,
které vytvářel na Novém Zélandu pro početnou klientelu Evropanů i Maorů, vycházela z tradice středoevropského malířství poloviny 19. století. Stejně jako maloval
od 60. let 19. století portréty plzeňských měšťanů, tak
vytvářel portréty novozélandských domorodců v době
kolem první světové války. Zanechal tak za sebou jedinečnou galerii dalekých krajů i časů. Výstava je přístupná ve výstavní síni Masné krámy.

31/05–31/08

Hotel U Pramenů

Dita Müllerová

Dita Müllerová vystudovala
na zubní laborantku, ale spíš
než práce s amalgámem ji přitahovala práce se sochařskou hlínou nebo barvami. Studuje Fakultu designu
a umění Ladislava Sutnara, obor sochařství. V hotelu
U Pramenů nyní vystavuje své abstraktní obrazy, kde
vedle malby experimentuje i s jinými, netradičními materiály, které vytvářejí zajímavý plastický povrch. Vernisáž proběhne 1. června od 17:00 hodin.

01–17/06

Studijní a vědecká
knihovna

Procházky
a pohledy

Mladý španělský fotograf studoval fotografii i její velké mistry. Zájem o fotografii u něj vzbudila pracovní
zkušenost v Canonu. Navštěvoval kurzy a workshopy
zaměřené na kompozici a úpravu obrazu pod vedením
uznávaných barcelonských fotografů. Od roku 2004 osciluje mezi Barcelonou a Vila-real, mezi světem zběsilého rytmu kosmopolitní katalánské metropole a světem
klidu rodné vesnice. Výstava, která se koná v rámci festivalu Mediterránea, pojednává o důsledcích globalizace
a multikulturality na začátku 21. století.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Smetanovy sady

Prezentace barokního
ansámblu

V letním sadovém okruhu se představují barokní památky Plzeňského kraje a zvou na festival 9 týdnů baroka
a výstavu Západočeské galerie Západočeské baroko. Zastavte se a načerpejte tipy na prázdninové výlety za kulturou nebo za dotykem historie. Barokních památek je
v okolí Plzně pestrá paleta, od velkých klášterních komplexů po malá boží muka v polích.

do
08/11

Západočeské muzeum

 adislav Sutnar
L
– užitá tvorba

Výstava v Západočeském muzeu je jednou z trojice
výstav sledujících a z různých úhlů mapujících život
a tvorbu významného plzeňského rodáka, průkopníka
vizuálního designu Ladislava Sutnara. Vystaven je zde
obsáhlý soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny
varianty proslulých Sutnarových porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů a dalších
kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Zajímavým zpestřením je kolekce Sutnarových hraček – zvířátek i dopravních prostředků; vzácně je k vidění také
stavebnice Postav si město – Build the Town.

01/06– Galerie Jiřího Trnky
05/07 Sho – Mistři současné

japonské kaligrafie

Reprezentativní výstava přivádí do Plzně oceněné
mistry současné japonské maloformátové kaligrafie.
Kaligrafie (shodó neboli cesta písma) je v kulturách
východní Asie už od starověku uctívána jako prazdroj
umění. Dodnes se provozuje jako samostatná výtvarná
disciplína nadřazená malířství. V galerii Jiřího Trnky budou k vidění vedle klasických stylů kaligrafie také moderní a avantgardní tendence současné maloformátové
japonské kaligrafické tvorby.

02–
30/06

Galerie Evropského domu

 heorghe Stirbu:
G
Někteří a jiní

Volně stojící tvary, komplexní svou strukturou, dimenzí,
gestem. Tím, že se nacházejí ve stavu neustálé domi-
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GALERIE

Přehled výstav

nance jednoho nad druhým, společně vytvářejí reliéf.
To je výstava kreseb a maleb rumunského výtvarníka,
objektem jehož tvorby je člověk. Staví ho do minulosti, obklopuje předměty, nechává na něj padat světlo.
Gheorghe Stirbu tvrdí, že člověk bohatne výhradně
štěstím, v malbě bohatne strukturou, tahy štětce, barvami a liniemi.

02–
30/06

Dům hudby

Variace

V Domě hudby se potkávají kovové plastiky Břetislava
Holakovského a voskované batiky a textilní koláže Marie Vechové. Marie Vechová tu kromě drobnějších textilních koláží představí i cyklus velkých nástěnných voskovaných batik, které vznikaly v průběhu posledních dvou
let a které patří k technicky velice náročným textilním
dílům. Břetislav Holakovský zde bude mít vystavena díla
figurativního lyrismu, která tvoří velkou část jeho volné
tvorby.

03/06–30/07

2. patro radnice

Art Train Plzeň –
Berlin 2015
Společná výstava umělců z Plzně a Berlína svedla dohromady tvorbu Ludmily Seefried
Matějkové, Zuzany Richter a Milana Ďuriše. Kurátor
Joe Kučera vybral realistické sochařské práce Ludmily
Seefried Matějkové, klasické fotografie Zuzany Richter
a abstrakní malby Milana Ďuriše.

04–24/06

Visio Art Gallery

Luboš Vetengl:

Cesta k makabrismu
„Sex je začátkem smrti a smrt
je koncem sexu.“ Tak zní podtitul poněkud neobvyklé
výstavy kreslíře, malíře a grafika Luboše Vetengla. Jeho
umělecký směr se nazývá makabrismus a náměty život,
smrt, krajina, architektura, současnost a mytologie. Vychází z realismu a dekadence, s nimiž má mnoho společných znaků. Typické makabristické obrazy se poznají
podle barevnosti tvořené jen černou, šedou a bílou, jednoduché kompozice, využívání numerologie a přítomnosti koster vykonávajících běžné lidské aktivity.
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04/06 / 17:00

SSUPŠ Zámeček

Aukce a zahradní
párty
V romantickém prostředí radčického Zámečku proběhne aukce výtvarných prací studentů Soukromé uměleckoprůmyslové SŠ Zámeček. Dražit
se budou nejen malby, kresby, fotografie a grafické práce, ale také kopie gotických deskových maleb a mozaiky.
Zváni jsou všichni obdivovatelé, znalci, zvědavci, příznivci, mecenáši a přátelé výtvarného umění, kteří rádi podpoří mladé, začínající tvůrce a získají tak umělecká díla,
jejichž hodnota může časem jenom vzrůstat.

05/06– Západočeské muzeum
30/08 Od špitálu ke galerii…
Výstava představí stavební a historický vývoj lokality
U Zvonu od počátku 14. století do současnosti. K jeho
aktuálnímu poznání přispěly zejména záchranné archeologické výzkumy v letech 2010 – 2014. Největší pozornost se zaměří na špitální areál, který zde stával od roku
1320 do počátku třicetileté války. Největšími lákadly
výstavy pak budou rekonstrukce přibližné podoby člověka podle lebky, model reliktů nejstarší části kostela
a dokument zachycující průběh záchranného archeologického výzkumu.

10/06– Západočeská galerie
13/09 Rembrandtova tramvaj
Výstavní síň „13“ hostí výstavu mapující zdroje kubismu,
které pomáhaly průkopníkům tohoto stylu v Čechách
v hledání vlastního výrazu. Šlo o širokou škálu nejrůznějších projevů evropské i mimoevropské tvorby, od starověkých kultur přes středověk a novověk až k modernímu
francouzskému umění. Tato strategie v jistých bodech
navazovala na raný modernismus poloviny 19. stol.

17/06– Muzeum církevního umění
31/07 Jan Hus roku 1415

a 600 let poté

Kdo byl mistr Jan? Co o něm šest století po jeho upálení
v Kostnici vlastně víme? Putovní výstavu o historickém
pozadí, životě a díle Jana Husa muzeum doplnilo vlastními exponáty se vztahem k jeho životu a dílu. Návštěvčerven 2015 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

níkovi se tak dostane nejen mnoha věcných informací,
ale i zajímavostí a nečekaných souvislostí.

26/06–31/07

Studijní a vědecká
knihovna

Aquileia: Křižovatka Římské říše
Historické město Aquileia nacházející se na severovýchodě Itálie bylo jedním z nejvýznamnějších měst římské říše, křižovatkou solné, jantarové a hedvábné stezky.
Jeho historie je spjata i s historií českou: na cestě na svou
korunovaci do Říma zde pobyl Karel IV., který se zde zastavil u svého nevlastního bratra Mikuláše Lucemburského, patriarchy aquilejského. Výstavu tvoří 26 panelů
v angličtině, které návštěvníka provázejí historií Aquileie od jejího založení až po období největšího rozmachu,
a to prostřednictvím barev, mozaik, jantarových výrobků, šperků a drahokamů.

28/06 / 10:00

Tyršův most

7. Salon SV ČR –
osazení desek
Společný projekt 7. Salonu
Sdružení výtvarníků ČR a Plzeňských slavností pohybu
Sokolské župy plzeňské připomene 25. výročí znovuobnovení Sokola. Součástí bude osazení dvou nových pamětních desek na Tyršově mostě v Plzni – Doudlevcích,
který rekonstruovala Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje. Na jedné desce je vyobrazen portrét Miroslava
Tyrše, na druhé pak český dvouocasý lev držící pečeť
města Plzně. Slavnostní odhalení pamětních desek proběhne v neděli 28. června v 10 hodin i s doprovodným
programem. Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj.

29/06–23/07

Smetanovy sady

Plzeňská architektura v novém
tisíciletí
Zastavte se v sadech před vědeckou knihovnou a prohlédněte si, co všechno v Plzni v posledních patnácti
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Galerii Jiřího Trnky se
v červenci představí plzeňské výtvarnice Naděžda Potůčková a Anna Čečilová
svými malbami, kresbami a keramickými objekty.
Jejich výstava se jmenuje O hledání a nalézání.
… že i letos se uskuteční mezinárodní open-air výstava v Proluce Barva na ulici.
… že na červenec chystá Muzeum loutek opět oblíbený Kinetický dvorek.
… že v podchodu z Resslovy do Radobyčické ulice
funguje úspěšně Fresh Air Gallery.
… že v DEPU2015 je do 17. července k vidění výstava v rámci Plzeňské rodinné fotoalbum.
… že až do konce roku si můžete v DEPU2015 prohlédnout instalaci českých a zahraničních autorů
Domus – poutní místo designu.
… že v DEPU2015 pokračuje výstava Čestmíra Sušky Restart.
… že Galerie Paletka hostí od 18. června do konce
října výstavu soutěžních prací MŠ, ZŠ, ZUŠ Náš domov Evropa.
… že galerie Azyl pořádá 1. června na vernisáž výstavy obrazů Jany Soukeníkové a malovaného hedvábí Edity-Saary Paczeltové.
… že v Techmanii přibudou během léta nové zajímavé exponáty a také se sem vrátí populární segwaye.
… že Techmania chystá na léto nový program do laboratoří a dílen. Jeho hlavním tématem bude voda.
… že ve dnech 28. července až 2. srpna se parky
a zahrady v Plzni rozezpívají. Uskuteční se v nich
seminář Rozezpívané zahrady i doprovodným programem.
… že klášter Kladruby připravuje další ročník Benediktinských dnů. Budou se konat 10., 11., 17. a 18. 7.
… že poslední červencová noc bude v Kladrubech
Barokní.
letech vzniklo. Očima profesionálních fotografů pohlédnete nejen na stavby určené ke kulturnímu či sportovnímu vyžití, ale i na zajímavé rodinné a bytové domy, sídla
firem či na mosty a lávky. Chybět nebudou ani pohledy
do vybraných interiérů. Vernisáž výstavy proběhne
29. června v 17 hodin.
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30/05
09:00

Bolevecká náves

Jízda historických vozidel

V kulisách Bolevecké návsi se sjedou krásná stará auta
a znít tam bude neméně krásná stará muzika. Hrát totiž
bude Pilsner Jazz Band, jenž navodí tu pravou dobovou
atmosféru. Všechny stroje následně absolvují trasu v délce přibližně 90 km krajinou Úněšovska a Manětínska.

30/05 / 14:00

Městská plovárna

Evropský den
sousedů na
Městské plovárně

Setkání dětských světů se stává tradiční akcí, kterou
pořádá Plzeňský kraj, aby se při společné zábavě
měly možnost setkat děti z dětských domovů, děti
s hendikepem, ale také zdravé děti v doprovodu rodičů či prarodičů. Skutečnost, že zájem dětí navštívit akci Setkání dětských světů rok od roku narůstá,
svědčí o tom, že při zábavě a hrách není rozdílu
mezi dětmi zdravými a dětmi nějakým způsobem
znevýhodněnými, a že když se společně sejdou, dokážou si „svůj den“ náležitě užít.
Letošní již pátý ročník se uskuteční na vodní přehradě Hracholusky v Kempu Keramika, kde se budou moci děti doslova vyřádit na vodě. A nejenom
hry a zábava, ale i poučení bude čekat na nejmenší
návštěvníky a jejich rodiče. Připraveny jsou totiž
ukázky práce vodních záchranářů přímo na hladině vodní nádrže. Prostor dostanou ovšem také
děti z dětských domovů, které budou mít možnost
předvést svoje taneční, hudební či pěvecké vystoupení.
Věřím, že si každý, kdo na akci Setkání dětských
světů dorazí, najde v bohatém programu to, co
ho bude bavit a pozná také nové kamarády. Kemp
Keramika na přehradě Hracholusky se v sobotu
6. června jednoduše stane místem, kde se potkají
světy dětí, které během roku mají příležitost setkat
se jen velmi zřídka.
Přeji všem dětem skvělou zábavu, protože tento
den patří jenom jim.
Václav Šlajs
hejtman Plzeňského kraje

30

Na Městské plovárně v rámci letošního Evropského dne
sousedů proběhne speciální program RetroHry našich
babiček a dědečků. Přijďte si zaskákat panáka nebo zahrát badminton, kuličky a spoustu dalších her. Užijte si
i komunitní večeři s vůní pečeného prasete. Během dne
bude otevřená plovárenská kavárna, připraveno sousedské občerstvení a možná se při tom i seznámíte se svými novými sousedy.

01–
28/06

Areál bývalého DK Inwest

Autokino

Z amerických filmů to dobře znáte: auta, milované dívky,
stříbrné plátno… V červnu vyroste autokino i v Plzni. Promítat se bude denně, a to na místě bývalého domu kultury
a zvuk k filmům se bude ladit prostřednictvím autorádia.
Jednotlivé dny budou tematicky laděny: horory s auty, filmy o autech, zamilovaný den. Na plátno tedy přijde třeba
Grindhouse: Auto zabiják, Need for Speed, Upír z Feratu,
Rychle a zběsile 6 nebo Krtek a autíčko. Ale dojde i na hity,
jako je Fotograf, Padesát odstínů šedi nebo Želvy Ninja.

01–26/06

Japan Fest 2015
Festival japonské kultury se jako
součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury letos
nese ve znamení oslav 25 let
partnerství Plzně a Takasaki. Červnový program nabídne výstavu současné japonské kaligrafie v Galerii Jiřího
Trnky, mezinárodní výstavu bonsají a suiseki v Měšťanské besedě, Malé divadlo kjógenu & Shime Shigeyama
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

NA VODĚ

Sobota 6. června 2015
od 10:00 hodin

SETKÁNÍ
DĚTSKÝCH
SVĚTŮ

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
• ukázky práce vodních záchranářů
• projížky na Hracholuské přehradě
• zorbing na vodě
• rýžování zlata
• minigolf
• lanové centrum
• projížky na koni
• kapelu

o5&Radeček

VSTUP
ZDARMA

Kemp Keramika
Hracholuská přehrada

více informací na: www.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/plzensky.kr

KAM ZA KULTUROU
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v divadélku Jonáš, představení v Divadle Alfa, taneční
zpracování románu Písečná žena v podání souboru
NANOHACH nebo třeba představení a workshop butó
tanečníka Ryuzo Fukuhary. Milovníci deskových her si
jistě nenechají ujít víkend věnovaný Shōgi a deskovým
hrám s japonskou tematikou z Kavenu. Program naleznete v programové části, nebo na www.plzen2015.cz.

02/06
17:00

12–14/06

Historický víkend aneb
Strašidla a mumraje plzeňské
Historický víkend se tentokrát ponese v duchu oslav
720. výročí založení Plzně a je součástí programu Evropského hlavního města kultury 2015. Město navštíví panovníci, jejichž jméno je s ním spjato, budou mít
svoje scény s bohatým programem, a to nejen na náměstí Republiky, ale i v sadovém okruhu od Branky
až po Mlýnskou strouhu. Návštěvníci se mohou těšit
na desítky rytířů v plátové zbroji, historické automobily, rekonstrukci atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, průvod účinkujících včetně
rytířů a panovníků v kočárech a na koních či obnovené představení Madona v katedrále. Dojde i na šermířské souboje, taneční vystoupení nebo divadelní
představení. Tančit budou rokokové dámy i venkované z časů gotických. Dostaví se dokonce i fraucimor
Petra Voka. Zajímavostí budou také komentované
prohlídky katedrály, domu U Červeného srdce a historické budovy České spořitelny ve Františkánské ulici
nebo vystoupení německých samba bubeníků Jalapeños Percussion. Sobotní večer bude patřit tradičně strašidlům, která se večer vydají na svůj oblíbený
vejšlap. Program zakončí vždy večer komponované
představení z historie Plzně. Návrat panovníků a audiovizuální show Oživlá katedrála, kdy znovu zazní
všechny zvony. V sobotu udělá tečku za bohatým
programem ohňostroj. Novinkou letošního roku budou i odpolední programy U Branky v týdnu před samotným Historickým víkendem.
Program naleznete v programové části Žurnálu
a na stránkách pořadatele, www.nadace700.cz.
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Knihovna města Plzně

Publicisté.cs:
Václav Bělohradský

Hostem dalšího vydání pořadu Publicisté.cs – Aktuálně
bude významný filozof a sociolog, který prožil nezanedbatelnou část života v Itálii. Na začátku devadesátých let se ve své domovině představil především jako
razantní obhájce progresivního, ekologicky zaměřeného liberalismu. Jeho články psané původně pro MF
Dnes jsou zahrnuty v knize Kapitalismus a občanské
ctnosti. V pozdějších letech však toto pojetí revidoval
z levicových pozic.

03/06 / 18:30

Městská plovárna

Spodní proudy:
Architektura
na vodě

Třetí z cyklu architektonických večerů na Městské plovárně bude věnován realizacím na vodě i nad vodou.
Čím je architektura na vodě výjimečná? Jde o inovativní
konstrukce, netradiční design, nebo především o přístup k celé tvorbě a projektu? Hosty budou zástupci
architektonické kanceláře Mjölk a Ateliéru SAD. Obě
studia realizovala několik projektů spojených s vodní
hladinou. Architekti odprezentují vznik sauny na Liberecké přehradě, vybrané soutěžní návrhy i nejnovější
projekty směřující k realizaci. V průběhu večera bude
otevřena kavárna.

06/06
12:00

Borský park

Žonglobalizace

Další ročník Žonglobalizace je tu! Přijďte se podívat
do Borského parku na multižánrový festival, kde vás čeká
den nabitý zajímavými workshopy. Můžete se naučit
žonglovat nebo jezdit na jednokolce, pokusit se o párovou akrobacii a acroyogu, vyzkoušet si chůzi na slackline,
proniknout do základů poledance a různé další sportovní
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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aktivity. Kromě toho uvidíte úžasná vystoupení, zajímavé
kapely a divadelní představení. Vstup je zdarma, festival
podporuje Plzeň 2015 a Univerzitní středisko MUP v Plzni.
Více na www.zonglobalizace.cz.

NA VODĚ

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
• ukázky práce vodních záchranářů

06/06
/ 2015
10:00–16:00
Sobota
6. června
od 10:00 hodin

Hracholuská
SETKÁNÍ
přehrada

DĚTSKÝCH
Setkání
dětských
SVĚTŮ
světů na vodě

• projížky
na Hracholuské
přehradě
Kemp
Keramika
na
Hracholuské přehradě bude patřit
• zorbing na vodě
VSTUP
dětem.
se tu akce, při níž
se setkávají děti
• rýžováníUskuteční
zlata
ZDARMA
• minigolf
z dětských
domovů a děti s hendikepem
s dětmi ostat• lanové centrum
• projížky
na koni
ními.
Tentokrát
to bude setkání veskrze vodní. Děti se
• kapelu o5&Radeček
dozvědí, jak zachránit tonoucího, jak poskytnout první
Kempzáchranáře.
Keramika Připravena
pomoc nebo jak zavolat vodní
Hracholuská
přehrada
je i projížďka parníkem
nebo na lodičce
či na šlapadle.
Pro sportovně založené povahy je připraven zorbing
na vodě či lanové centrum. A velmi lákavou aktivitou
bude pro mnohé určitě vyjížďka na koni. A to zdaleka
není z nabitého programu všechno! Vstup na akci, kterou pořádá Plzeňský kraj již popáté, je zdarma.

více informací na: www.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/plzensky.kr

PlKr_setkani_detskych_svetu_2015_A5.indd 1
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Plovárna Hradiště

HRAKU.LÉTO

Druhý červnový týden bude
od neděle do neděle patřit
již tradičně HRAKU.LÉTU – letnímu kinu na Plovárně
v Hradišti. Letos nabídne mix žánrů, diváci se mohou
těšit na tituly jako Hodinový manžel, Vlk z Wall Street,
Fotograf, Zápisník jedné lásky, Co jsme komu udělali?,
Počátek, Já, padouch, či Hanebný pancharti. Začátky
promítání jsou vždy ve 21:30 hod., vstupné je 25 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá na Plovárně a více informací na www.plovarna-hradiste.cz

11/06
18:00

Galerie Evropského domu

Bogdan Suceava

Rumunská literatura u nás není příliš známá. Bogdan
Suceava je rumunský spisovatel, profesor na katedře
matematiky na California State University ve Fullertonu
v Americe. Jeho sbírka povídek Říše zesnulých generálů a jiné povídky získala cenu CopyRo Fiction Award,
román S bubnem na zajíce chodil se dočkal překladu
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

do řady jazyků včetně češtiny a angličtiny a román Miruna, vyprávění ocenila Bukurešťská asociace spisovatelů.
Setkání s Bogdanem Suceavou přinese úryvky z jeho románů i básnické sbírky.

12/06 / 19:00

Kavárna Retro

Oslava 1. narozenin
Kavárna RETRO coffee & music
slaví první narozeniny. Narozeninový program přinese degustaci italských a francouzských vín, ohnivou barmanskou show, módní přehlídky,
a zlatým hřebem večera bude koncert držitelů Anděla,
indie-folkové skupiny Republic of two! Počet vstupenek
je omezen a v předprodeji jsou v kavárně za 126 Kč nebo
na místě v den konání akce za 150 Kč.

TIP NA ČERVEN
03–07/06

19. Mezinárodní folklorní
festival CIOFF®
Plzeň 2015
Patnáct folklorních souborů z Česka i zahraničí
se sjede počátkem června zase do Plzně, aby sem
přinesly folklor ze své domoviny. Publikum tak
opět bude moci porovnávat nejen melodiku lidových písniček, ale i pestrost krojů nebo styl tance.
Hostitele bude reprezentovat již tradičně hlavní
organizátor Soubor písní a tanců Jiskra z Plzně,
který doprovodí i další soubory nejen z Čech, ale
také třeba ze slezské Opavy. Exotický folklor budou reprezentovat soubory z Kypru, Polska, Německa, Bulharska, Portorika, Slovenska, Srí Lanky
a Velké Británie. Hlavní festivalová scéna vyroste
U Branky, dalšími akcemi ožije Velké divadlo, náves ve Vrčeni a amfiteátr v Konstantinových Lázních. Na nedělní dopoledne je do Smetanových
sadů připraven mimo jiné i program pro děti plný
her a soutěží s folklorní tematikou. Vstupenky
na nedělní představení ve Velkém divadle zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz, více informací naleznete na www.mffplzen.eu.
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12–13/06
...věci mezi Nebem a Zemí

Mystique

Čarování
na dvorku

Galerie a věštírna Mystique zve
již popáté na svůj středověký dvorek v Rooseveltově ulici 15, kde se bude opět čarovat. V pátek od 12 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18 hodin tu budou příchozím
k dispozici kartáři, numerologové, astrologové a terapeuti. Bude tu samozřejmě i možnost zakoupení šperků, kamenů, knih a dalších zajímavých věcí pro zdraví,
krásu, magii i potěšení duše. Doprovodný hudební
program nabídne vystoupení uskupení Jakub Kořínek,
Katka Misíková a Michal Šindelář a středověkou muziku BoniAmici. Vstup na akci je zdarma, více informací
na tel. 775 181 700 nebo na www.mystique.cz.

15–25/06

TANEC PRAHA v Plzni
Mezinárodní festival TANEC PRAHA nabídne Plzni
ve spolupráci s místními partnery událost sezony,
site-specific projekty, dětská představení i taneční
rozcvičky pro veřejnost. Festival otevře proslulý německý soubor Sasha Waltz & Guests svojí legendární
inscenací Travelogue I – Twenty to Eight v DEPO2015.
Tamtéž bude tančit i plzeňská rodačka a tanečnice
roku 2014 Markéta Vacovská za živého doprovodu
Lenky Dusilové v oceňovaném představení One Step
Before the Fall. Letošní spolupráce s Divadelním létem přinese do Proluky inscenaci Adély Laštovkové
Stodolové Malá smrt. Na Náplavku k světu. se po roce
vrátí oblíbené taneční rozcvičky pro veřejnost a promítání tanečních filmů. Papírna se promění ve Svět
z papíru Mirky Eliášové. Závěr tanečního maratonu
bude patřit valonské dvojici Mossoux-Bonté a jejich
vrcholnému dílu Histoire de l’imposture. Bohatá
bude i nabídka site-specifiků. Performativní biograf skupiny CreWcollective a Studia Zijspan bude
k vidění na dvoře DEPO2015 a U Zvonu. Kontejnery
k světu. budou hostit německého performera Michu
Puruckera. Mlýnská strouha zase japonského choreografa Yukio Suzukiho, jenž připravil v rámci festivalu
nový projekt s místními umělci. V kavárně DEPO2015
je doplní Alexandra Karabelas. TANEC PRAHA zavítá také do Kladrub, Klatov, Nečtin a Šťáhlavic. Více
na www.tanecpraha.cz.
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13/06
14:00

Dobřany

Svatovítské slavnosti

Tradiční a oblíbená dobřanská akce oslavuje svátek
sv. Víta, jemuž je zasvěcen zdejší kostel. Letošní program zahájí ve 14 hodin bubenická show v podání
Jalapeňos Percussion, a na ně naváže koncert AC/DC
revivalu, Špejbl’s Helprs. Dále vystoupí Extra band revival, The End of Colours – The Doors Revival a Lucie
revival. Ve školní jídelně bude po celý víkend k vidění
výstava Dobřanské pohledy 2015.

13/06 / 14:30

Bohemia Sekt

Rodinné letní
odpoledne pro
dospělé i špunty
Přijeďte si užít skvělé odpoledne do areálu, kde se rodí
vyhlášený sekt. Během dne tu vystoupí The Pentils,
Miro Žbirka, Slza a The Beatles revival. Připraveny jsou
hry, soutěže a divadlo pro děti. Slavnostní křest čeká
sekt Chateau Radyně, kterému je letos už sedmdesát let. Jde tedy o nejdéle a nepřetržitě vyráběný sekt
v České republice. Při této příležitosti budou lidé moci
nahlédnout do výrobních prostor. Celé nádvoří bude
lemované staroplzeneckými sekty a víny, které budou
návštěvníci moct po sklence ochutnat. Vstupné 100 Kč
v předprodeji, 150 Kč na místě. Kyvadlová doprava z konečné jedničky v každou celou hodinu zdarma.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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13/06
10:00

ZOO

Volba Květinové dívky

Co by to bylo za červen bez volby Květinové dívky! V celodenním programu se mohou rodiny s dětmi vypravit
na pohádkovou nebo bylinkovou stezku. Ve 14 hodin
začne v prostoru před Tropickým pavilonem klání o nejkrásnější slečnu ve věku mezi 12 a 16 lety. Vítězka nahlédne do světa modelingu, pro další jsou připraveny
hodnotné dárky od sponzorů soutěže.

14/06
14:00

ZOO

Lochotínský Sekáč

Zápolení v sekání kosou má už devítiletou tradici
a spoustu nadšených fanoušků. I letos se ženci vydají
na louku, aby se předvedli divákům i odborné porotě.
Posuzuje se nejen výkon, ale i estetický dojem z držení
kosy a technika sečení. Sekáči budou vítáni chlebem
a solí, odměnou za dobré výkony jim bude teplá melta
a dobře proležený domácí sýr a také dárková vstupenka do zoologické zahrady.

16/06 / 17:00

Americké centrum
US Point

Film s komentářem – Ed Wood

Je snadné podívat se na film třeba na internetu. Ale není
lepší, když se o filmu dozvíte i něco navíc? Například
v jaké době vznikal, jaké konvence měla společnost,
o níž je, čím je zvláštní jazyk, jímž se ve filmu mluví a další
zajímavosti. Právě tohle přináší pravidelný filmový klub
v Americkém centru. Na červen si specialista na americkou literaturu a film Brad Vice připravil komentář k filmu
Tima Burtona Ed Wood s Johnnym Deppem v hlavní roli.

17/06 / 18:30

Městská plovárna

Spodní proudy:
Plzeň a její řeky

Čtvrtý z cyklu architektonických večerů na Městské plovárně bude vyprávět o vodě
jako krajinném a městském fenoménu. Jak Plzeňané
využívají jedinečnost místa s pěti řekami? Je správné
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

obracet se k těmto řekám zády, nebo můžeme jejich potenciál lépe zužitkovat? Možnosti využití zdejších říčních
břehů včetně náplavky nám představí Barbora Procházková ze sdružení k světu, i zástupci plzeňského Útvaru
koncepce a rozvoje, srovnání se situací v metropoli nabídne architekt Jakub Hendrych z IPR Praha. V průběhu
večera bude otevřena kavárna.

18/06
17:00

Západočeské muzeum

 adislav Sutnar
L
a funkcionalistická
architektura v Plzni

Architekt Petr Domanický představí osobnost významného designéra v kontextu plzeňské funkcionalistické
architektury. Jde o jednu z řady přednášek na téma Ladislav Sutnar a …, která je doprovodným programem výstavy Ladislav Sutnar – užitá tvorba. Celý cyklus sleduje
Sutnarovu designérskou činnost a její význam v širších
souvislostech s československým užitým uměním a architekturou dvacátých a třicátých let minulého století.

TIP NA ČERVEN
13–14/06

Víkend otevřených zahrad
Není zahrada jako zahrada. O víkendu v půli
června se otevřou zahrady tajemné, zajímavé, výjimečné. Přístupná bude Luftova zahrada, kde se veřejnosti poprvé otevře obnovený historický altán,
arboretum Sofronka, zahrada dominikánského
kláštera na Jiráskově náměstí, hřbitov Všech svatých na Roudné a také několik zahrad školkových,
které se mohou pyšnit přírodní zahradou nebo
zajímavým ekologickým programem. Zajímavou
zahradu nabízí třeba stará škola na Prusinech, či
zahrada sdružení ENVIC na střeše. Připraveny jsou
i komentované prohlídky, malé koncerty, taneční
vystoupení, výroba bylinkové limonády, besedy
s včelaři nebo slavnostní umístění sochy Panny
Marie do prázdné niky dominikánského kostela.
Všechny akce jsou souhrnně a přehledně představené na www.vikendotevrenychzahrad.cz, nebo
na www.zelenypoklad.org a www.svsmp.cz.
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21/06
14:00

Zámek Červené Poříčí

Vítání léta

Vítání léta bylo vždy doménou umělců, literátů, básníků a hudebníků. Proto zámek Červené Poříčí připravil
ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů odpoledne plné atraktivních setkání. Připravena jsou autorská čtení v zámecké kapli, kde vystoupí
Václav Gruber, Jitka Prokšová a Květa Monhartová.
Zároveň zde bude probíhat výstava západočeských
výtvarníků. V 16 hodin tu bude vyhlášen vítěz soutěže
Dopiš povídku, uskuteční se literární vycházka zámeckým parkem a v 17 hodin vystoupí Honza a Jindřiška
Brožovi z kapely Devítka.

21/06
19:00

23/06
17:00

Koncert v hlubinách
vesmíru

23/06 / 17:00

Za Škoda sport
parkem

Naučná říční stezka údolím Úhlavy
Úspěšný projekt naučných říčních stezek na území
města Plzně míří do finále. Za Škoda sport parkem se
23. června v 17 hodin otevře již pátá stezka, tentokrát
údolím Úhlavy. Program přinese křest tradičního tištěného průvodce, který bude zájemcům zdarma k dispozici, hudební vystoupení vokální skupiny Tutti Voci a komentovanou prohlídku směrem proti proudu Úhlavy až
do Hradiště. Průvodkyní bude autorka textů Kateřina
Caisová. Informační tabule připravil Útvar koncepce
a rozvoje města Plzně v rámci mezinárodního projektu
REURIS ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. Na místo slavnostního otevření se můžete dopravit trolejbusem (č. 10, zastávka Vodárna), pěšky nebo
autem (parkování před Škoda sport parkem).

Muzeum církevního umění

Jan Hus a jeho učení

Přednáška Luďka Krčmáře představí Jana Husa z pohledu, který není často prezentován a přitom je zásadní:
Jan Hus byl především teolog a teprve z jeho teologických názorů vychází jeho další snahy a samozřejmě
i jeho odsouzení v Kostnici. Přednáška se zaměří například na srovnání s naukou Johna Viklefa, na téma Husovy mariánské úcty připomínající jeho katolickou pozici,
nebo se zamyslí nad Husovou herezí.

23/06
18:00

Techmania

Techmania přivítá léto výjimečnou akcí: akordeonovým koncertem s projekcí ve 3D planetáriu. V sále
tma, na kulové ploše nad hlavami diváků projekce mystických záběrů z filmu Sám ve vesmírné dáli a dalších
a k tomu hudba starých mistrů, techno-minimalismus,
hity 20. století a další skladby v podání Plzeňského akordeonového tria. Diváci si před koncertem budou moci
prohlédnout expozici Vesmír, aby se naladili na tu nejlepší kosmickou notu.
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Západočeské muzeum

Střípky vzpomínek
z Nepálu

Nepál takový, jaký ještě před nedávnem byl: lidé, horské
vesničky a hlavní město Káthmándú – to všechno nabídne vzpomínková charitativní přednáška na podporu
obyvatel Nepálu postižených dubnovým zemětřesením. Vyprávět a promítat přijde cestovatel a horolezec
Jan Krabec. Výtěžek ze vstupného a případné další dobrovolné příspěvky vybrané na místě budou věnovány
na účet č. 129 929 929/0600 občanského sdružení Namasté Nepál.

26/06

Techmania

S vysvědčením
do Techmanie

Nezáleží na tom, kdo je šprt a kdo repetent. V Techmanii
dostanou za vysvědčení volný vstup všichni! Stačí poslední den školy s právě obdrženým vysvědčením přijít
a chtít si start prázdnin pořádně užít. Na všechny čekají
oblíbené expozice Filmohraní, Vodní svět, Vesmír, Člověk a zvíře, MáToHáček a další.

27–28/06

Nevinný bar

Knihobraní
Jste vášniví čtenáři a milujete
knihy? V Nevinném baru bude
knížkám věnován celý jeden víkend! Přijďte vyměnit
nebo prodat své knížky na knihomolím trhu, vyrobit si
vlastní záložku a ex libris v malé kreativní dílně, nebo
si jen tak posedět a začíst se u sklenky vína. Zastavte se
na piknik u cesty, čaj o páté nebo na noční dýchánek.
Anebo si jen opatřete nové knížky na dovolenou.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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27/06
14:00

Klášter Chotěšov

VII. Chotěšovské
zahradní slavnosti

Poslední červnovou sobotu si nenechte ujít festival
na zahradě lesovny chotěšovského kláštera. Připraven
je bohatý program pro děti s loutkovým divadlem, soutěžemi a workshopy. V 16 hodin začnou koncerty, kde
zahraje Traffic Jam, Selfish son, Vtlakukola a Homar.
Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek půjde tento rok
na obnovu průjezdu do kláštera. Více informací najdete
na www.klasterchotesov.cz.

27/06
10:00

ZOO

Adie školo, hurá
na prázdniny!

Poslední červnová sobota bude nejen v ZOO plně ve znamení prázdnin. Program Adie školo, hurá na prázdniny!
vezme děti na populární soutěžní naučnou stezku, která je vyzbrojí užitečnými radami, jak se chovat v přírodě
a přežít léto ve zdraví a bez úrazů. A to se určitě na počátku dvou měsíců volna každému hodí.

29/06 / 15:00

Habrmannův park

Vítání prázdnin

Zapomeň na školu, pojď se bavit!
Doubravecký klub zve všechny
děti, rodiče i prarodiče na druhý ročník Vítání prázdnin.
Odpolednem je bude provázet zpěvačka a moderátorka
TV Barrandov Eva Skalická, dojde i na vystoupení kouzelníka či žonglérů, převedení policejních psů, tvůrčí dílnu,
deskové hry, diskotéku, balonky, skákací hrad, malování
na obličej a soutěže o hodnotné ceny.

29/06–17/07

TJ Lokomotiva
PLZEN 2 0 1 5

Mini-Plzeň 2015
město dětí

První tři prázdninové týdny
bude v hale TJ Lokomotiva fungovat město pro děti
Mini-Plzeň, které zavítá do České republiky vůbec poprvé. Zvány jsou všechny děti od osmi do patnácti
let. Hra na město zde bude probíhat každý všední den
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

vydavatelství časopisu

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRODUKČNÍ
Náplň práce produkční:
• Organizace prací na výtisku časopisu Žurnál
• Komunikace s dodavateli podkladů
a s pořadateli kulturních akcí
• Příprava podkladů
• Korektury (ne jazykové)
• Kontrola distribučních míst
• Administrativní práce
• Správa webu a FB
Požadujeme:
• Flexibilitu
• Schopnost samostatné práce
• Pozitivní přístup k práci
• Výborné komunikační a organizační
schopnosti
• Příjemné vystupování
• Reprezentativní mluvený i písemný projev
• Schopnost zvládání stresu
a práce pod tlakem (uzávěrky)
• Práce na počítači – pokročilé znalosti
• Předchozí práce v médiích,
či na podobné pozici výhodou
• Výborná znalost českého jazyka,
znalost AJ výhodou

Termín nástupu 1. 8. 2015
Své životopisy, spolu s motivačním dopisem, zasílejte
na e-mail krulichova@zurnalmag.cz, do 20. 6. 2015.
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od 10 do 17 hodin. Z dětí se stanou občané se všemi
právy i povinnostmi. Bude tu městský úřad, univerzita,
úřad práce, banka, řemeslné dílny, restaurace či kino.
Až 500 dětí denně může ve svém městě vařit, psát, tančit, pracovat, odpočívat, umělecky tvořit. Za svou práci
či studium dostanou speciální peníze, s nimiž budou
hospodařit. Vstup pro děti je zdarma, bez předchozího
přihlášení a více na www.miniplzen.eu.

04–06/07
SOU elektrotechnické

Festival
Miluj svůj život
Tři dny nabité přednáškami
na osmi místech souběžně, besedy, koncerty, cvičení,
tanec, intenzivní pracovní dílny – to je festival zaměřený na oblast zdravého životního stylu a ezoteriky
Miluj svůj život. I letos bude jeho součástí velká prodejní výstava zboží a služeb, včetně poraden alternativní a klasické medicíny. Najdete zde nabídku chutné
vegetariánské, makrobiotické a raw stravy. Programy
budou probíhat denně od 9 do 22 hod. v areálu SOU
elektrotechnické, Vejprnická 56. Více informací naleznete na www.ezotera.cz/ano, nebo na tel. 608 377 573.

06–31/07

Výtvarno

Příměstské tábory s výtvarným
zaměřením
Hledáte pro své děti letní tábor, kde by se něco naučily
a odnesly si zajímavé zážitky? Zkuste tábor výtvarný.
Je určen dětem od 6 do 15 let, které tu budou malovat
pohádkové bytosti, vydají se do přírody, seznámí se
s grafity jako uměním, naučí se malovat na textil nebo
poznají základy linorytu či automatické kresby. Cena
2 200 Kč na celý týden nebo 450 Kč na jeden den. Více
informací naleznete na tel.: 773 947 484 nebo e-mailu
vytvarno@seznam.cz.

04/07
15:00

Zelenohorská pošta, Nepomuk

Barokní sláva

Na začátku letních prázdnin si Nepomuk připomene
časy své největší slávy. Na zámku Zelená Hora bude
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Dozvěděli
jsme se…
… že Kino Beseda zve 18. července na Maastrichtský koncert
Krále valčíků André Rieua.
… že 27. srpna se v Domě hudby uskuteční závěrečný koncert Letních hudebních kurzů.
… že Sezona nového cirkusu pokračuje na přelomu
července a srpna vystoupeními Bêtes de foire.
… že Bylinkové panství Rochlov zve 14. července
na svůj barokní program.
… že i letos ožije amfiteátr na Lochotíně Filmovými nocemi. Promítat se tu bude od 1. července
do 29. srpna.
… že zámek Kozel připravil na 3. července program
nazvaný Vodní hudba. Zahájí tak festival 9 týdnů
baroka.
… že open-air akce Město her aneb Prázdniny na Boleváku se letos uskutečni 25. července. Festival se
koná v prostorách celého areálu Velkého Boleveckého rybníka od 10 do 22 hodin.
… že holýšovský festival Pekelný ostrov bude hostit taková jména jako Smokie, Arakain s Lucií Bílou,
Divokej Bill, Horkýže slíže, Aleš Brichta, Krucipüsk,
Harlej nebo Dymytry.
… že multižánrový festival Plánská struna se uskuteční v pátek 19. června a představí se na něm
skupiny Poitín, Miro Šmajda a Terrapie, St. Johnny,
Potíže a Y?.
… že legendární festival Muzika v Hrádku u Rokycan
proběhne 11. července.
… že na dalším ročníku festivalu TaRock na tachovském letišti můžete vidět a slyšet Dymytry, Škwor,
Dogu, Krucipüsk, Morčata na útěku, Motorband, Citron, Plexis, Walda gang a řadu dalších.
zahájen cyklus 9 týdnů baroka a na Zelenohorské poště
v podzámčí bude probíhat doprovodný program. Akce,
která potrvá od tří hodin odpoledne do deseti večer,
přinese vystoupení šermířů Pánů z Kolína, čísla kejklíře
Rudyho Hardena či dobovou hudbu v podání souboru
Karmína. Kulturní program doprovodí pestrý staročeský
jarmark, kde bude k zakoupení množství originálních rukodělných výrobků a farmářských potravin. Vstupné je
60 Kč dospělý a 30 Kč děti.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Pouze jeden jediný den bude do kin přenášen záznam koncertu fenomenálního houslisty André Rieu. Pokud jste si zamilovali umění „Krále valčíků“, jak se Andrému přezdívá, rozhodně si nenechte 18. července v Kině Beseda ujít záznam
letošního jubilejního koncertu z Maastrichtu. I letos Andrého jako tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra
spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty. Maastrichtské koncerty jsou Andrého nejpopulárnější a ten letošní by měl
být navíc podle jeho vlastních slov tím největším a nejokázalejším. Buďte
u toho a pořiďte si své vstupenky včas!

„Jedinečné zážitky v Kině Beseda: Koncert houslisty
André Rieu, nebo cesta s Radkem Jarošem.“
Druhou červencovou „peckou” je čtyřdenní série promítání filmu Cesta
vzhůru, který popisuje náročnou životní pouť horolezce Radka Jaroše. Snímek vás zavede na vrchol K2, ale
také se pokouší zjistit, co Radka vede k tomu, že celý život balancuje na hraně mezi životem a smrtí. Přijďte
21., 22., 23. nebo 27. července zhlédnout do Kina Beseda film o muži, který jako první Čech a patnáctý člověk
na světě stanul na všech osmitisícovkách planety.

CineStar, Cinema City

28/05

San Andreas 3D / katastrofický
Bývalý wrestingový zápasník Dwayne Johnson už nikoho dávno nemusí přesvědčovat o tom, že zvládá i herectví. Navíc je to i celkem hvězda díky sérii
Rychle a zběsile a neztratil se ani v akčním Herculovi nebo v parádní mlátičce
Vítejte v džungli. V San Andreas ovšem nebude hrát klasického akčního hrdinu, spíš normálního chlapa, kterého okolnosti donutí, aby se hrdinou stal.
Západ USA totiž postihne zemětřesení, které svět nepamatuje. Celá Kalifornie je v plamenech, mrakodrapy se řítí
k zemi, přehrady praskají a na pobřeží se řítí vlny tsunami. A Ray má lístky do první řady. Je to totiž záchranář a pilot
vrtulníku a jeho úkolem je dostat do bezpečí co nejvíc lidí. Když však zjistí, že přímo uprostřed katastrofy se octla
i jeho dcera, vyráží na riskantní záchrannou misi, během níž bude riskovat i svůj vlastní život. Vedle Johnsona se
objeví i nastupující hvězda Alexandra Daddario a za kamerou stál Brad Peyton, jenž s Johnsonem natočil i dobrodružnou podívanou Cesta na tajuplný ostrov 2.

28/05

CineStar, Cinema City

Divoká dvojka / akční / komedie
Reese Witherspoon má doma Oscara a komedie už si párkrát úspěšně vyzkoušela, třeba v Pravé blondýnce. Sofia Vergara zase patří mezi největší televizní
hvězdy díky seriálu Taková moderní rodinka. Teď tyhle dvě dámy spojily síly
u akční komedie Divoká dvojka. Reese Witherspoon si tu zahraje možná až
příliš snaživou mladou policistku, která má za úkol vyzvednout manželku
drogového dealera a převést ji k soudu. Netuší ale, že jí po krku půjdou i mafiánští zabijáci a že zvládnout cestu
nebude tak jednoduché, jak si myslela. Po krku jí půjdou jak zločinci, tak i zkorumpovaná policie a navíc se ukáže, že
se svědkyní nejsou naladěné na zrovna stejné vlně a nejradši by si vyškrábaly oči. Ale jedna bez druhé nemá šanci
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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přežít. Začíná divoká a bláznivá cesta přes půl USA, během níž dojde na akci, humor i překvapivé zjištění, že z dvou
zcela odlišných žen se za jistých okolností můžou stát kamarádky. Režii dostala na starost specialistka na romantické
komedie Anne Fletcher, která natočila filmy jako 27 šatů nebo Návrh.

CineStar, Cinema City

28/05

Dítě číslo 44 / drama / thriller
V padesátých letech nebyl Sovětský svaz zrovna ideální místo pro život, ale
Leo Děmidov se tu s osudem nějak poprat musel. Byl to zkušený vyšetřovatel,
a tak se neměl úplně špatně, i on ale zjistil, že do některých věcí by neměl
strkat frňák. Když však zabili syna jeho přítele, rozhodl se vraha najít. A odhalil,
že nejde zdaleka o první vraždu dítěte, která se tu stala. Oficiálně se ale musí
mlčet, protože vražda je zločin, který bují jen v kapitalistických zemích a v komunistickém Sovětském svazu nic takového není, nebylo a ani nebude. Tím to ale nekončí. Leo je kvůli minulosti své manželky i s ní poslán do vyhnanství,
avšak ani tady nepřestává pátrat po pravdě a zjišťuje, že nitky vedou k vrahovi, který se nezastaví před ničím. Je ale
nebezpečnější on, nebo stát, který o krutou pravdu nestojí? V napínavém thrilleru, který se natáčel v Česku, uvidíte
Toma Hardyho, Garyho Oldmana nebo Noomi Rapace.

04/06

CineStar, Cinema City

Druhá míza / komedie / drama
Dan Fogelman patří k předním současným scenáristům a napsal filmy jako
Na vlásku, Bláznivá, zatracená láska nebo Auta. Teď si asi řekl, že už ho nebaví
sedět před počítačem a že by si rád i něco natočil a s jeho renomé neměl problém protlačit komediální drama Druhá míza do výroby a sehnat si skutečně
luxusní obsazení, v němž je hlavní hvězdou legendární Al Pacino, ale dorazí
i Jennifer Garner nebo Christopher Plummer. Pacino tu hraje rockera Dannyho Collinse, který už má dny své největší
slávy dávno za sebou, ale pořád koncertuje a žije naplno. Jednoho dne ale jeho manažer najde dopis, který mu před
čtyřiceti lety poslal sám John Lennon a radí mu v něm, aby zůstal věrný sám sobě a své hudbě. To Dannyho inspiruje
k tomu, aby se pokusil změnit na stará kolena svůj život. Chce trošku zpomalit, užít si života a urovnat vztahy se svou
rodinou. Snadné to ale mít nebude.

CineStar, Cinema City

04/06

Insidious 3: Počátek / horor
Horor Insidious i jeho pokračování se zařadily mezi moderní žánrové klasiky.
Napínavé duchařiny teď dostanou pokračování. Nebo vlastně spíš prequel. Insidious 3: Počátek se totiž bude odehrávat ještě před prvním a druhým filmem
a víc prostoru tu dostane Elise Rainer, jasnovidka dobře známá z předchozích
filmů. Ta se rozhodne využít svou schopnost k tomu, aby pomáhala lidem,
kteří na vlastní kůži zjišťují, že smrtí nic nekončí. Mladá dívka se totiž stala cílem teroru děsivé nadpřirozené bytosti.
To je situace, kdy člověk jen těžko může zavolat policii nebo to vyřešit domluvou a zdá se, že jediný, kdo opravdu
může pomoci, je právě Elise. V té době je ale ještě nezkušená a sama netuší, do jakého boje se pouští. Opět nečekejte
herecké hvězdy, ale o těch tahle série nikdy nebyla. Vystrašit by vás však Insidious 3: Počátek mělo pořádně. Za kamerou sice tentokrát už nesedí James Wan, autor prvních dvou dílů, který sběhl k akční sérii Rychle a zběsile, ale film
točil Leigh Whannell, zkušený scenárista obou předchozích částí.

04/06

CineStar, Cinema City

Sedmero krkavců / pohádka / fantasy

Kdo v dětství viděl českou televizní pohádku Sedmero krkavců, nejspíš na ni nikdy nezapomněl. Hlavně proto, že
vlastně není moc pohádková, ale spíš děsivá a minimálně dost neobvyklý vztah sourozeneckého dua záporáků byl...
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řekněme znepokojivý. Každopádně pohádka, kterou napsala Božena Němcová, se dočká nové verze, kterou točí
zkušená Alice Nellis, autorka Tajností, Výletu nebo Revivalu. Hlavní hrdinkou bude mladá Bohdanka, která jednoho
dne zjistí, že není jedináček, ale že měla sedm bratrů, kteří se kvůli kletbě proměnili v krkavce. Aby je zachránila, vyhledá čarodějnici, která jí řekne, že pokud jim chce vrátit lidskou podobu, musí sama ušít sedm košil z kopřiv, nepromluvit ani slovo a zvládnout všechny útrapy, které na ni chystá budoucnost. Setká se sice se sympatickým princem,
ale narazí i na lidskou závist a zlobu. Povede se jí změnit osud jejích bratrů a zlomit strašlivou kletbu? V hlavní roli
uvidíte Marthu Issovou a vedle ní dorazí třeba Zuzana Bydžovská nebo Lukáš Příkazský.

CineStar, Cinema City

04/06

Špión / komedie
Melissa McCarthy se díky komedii Ženy sobě stala hvězdou. Později natočila
pár dalších úspěšných kousků a zdá se, že filmový humor nehodlá opustit
ani tentokrát. V komedii Špión ji čeká role Susan Cooper, která sice pracuje
pro CIA, ovšem jako analytička. To znamená, že sedí před počítačem a největší akcí pro ni je, když si jde udělat kafe. Má dodávat informace agentům
do terénu a zkrátka jim krýt záda. Situace se ale změnila. Nebezpečná obchodnice se zbraněmi totiž dostala
do ruky seznam všech tajných agentů, a tak není možné na ni nikoho nasadit. Jedině Susan, kterou vlastně nikdo
pořádně nezná. Problém je ovšem nejen v tom, že jí chybí jakýkoliv výcvik a má o pár kilo navíc, ale hlavně v její
schopnosti přivolávat na sebe katastrofy. Tahle mise bude něco trošku jiného, než na co jsou u CIA zvyklí. Vedle
Melissy McCarthy se objeví sympaťák Jude Law a hlavně akční hvězda Jason Statham, který se tu pokusí předvést,
že mlátit lidi a dělat si u toho ze všeho srandu se nevylučuje. Za kamerou je Paul Feig, režisér zmíněného hitu Ženy
sobě. Jestli se mu povede úspěch zopakovat, zjistíte v kině.

11/06

CineStar, Cinema City

Jurský svět 3D / akční / sci-fi
Dinosauři Stevena Spielberga v Jurském parku v polovině devadesátých let
pobláznili celý svět. Film to dotáhl na Oscary, stal se klasikou a posunul hranice filmových triků o pořádný kus dál. Nakonec se dočkal dvou pokračování,
několika počítačových her i comicsů. A teď tu konečně máme i další film. Jurský svět bude navazovat na předchozí filmy a opět se podíváme do zábavního
parku, kde si můžete z bezpečné vzdálenosti prohlédnout nejnebezpečnější zvířata, jaká kdy po naší planetě chodila. Alespoň taková je teorie. Úroveň bezpečnosti se po minulých průšvizích zásadně zvedla, ale lidstvo se nepoučilo
a opět si zkusilo hrát na bohy. Obyčejní dinosauři totiž nestačí, a tak je s pomocí genetiky vytvořený nový druh. Jde
o predátora, který je silnější a především mnohem chytřejší a agresivnější než všichni běžní dinosauři. A teď se urval
ze řetězu. Na ostrově plném nic netušících návštěvníků propuká peklo a všichni brzy pochopí, že znovu otevírat
tuhle atrakci byl fakt blbý nápad. Situaci může zachránit snad jen profesionální krotitel dinosaurů Owen Graddy.
Dovedou ale on a jeho tým najít uprchlého dravce dřív, než bude pozdě? V hlavní roli se objeví Chris Pratt, kterého
můžete znát z loňského megahitu Strážci galaxie. Za kamerou tentokrát není Steven Spielberg, ale Colin Trevorrow,
samotný Spielberg však na všechno dohlíží z pozice producenta a slibuje, že v kině se budou bavit jak noví diváci,
tak i fanoušci původního Jurského parku.

		

CineStar

18/06

Vincentův svět / komedie
Vincentův svět byl seriál, který se dnes řadí mezi klasiku. Příběhy jedné nastupující herecké hvězdy, hollywoodských trablů a party kámošů, která mu
kryje záda v dobrém i zlém, se staly kultem. Takovým, že se banda po letech
vrací a míří rovnou do kin. Vincent Chase je zkrátka zpátky a s ním se vrací
i jeho trojice kámošů, Eric, Johnny a Turtle. Zatímco Vincentovi se v kariéře
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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celkem daří, zbytek si užívá jeho peněz a hollywoodského stylu života. Balit holky, užívat si na večírcích a kupovat
rychlá auta … komu by se tohle nelíbilo? Jediný problém je Ari Gold, Vincentův agent a člověk, který ve filmovém
světě zná úplně každého a nebojí se seřvat i své nadřízené, natož namyšlenou hvězdu a její kamarádíčky. A Ari
má teď Vincenta plné zuby. Sice se mu daří a vydělává pro něj prachy, ale ambice jsou sakra velké, Vincent chce
režírovat. Zkrátka se těšte na návrat do Hollywoodu a do zákulisí filmových hitů, kde se může stát cokoliv. A taky
na spoustu slavných herců v malých rolích. Dorazí Liam Neeson, Billy Bob Thornton, zápasnice Ronda Rousey
i Mark Wahlberg, jehož příběhy byly pro postavu Vincenta inspirací.

18/06

CineStar, Cinema City Andílek na nervy / rodinný / komedie

Viktorii je čtrnáct. Rozumí si s moderními technologiemi, zajímá se o módu, má svůj vlastní fashion blog a život
mimo velkoměsto si dokáže stěží představit. Po smrti maminky má však na výběr, jestli bude žít v dětském domově,
nebo u táty, kterého nikdy před tím neviděla a který o její existenci neměl ani tušení. Rozhodne se pro to druhé
a stěhuje se za otcem. Ten pracuje jako zvěrolékař na malé vesnici, zodpovědnost mu moc neříká a dlouhodobý
vztah snad nikdy neměl. A teď dostal na krk nevypočitatelnou puberťačku. Pro ni je její nový domov skoro jako
zoologická zahrada. Nerozumí si s nikým, všichni jsou divní a buď jsou z ní nervózní, nebo ji, Viktorku, děsí. Ale je to
její domov a ona si musí zvyknout a i přes počáteční nejistotu k sobě s tátou začínají nacházet cestu. Navíc se ukáže,
že na vesnici je i pár celkem fajn lidí a možná, že tu najde i lásku. Jisté ale je, že příchod holky z města do prostředí
plného kravinců bude pro celé okolí možná horší než tornádo. V komedii Juraje Šajmoviče si zahráli Pavel Řezníček,
Linda Rybová nebo Petra Černocká.

18/06

CineStar, Cinema City

Temné kouty / drama / thriller
Gillian Flynn patří mezi fenomény mezi tvůrci detektivek a povedlo se jí
úspěšně proniknout i do světa filmu. Její Zmizelá vloni pořádně zamávala pokladnami kin a potěšila jak fanoušky stejnojmenné předlohy, tak i lidi, kteří ji
nečetli a chtěli si zkrátka vychutnat originální psychologickou kriminálku. Teď
do kin míří její Temné kouty a ambice jsou podobné. Hlavní hrdinkou bude
Libby, která jako dítě viděla, jak její matku brutálně zavraždili. Teď je z ní dospělá žena, ale pořád je to uzlíček nervů,
na podobný zážitek se totiž jen tak nezapomíná. Jednoho dne se však seznámí s mladíkem, který jí představí partu
lidí s podivným koníčkem. Snaží se sami na vlastní pěst hledat pravdu o zločinech, které už jsou celé roky jen složkami v policejních archivech, a teď by se rádi podívali na to, co prožila Libby. Té se do toho moc nechce, ale touha znát
pravdu je silnější. Brzy ale ona i její noví přátelé zjistí několik věcí, které se malinko liší od toho, co si Libby pamatuje.
Stojí ale za to pravdu skutečně znát? V hlavní roli se objeví oscarová Charlize Theron.

CineStar, Cinema City

18/06

Sejmi prezidenta / akční / dobrodružný
Samuel L. Jackson je hvězda první velikosti, ale zároveň i herec, který nemá
problém kývnout na originální scénář a objevit se v malém a často i velice originálním filmu. Sejmi prezidenta bude jedním z nich. Dobrodružná akční jízda
se odehrává v Laponsku, přes které zrovna přelétá prezidentský speciál Air
Force One. Americký velký šéf si tu ale klidu neužije, když ze země vyletí několik raket, musí být z letadla evakuován a skončí uprostřed skandinávské divočiny. Sám a s partou teroristů za zadkem.
Jeho jedinou nadějí na přežití je Oskari, třináctiletý kluk z místního kmene, který v pustině plní úkol, jenž by ho měl
v očích jeho otce a příbuzných změnit z kluka v dospěláka. Určitě nečekal, že tu narazí na jednoho z nejmocnějších
lidí planety, ale když už ho potkal, je ochotný mu pomoci. A brzy se ukáže, že chlapcovy lovecké schopnosti, znalost
terénu a instinkt k přežití v divočině se budou hodit víc než celé komando FBI. Sejmi prezidenta se nebude brát
úplně vážně, což naznačuje i jméno režiséra. Jalmari Helander totiž natočil film Rare Exports o partě skandinávských
lovců, kteří objeví hrobku Santa Clause.
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Filmové premiéry

Cinema City

18/06

Odebrat z přátel / horor / thriller
Sociální sítě jsou fenoménem dneška a kdo na nich není, jako by nebyl vůbec. Bohužel díky Facebooku a Twitteru se rozšířila i kyberšikana a zlikvidovat někomu pověst a sebevědomí je dnes jednodušší než kdykoliv dřív.
A když se to přežene, může z toho být katastrofa. Hrdinové hororu Odebrat
z přátel to zjistí na vlastní kůži. Jednoho dne se totiž rozhodnou ze svých
domovů spojit a jednoduše si pokecat, pak ale zjistí, že do jejich konverzace vstoupil někdo další. Někdo, kdo
už dávno není mezi živými. Teď to ale vypadá, že je živý až moc a že pokud nebudou ostatní hrát podle jeho
pravidel, přijdou o krk. Hrdinové, které spojuje děsivé tajemství, najednou zjišťují, že si pro ně přišla jejich vlastní
minulost a že neznámý host je ochotný přejít rychle od výhrůžek na internetu k činům. Poteče krev. A bude jí
hodně. Odebrat z přátel je nezávislý hororový fenomén, o kterém se mluví jako o jednom z nejděsivějších filmů
posledních let!

25/06

CineStar, Cinema City

Mimoni 3D / animovaný / komedie / rodinný
Hrdinou animáku Já, padouch byl lump s dobrým srdcem Gru, ale hvězdami
byli spíš Mimoni, mrňavé žluté potvory s velmi omezeným slovníkem a absolutní úrovní roztomilosti. Fanoušků mají po celém světě hromady, a tak si
konečně vysloužili i svůj vlastní film. Tihle sympaťáci od počátku věků slouží
největším zloduchům světa, teď se ale píší šedesátá léta, Gru je dalekou budoucností a Mimoni nemají do čeho píchnout. O jejich služby nikdo nestojí, a tak se rozhodnou odjet do New Yorku
na setkání největších zločinců na světě a najít toho nejhoršího, kterému by mohli sloužit. A narazí tu na Scarlet
Odkráglovou, nejděsivější dámu na světě. Je to právě ona, kdo zajistí Mimoňům vytouženou práci? Bláznivá komedie pro celou rodinu sází na humor, roztomilost a ověřené hrdiny. Ale také na stylovou atmosféru šedesátých let
a parádní soundtrack.

25/06

CineStar, Cinema City

Dáma ve zlatém / drama
Helen Mirren je jednou z nejvýraznějších hereček
současnosti a umí si vybírat i velice zajímavé filmové
projekty. Dáma ve zlatém by jí měla dát ideální příležitost předvést, proč patří k nejváženějším britským
hereckým hvězdám všech dob. Čeká ji tu role Marie
Altman, která byla před šedesáti lety jako malá nucena utéct z Vídně před nacisty a majetek její rodiny
byl zabaven. Jde o umělecká díla, jejichž hodnota
je neocenitelná, a Maria je teď, po dlouhých letech,
chce konečně zpátky. Po válce obrazy, mezi nimiž
bylo i dílo Gustava Klimta, připadly rakouské vládě,
ale do sporu se zapojí i nejvyšší soud USA. Maria se
rozhodne spolehnout na služby mladého právníka
Randyho, který sice nemá moc zkušeností, ale nechybí mu zápal. A spolu jsou připraveni udělat všechno
pro to, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. I když
se na ni čekalo přes půl století. Vedle Helen Mirren se
objeví Ryan Reynolds a za kameru se postavil Simon
Curtis, autor dramatu Můj týden s Marilyn.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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Názor Pavla Baťka | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Pavla Baťka
Přiznám se, že nejsem bůhvíjaký gurmán. Jídlo beru většinou jako nutnou
pohonnou hmotu, ale o to větší mám někdy z jídla požitek. I když nikdy nevím, oč si mé chuťové pohárky řeknou. Často dávám přednost jídlům kyselým a sladkokyselým. Sám si vařím tak nanejvýš rýži nebo těstoviny. Nejbližší je mi naše česká knedlíková kuchyně, ale ani tu neupřednostňuju. Myslím,
že bych si rychle zvykl i na kuchyni francouzskou.
Když se tak nad tím zamyslím, právě s ní mám spojený jeden gastro zážitek. Možná to bude znít divně, ale
s talířem plným slávek mám spojeného Belmonda. Málem spadl kamarádce do talíře, když je zrovna dojídala.
Já jen zíral, kde se Bebel vzal, takže mi celá situace v první chvíli ani nedošla…

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Jeli jsme tenkrát s kamarádem do Barcelony přes Paříž. Hned v noci po příjezdu mě kamarád provedl městem.
Nedaleko Pont des Arts prý bydlí Belmondo, v domě svého bratra. Tak jsem se rozhodl, že ho druhý den potkám. Nepotkal. Pak už odjezd a Barcelona.
Po čtrnácti dnech se vracíme, tentokrát s kamarádkou, do Čech. Ve Valoris jsme ztratili skoro den marným hledáním vily Jeana Maraise, tak alespoň večeře v přelidněné, ale zřejmě nejkrásnější uličce v Cannes. Než jsme
stihli dojíst, objevila se kamarádce nad talířem usměvavá šedivá hlava s charakteristickým „Ó lalá“. Největší
z jeho bodyguardů ho zachytil kousek nad slávkami, když do nich padal. Za pár minut jsem už stál proti Jean
Paul Belmondovi, vykoktal na něj pár vět, podali jsme si ruku a on zmizel. Je to banální příběh. I když, potkat
Belmonda v kupce sena…? Hlavně je to důkaz, že se přání skutečně plní.
V Plzni se mi zatím nic podobného nepřihodilo. Asi že tu s kamarádkami na slávky nechodíme. Rád ale zajdu
do restaurace U Mansfelda, mají tam dobrou kachnu a pivo. Dobře vaří i v restauraci v Kalikovském mlýně.
Tam chodíme s kapelou The End of Colours (The Doors revival), když zrovna hrajeme v tamním rockovém
klubu. Pokud jde o kávu, jsem věrný Anděl café. Tam jsme dokonce natáčeli i několik obrazů do filmu Zejtra
napořád. A v pozdějších hodinách si na kafe zajdu do Archy.
Pavel Batěk, herec, představitel Sherlocka Holmese

od 01/06

Café & Restaurant
Continental

Snídaně, která má
atmosféru…
Vykročte do nového dne ve stylovém prostředí nově
zrekonstruované kavárny a restaurace hotelu Continental. Od devíti hodin ráno tu podávají lahodnou kávu Illy,
křupavé čerstvé pečivo a bohatou snídani dle vaší chuti.
Těšit se můžete mimo jiné na vejce do skla, vejce Benedikt, sendvič s lososem a mnoho dalšího. Na všem si mů-
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žete pochutnat v příjemné kavárně, v útulných klubovkách s ranními novinami a úžasným výhledem do parku.

od
01/06

U Mansfelda

Speciální nabídky
šéfkuchaře

Každých čtrnáct dnů přichází restaurace U Mansfelda
s novinkami, které v jídelním lístku nenajdete. V hlavní
roli se objevují sezónní produkty a suroviny, anebo se
zde odrážejí různé události. V červnu lze tedy očekávat
jídla, v nichž prim budou hrát jahody nebo chřest. Nenechte si je ujít!
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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od 01/06

CrossCafe

Pistáciový mousse
Poobědvali jste a cítíte, že by
to chtělo ještě nějakou sladkou
tečku? Možná, že to pravé je pistáciový mousse, který
připravují v CrossCafe. Lehký dezert potěší kombinací
chutí pistácií, arašídů a oříšků v karamelu. Prodává se
v plastovém kelímku, takže si ho můžete odnést s sebou
do práce a zpříjemnit si jím odpoledne.

01–30/06

Restaurace
U Malické brány

Jahodové menu
Přijďte přivítat léto se sklenkou
Bohemia sektu s jahodou. Usaďte se na krásné, nově
zrekonstruované terase a objednejte si něco dobrého z červnové speciality: jahodového menu. Co třeba
jahodové gaspacho s medem nebo grilovaný kozí sýr
s rukolo-polníčkovým salátem, balsamicovou redukcí
a jahodovým tatarákem? Nebo byste spíš dali přednost
tvarohovým knedlíčkům obalovaným ve skořicovém
cukru na jahodách mačkaných s cukrem?

01–
30/06

Café & Restaurant
Continental

Jahody a chřest

Červen je měsícem, v němž se prolínají dvě sezonní suroviny: jahody a chřest. V hotelu Continental proto budou
během června připravovat menu z jahod a chřestu, a to
dokonce i ve společných kombinacích. Ochutnáte tu
například kandovaný chřest s vanilkou a jahodovým parfaitem nebo křupavý chřest s wasabi creme fraiche a čerstvými jahodami. Samotné jahody si budete moci dát třeba v podobě dezertu, marinované v aceitu balsamicu se
zeleným pepřem nebo jako salsu ke grilovanému lososu.

09/06
19:30

el Cid

Akustické hudební
vystoupení

V úterý večer se rozhodně vydejte do španělské restaurace el Cid na akustický koncert sympatické dvojice Načerven 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Šenk Na Parkánu na červencové víkendy chystá speciální salátové menu.
… že španělské večery s živou hudbou v el Cidu se
v červenci uskuteční druhého a třicátého. Přijďte
na víno, tapasy a zpěv.
… že v Restauraci U Malické brány mají nově zrekonstruovanou terasu.
… že od 8. do 14. června láká PI.JEZ.PI na týden plný
dobrot z jahod.
… že Restaurace 12° má nový jídelní lístek. Jeho nabídku si můžete vychutnat i na terase v rozkvetlých
sadech.
… že restaurace U Mansfelda je v letním období
skvělým místem k posezení s výhledem do Šafaříkových sadů.
… že U Salzmannů zprovoznili předzahrádku
v Pražské ulici a spolu se zahrádkou ve vnitrobloku
nabízí venkovní sezení pro 90 hostů.
… že kavárna Retro zve každou středu na film a často tu pořádají taneční párty.
… že nezisková kavárna Perfect World bude mít
v červnu konečně zahrádku, a to netradiční. Dokonce tu prý budou i houpačky!

Hotel Central
Náměstí Republiky 358/33,
Plzeň
Tel.: 377 226 757
Otevírací doba: po–so
6:30–22, ne 6:30–19 hod.
www.central-hotel.cz
Jediný hotel na hlavním plzeňském náměstí láká své
hosty na nekuřácké prostředí, výhled na náměstí a katedrálu a na českou kuchyni. Organizátoři rodinných
oslav, firemních večírků nebo třídních srazů si jistě vyberou ze salonků pro deset až sto lidí. Nejen hoteloví hosté,
ale i veřejnost sem může denně zajít na snídani, kterou
tu servírují formou švédských stolů. V poledne nabízí
zdejší restaurace polední menu v cenách od 89 korun.
Na stálém jídelníčku tu jsou stálice české gastronomie,
jako je svíčková nebo guláš, ale i pokrmy z ryb nebo drůbežího masa. Restaurace nabízí také možnost zakoupení
dárkových poukazů na oběd či večeři.
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ked Illusion Acoustic. Žánr, který hrají, se dá označit jako
akustický rock. Za pěkného počasí budou hrát na zahrádce restaurace s krásným výhledem do sadového
okruhu a nově rekonstruovaného prostranství U Zvonu.

12/06 / 19:00

To nejlepší z restaurací

zlákat na menu, které vám bude malou zálohou na léto.
Podávat se bude tradiční španělská studená polévka
gaspacho, salát s avokádem a uzeným lososem, rukolový salátek s baby špenátem, uzeným lososem, avokádem a medovým dresinkem, tygří krevety pečené
na másle s česnekem a tomaty a svíčkové řezy s cibulovým pyré.

Pulcinella

18/06 / 18:00

Degustace
italských vín
Italská restaurace Pulcinella zve
na řízenou degustaci italských vín za osobní účasti sommeliéra Jiřího Markuzziho, kterou doprovodí speciální
menu. V něm mohou hosté ochutnat mimo jiné pokrmy z čerstvých lanýžů, které jsou příznačné právě pro
červen. Předchozí rezervace nutná na telefonním čísle
377 538 118. Bližší informace na www.pulcinella.cz

17/06

U Salzmannů

Grillmarket

Restaurace
Bohemia

Gurmánský večer
Přeneste se v půli června
do středomoří. Pětichodové menu potěší vaše chuťové
buňky třeba pečenými mušlemi s rukolovým salátem
ochuceným tartarem z pečených paprik, středomořskou zeleninovou polévkou s řeckým jogurtem nebo
filetem z candáta v citrusové krustě na pečené paprice
s cizrnovým humusem. Jídla vhodně doplní vína, která
zrála u Středozemního moře. Vstupenky možno objednat na bohemia@janakbro.cz nebo na tel.: 777 760 144.

Ani v červnové nabídce restaurace U Salzmannů nemůže scházet oblíbený Grillmarket. Počasí mu přeje
a grilování je v módě, takže kdo se ho ještě nezúčastnil, má ideální příležitost. V nabídce budou grilované
hovězí steaky, vepřové karé, krevety, olihně, mušle,
ryby a bohatý výběr příloh a zeleniny. Rezervace na tel.:
377 235 476.

18/06 / 19:30

el Cid

Flamenco v el Cidu
Synonymem Španělska může
být korida, tapasy nebo flamenco. Koridu vám v Plzni nenabídneme, ale tapasy
v kombinaci s flamencem nejsou problém. Stačí zajít
ve správnou chvíli na správné místo. Třeba do el Cidu
na vystoupení flamencové skupiny Corro. Pokud se
večer pěkně rozjede, budete si moci zatančit i vy. Dokonalou atmosféru Španělska pomůže navodit i bohatý
výběr španělských vín a tapasů.

18–
21/06

Restaurace 12°

Středomořské menu

Nemůžete se dočkat dovolené, dny se nekonečně vlečou a hodiny schválně jdou v protisměru? Nechte se
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18/06 / 18:00

PI.JEZ.PI

Tuňákový večer
Honí vás mlsná? Zajděte si
na večer, který bude plný skvělých jídel z čerstvého tuňáka! Šéfkuchař restaurace
PI.JEZ.PI slibuje kupříkladu carpacio z tuňáka s chřestovým ragú a chipsem z bagety, tatarák z tuňáka s toastem potřeným bazalkovým pestem nebo steak z tuňáka
s rajčatovo-paprikovou salsou, zakápnutý olivovým olejem a k tomu rozpečenou bagetku. Dobrou chuť.

21/06
12:00

Pils’n’Grill

Fotbalový Brunch

Se školním rokem končí i oblíbené brunche v hotelu
Courtyard by Marriott Pilsen. Ten poslední nadchne
všechny malé fotbalové fandy. Připravena je totiž fotbalová škola na hotelové zahradě. Zatímco děti se budou
učit dávat góly a vůbec se budou připravovat zaujmout
místo po Pavlu Horváthovi, rodiče se můžou oddávat
neomezené konzumaci pochoutek formou bufetu,
včetně alkoholických a nealkoholických nápojů. Cena
za osobu je 590 Kč, děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 10
let 150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 Kč.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz
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21/06

U Salzmannů

Den otců

Věhlasná pivnice zve všechny správné chlapy na oslavu
Dne otců. Oslavovat se bude pořádným jídlem a nejlepší čepovanou Plzní ve městě. Servírovat se budou hovězí steaky, prkno s pečeným vepřovým kolenem, pečená
žebírka a další dobroty.

od
22/06

el Cid

Německá vína

Španělská restaurace el Cid rozšiřuje každým měsícem
nabídku vynikajících vín. Koncem června přibudou vína
z Německa. Můžete se těšit na produkty moderních
vinařství, která vedou mladí vinaři udávající v dnešní
době nový směr. Hosté budou moci ochutnat například
vína z vinařství Klumpp z oblasti Baden, Rings z oblasti
Pfalz nebo vinařství Koehler.

25/06 / 18:00

Kuchyně Elza,
Rokycany

Francouzská
kuchyně

Červnový kulinářský večer v kuchyňském studiu Elza
v Rokycanech bude mít nádech země galského kohouta. Chystáte-li se v létě do Francie, můžete ho využít
jako malou interaktivní přípravku. Opět se bude připravovat kompletní menu. Jeho cena pro jednu osobu činí
690 korun a zahrnuje kromě jídla i nápoje. Rezervace
probíhá na tel.: 721 324 124.

od 26/06

el Cid

Nové degustační
menu šéfkuchaře
S koncem školního roku přichází el Cid s novým degustačním menu, které přinese
nové pokrmy španělské a plzeňské kuchyně. K ochutnání bude kupříkladu vynikající vykostěné vepřové
koleno na pivě nebo pomalu tažené hovězí maso
na červeném víně. Ke všem pokrmům se pochopitelně
budou nabízet vína po skleničce podle doporučení sommeliéra restaurace el Cid.
červen 2015 | www.zurnalmag.cz

angelo Hotel Pilsen
Restaurace Sunlight
U Prazdroje 6, Plzeň
Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Přijďte ochutnat naše menu, které nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české kuchyně. V pracovním týdnu si objednejte výborné polední menu, které vám obsluha přinese
během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která
vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro
hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami!

Vinárna U Mansfelda
Dřevěná 9, Plzeň
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 středověkého domu. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy
od pěti hodin odpoledne do půlnoci. Nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté
tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních.
K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty
osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné
setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 59/4, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–st 11–23, čt
11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
Plzeňská pivnice, Šenk Na Parkánu, byla založena v roce 1966
a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb tzv.
parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem,
a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého
i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell je jedním
z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu a lokálních specialit
k pivu. Bohaté pohoštění zajistíme pro soukromé a firemní
oslavy, v nabídce máme i atraktivní skupinová menu. Celoročně je v provozu chráněná a vytápěná veranda, s kapacitou
40 míst, v letních měsících je v provozu letní zahrádka s vlastním výčepem a kapacitou 30 míst.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz

29. 5. 19:00
30. 5. 19:00
31. 5. 14:00
2. 6. 19:00
3. 6. 19:00
4. 6. 19:00
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
9. 6. 19:00
10. 6. 19:00
11. 6. 19:00
12. 6. 19:00
13. 6. 19:00
14. 6. 14:00
16. 6. 19:00
17. 6. 19:00
18. 6. 19:00
19. 6. 19:00
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
23. 6. 19:00
24. 6. 19:00
25. 6. 19:00
26. 6. 19:00
		20:00
27. 6. 16:00
		19:00

Benefiční večer Nadace pro transplantace kostní dřeně
Polská krev – opereta
Hoffmannovy povídky – opera/-TITO1
Čardášová princezna – opereta
V5
Spartakus – balet
V10
Aida – opera/-TITV3
Čardášová princezna – opereta
V4
Aida – opera/-TITHello, Dolly! – muzikál
N5
Hello, Dolly! – muzikál
N6
Aida – opera/-TITV11
Spartakus – balet
V12
Peter Pan – balet, host
Hoffmannovy povídky – opera/-TIT-, naposledy
O2
Spartakus – balet
V1
Hello, Dolly! – muzikál
N10
Lov začíná – činohra
S5
Lov začíná – činohra
S6
Mozart a smrt – opera, premiéra
P
Mozart a smrt – opera
V17
Hello, Dolly! – muzikál
N9
Mozart a smrt – opera/-TITV6
Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TITCaligula – činohra
V8
Noc s operou, Amfiteátr Lochotín
Vystoupení Baletní školy DJKT
Vystoupení baletní školy DJKT

Nová scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz

29. 5. 19:00
30. 5. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 19:00
4. 6. 19:00
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 16:00
9. 6. 18:00
10. 6. 18:00
11. 6. 19:00
12. 6. 19:00
13. 6. 19:00
15. 6.		
21. 6. 19:00
23. 6. 19:00
24. 6. 19:00
25. 6. 19:00
26. 6. 19:00
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Freddie – The King of Queen, balet
Lháři – činohra, naposledy
Sboristé – činohra
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Divotvorný hrnec – muzikál
Sboristé – činohra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Libuše – opera
Libuše – opera
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Škoda! – činohra, premiéra
Tanec Praha
Smrt v Benátkách – balet
Škoda! – činohra
Škoda! – činohra
Škoda! – činohra
Polibek pavoučí ženy – muzikál, naposledy

S2
S9
N1
N2
KMD
N12
S8
Z
V9
V2
N7
N8
A
N17
N13
N14
N3

		20:00
27. 6. 19:00
28. 6. 19:00
3.–4. 7.		
3. 7. 19:00

Noc s operou, Amfiteátr Lochotín
Kočky – muzikál
Freddie – The King of Queen, balet
Ženy a Česká republika očima Číňanů – výstava fotografií
Legenda o Bílém hadovi – Pekingská opera poprvé v Plzni
(také 4. 7.)

Malá scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz

31. 5. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
9. 6. 19:00
14. 6. 19:00
17. 6. 19:00
19. 6. 19:00
20. 6. 16:00
		19:00
21. 6. 19:00
24. 6. 19:00
26. 6. 20:00

Probuzení jara – muzikál, premiéra
Svět kabaret – kabaret svět, muzikál
Probuzení jara – muzikál
Přátelé generace X – činohra
Enigmatické variace – činohra
Push up (Cesta vzhůru) – činohra
Zápisník zmizelého – opera
Bůh masakru – činohra
Svět kabaret – kabaret svět, muzikál
Dětský balet
Dětský balet
Enigmatické variace – činohra
Probuzení jara – muzikál
Noc s operou, Amfiteátr Lochotín

pro seniory

pro seniory

Divadlo Alfa

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

1. 6. 09:00 C HA CHA CHA aneb CHarlie CHaplin a jiná CHáska – premiéra
(také od 10:30 hod.)
2. 6. 09:00 CHA CHA CHA (také od 10:30 hod.)
3. 6. 09:00 CHA CHA CHA (také od 10:30 hod.)
4. 6. 09:00 CHA CHA CHA (také od 10:30 hod.)
5. 6. 17:30 CHA CHA CHA – večerní premiéra (také od 19:30 hod.)
6. 6. 19:00 Malé divadlo kjógen, v rámci Japan Festu
8. 6. 09:00 CHA CHA CHA (také od 10:30 hod.)
9. 6. 09:00 CHA CHA CHA (také od 10:30 hod.)
10. 6. 09:00 Spadla klec, klub (také od 11:00 hod.)
11. 6. 09:00 Spadla klec, klub (také od 11:00 hod.)
12. 6. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
16. 6. 09:00 Otesánek (také od 10:30 hod.)
17. 6. 09:00 Otesánek (také od 10:30 hod.)
22. 6. 09:00 Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
23. 6. 09:00 Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
25. 6. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.)
26. 6. 09:00 Tři mušketýři (také od 10:30 hod.)
29. 6. 09:00 Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)

Divadlo Dialog

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

29. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.

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

Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth
Čára – hraje Divadelní spolek DC Eagle
Antidiskotéka Jiřího Černého, téma: novinky ze světa hudby
Meeting point – tragikomedie, hraje Chlupatej kaktus
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6. 6. 20:00 N eidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – hraje Divadlo JakoHost, premiéra
8. 6. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina, premiéra
10. 6. 19:00 Věrně nevěrní – dialogy mezi mužem a ženou, Spodina
11. 6. 20:00 Neidentifikovatelné lidské ostatky… – Divadlo JakoHost
12. 6. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh
16. 6. 19:00 Ranní hvězda – texty Ch. Morgensterna, Amceth, premiéra
17. 6. 19:00 Standa a jeho třída – závěrečné představení
18. 6. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, Chlupatej kaktus
19. 6. 19:00 Dva na kanapi – komedie, Rozruch, derniéra
20. 6. 17:00 Příšerky a příšeři a Příšerný příběh – hraje divadelní
kroužek SVČ Pallova
22. 6. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina
23. 6. 19:00 Není Isabela jako Isabela – závěrečné představení
26. 6. 19:00 B.O.T.A. – komedie, hraje Divadlo Maebh
28. 6. 19:00 Já je někdo jiný… – studenti herecké školy B. Luňákové

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Proluka, Plzeň, www.divadelnileto.cz

17. 6. 21:00 Malá smrt – taneční představení
28. 6. 20:30 Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes! – premiéra
29. 6.–4. 7.	Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes!
(vždy od 20:30 hod.)
6.–9. 7.		
Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes!
(vždy od 20:30 hod.)
12.–18. 7.
Lhář (vždy od 20:30 hod.)
23. 7. 21:00 NOs – taneční představení, premiéra
24. 7. 21:00 NOs – taneční představení (také 25. 7.)

Divadlo na zámku

Zámek Křimice, www.jezirko.info

17. 6.
18. 6.
25. 6.
26. 6.

20:30
20:30
20:30
20:30

Jak je důležité míti Filipa – komedie
Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete – komedie (také 19. 6.)
Záměna – komedie
Město Slunce – premiéra (také 27. 6.)

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Výstavní síň „13“
10. 6.–13. 9. Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění
Kulturní program během výstavy:
18. 6. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo
24. 6. 17:00 Paleta – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
Masné krámy
do 20. 9.	Gottfried Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř
novozélandských Maorů – výstava
Kulturní program během výstavy:
29. 5. 17:00 Koncert žáků The International School of Music in Pilsen
a školy Martina Luthera
31. 5. 10:30 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
2. 6. 17:30 Koncert pěveckého sboru Vavřínek
3. 6. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Madona s Ježíškem (anonym),
kolem 1470 – přednáška

9. 6. 16:00 Koncert žáků ZUŠ Sokolovská
11. 6. 17:00 Evropané, Češi a Oceánie – přednáška
12. 6. 18:00 Cesta Evropou – španělské kulturní zastavení, host skupina
Los Boquerones
13. 6. 17:00 Gottfried Lindauer – kom. prohlídka s lektorkou Ivetou
Řežábkovou
16. 6. 17:00 Gottfried Lindauer – kom. prohlídka s autory výstavy
Alešem Filipem a Romanem Musilem
17. 6. 17:00 Herecké setkání s umělci DJKT v Plzni
21. 6. 17:00 Gottfried Lindauer – kom. prohlídka s lektorem Jiřím Hlobilem
23. 6. 17:00 Paul Gauguin – Gottfried Lindauer: Paralelní odlišnosti,
přednáška
27. 6. 16:00 Koncert pěveckého sboru Plus
30. 6. 17:00 Pytlácké historky – křest knihy Tomáše Makaje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod.,
Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12
a 13–17, pá 9–15, Plzeň, www.svkpl.cz

Hlavní budova
1.–17. 6.	Jaume Hearrero Ortells: Procházky a pohledy – výstava
fotografií, v rámci Mediterránea Pilsen
1.–19. 6.
Takový je můj svět – výtvarné práce dětí ZSŠ v Plzni
11. 6. 17:00 Hudební čaj o páté s hudebním publicistou Petrem Korálem
19. 6. 10:00 Joshua Faudem: Mike´s place – přednáška Od komiksu k filmu
22. 6. 17:00 Mozaiky z Ravenny – vernisáž výstavy
23. 6.–2. 9. Mozaiky z Ravenny – výstava
25. 6. 17:00 Aquileia: Křižovatka Římské říše – vernisáž výstavy
26. 6.–31. 7. Aquileia: Křižovatka Římské říše – výstava
Galerie Evropského domu
2.–30. 6.
Gheorghe Stirbuu: Někteří a jiní – grafika
2. 6. 17:00 Někteří a jiní – vernisáž výstavy
11. 6. 18:00 Meeting Literature: Bogdan Suceava – setkání s autorem

Soutěž!
Jak Se Jmenovala
úplně první
inScenace
feStivalu
DivaDelní léto poD
plzeňSkým nebem?
1. cena
Poukázka do restaurace
U Mansfelda v hodnotě 1 000 Kč
+ 2x VIP vstupenka na slavnostní
premiéru inscenace Prokletí rodu
Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!

2. cena
2x vstupenka
na první reprízu
inscenace Prokletí
rodu Baskervillů aneb
Pozor, zlý pes!

Odpovědi označené názvem soutěže zasílejte do 19. června
na adresu redakce@zurnalmag.cz s vaším tel. číslem.
Více informací na www.divadelnileto.cz
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Galerie města Plzně

Nám. Republiky 40, tel.: 378 035 310, út–ne 10–12, 13–18 hod., www.galerie-plzen.cz

do 5. 8.		

Ladislav Sutnar: Venuše – výstava

Visio Art Gallery

Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz

4.–24. 6.	Luboš Vetengl: Cesta k makabrismu a šperky z Atelieru Vetengl

Galerie Jiřího Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12, 13–18 hod., tel.: 378 035 345,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

1. 6.–5. 7.	Sho – Mistři současné japonské kaligrafie, Japan Fest
1. 6. 17:30 Sho – vernisáž výstavy

Radnice

Nám. Republiky 1, Plzeň, mázhauz: po–ne 8–18 hod., 1. a 2. patro: po–pá 8–17 hod.

do 19. 6.
20 let Památníku obětem zla – výstava, mázhauz
3. 6.–30. 7.	Art Train Plzeň – Berlin 2015, 2. patro
12. 6. 18:00 Vzpomínkové setkání k uctění památky Luboše Hrušky
a jeho díla, farní sál Františkánská 11
1. 7. 17:00 Art Train – vernisáž výstavy, 2. patro

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice:
Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 8. 11.
Ladislav Sutnar – užitá tvorba
5. 6.–30. 8.	Od špitálu ke galerii… – archeologické poznání vývoje
lokality „U Zvonu“
Doprovodné pořady:
1. 6. 19:30 Hudební večer k životním jubileím skladatelů Artuše
Rektoryse, Romany Schuldové a Jiřího Vyšaty
3. 6. 17:00 Ladislav Sutnar a československý meziválečný porcelán –
přednáška
8. 6. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
11. 6. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
15. 6. 18:00 Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové
18. 6. 17:00 Ladislav Sutnar a funkcionalistická architektura v Plzni –
přednáška
23. 6. 18:00 Střípky vzpomínek z Nepálu – charitativní přednáška

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 23. 8.
Plzeňané a II. světová válka – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
17. 6.–31. 7. Jan Hus roku 1415 a 600 let poté – putovní výstava
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18. 6. 18:30 Třídní koncert žáků Jany Boučkové ZUŠ Chválenická
23. 6. 17:00 Jan Hus a jeho učení – přednáška

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

Měšťanská beseda – divadlo a koncerty

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

1. 6. 19:00 Zpívám, tedy jsem – operetní melodie
		19:30 Sto let v očistci – představení
3. 6. 19:00 Plzeňská filharmonie: Kyoto Symphony Orchestra –
ab. koncert B6
11. 6. 19:00 Plzeňská filharmonie: Má vlast – ab. koncert A8
18. 6. 19:00 Čáry Máry – Pevným krokem, folk
19. 6. 19:30 Boston Philharmonic Youth Orchestra (USA) – koncert
7. 7. 20:00 Suzanne Vega (USA) – neo-folk

Měšťanská beseda – letní akce

Zahrada Měšťanské besedy, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do interiéru, Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

21. 6.
23. 6.
26. 6.
30. 6.

20:00
20:00
18:00
20:00

Na útěku – komedie, hraje Divadlo Ungelt
Ivan Mládek a jeho Banjo Band – koncert
Taneční večer aneb Slunce mi sílu dá, teď povedu Tě já…
Šansony Chantal Poullain – recitál

Měšťanská beseda – akce pro děti

Zahrada Měšťanské besedy, v případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do interiéru, Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

21. 6. 14:30 Myšky neposedy – hraje Divadlo Dráček
28. 6. 14:30 Modrá pohádka – hraje Nána divadélko

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň

3. 6. 20:00 Pilsner Jazz Band & Harmcore Jazz Band – tančírna
3.–4. 7.		
Výstava 58 velkoformátových komiksových animací, promítání čínských animovaných filmů, vstup zdarma (otevřeno
10:00–17:00 hod.)
22. 6. 19:30 Slavnostní koncert symfonického orchestru Konzervatoře

Dům hudby

Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz

1. 6. 18:00 Variace – vernisáž výstavy
		19:00 Koncert ZUŠ Třemošná
2.–30. 6.	Variace: Marie Vechová – voskovaná batika, textilní koláže,
Břetislav Holakovský – kovové plastiky
2. 6. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany
3. 6. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ T. Brzkové – T. Kozák (kytara)
4. 6. 19:30 Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany – M. Kořánek (klavír)
7. 6. 10:30 Koncert ZUŠ Sokolovská – nedělní matiné
8. 6. 19:30 Cembalový koncert Aleny Tiché
9. 6. 18:00 Koncert ZUŠ Chválenická
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10. 6. 18:00 Slavnostní koncert ZUŠ T. Brzkové
11. 6. 19:00 Absolventský koncert ZUŠ T. Brzkové – M. Kihoulou
15. 6. 19:00 ZUŠ B. Smetany – Anna Špelinová / Abateva
(zobcové flétny)
16. 6. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ T. Brzkové – R. Chalupská
(příčná flétna)
17. 6. 19:30 Absolventský koncert ZUŠ B. Smetany – S. Kuhn (klavír)
18. 6. 19:30 Koncert Oddělení EKN (elektrické klávesové nástroje)
Konzervatoře
22. 6. 18:00 Koncert pěveckého sboru Andílci
24. 6. 18:00 Koncert ZUŠ Beránková
25. 6. 19:30 Recitál Barbory Haasové (příčná flétna)

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod.,
plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

29. 5.
31. 5.
7. 6.
17. 6.

19:00
15:00
19:00
17:30

Může Láska zemřít? – divadlo
Malá víla a její dobrodružství – divadelní představení pro děti
Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer
Tvůrčí dílna Pulchritudo – Jak si vyrobit vlastní masku?
(do 20:00 hod.)
22. 6. 18:00 Aztékové – oběť a odvaha, přednáška s ukázkou aztécké poezie
23. 6. 20:00 Filozofie pro život – úvodní přednáška Kurzu filozofie a psychologie východu a západu, začátek kurzu 30. 6., zahrnuje
13 přednášek, které budou probíhat v úterý od 20 hod., cena
kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč)
28. 6. 15:00 Malá víla a její dobrodružství – divadelní představení pro děti

Hotel U Pramenů

Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz

29. 5. 17:00 Víno pro Plzeň – festival moravských vín
31. 5.–31. 8. Dita Müllerová – abstraktní obrazy
1. 6. 17:00 Dita Müllerová – vernisáž výstavy

Obchodní centrum Olympia Plzeň

Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz

6. 6.		

Dětský den

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

5. 6.–6. 9.
11. 6. 16:00
12. 6. 20:45
13. 6. 08:00

Poezie techniky Milana Bauera – výstava, Pivovarské muzeum
Vystoupení orchestru Linköping University ze Švédska, nádvoří
Česko – Island na plátně, nádvoří
Farmářské trhy a kuchařská show, nádvoří (do 13:00 hod.,
také 22. 8. a 19. 9.)
20. 6. 12:30 Big bandy v pivovaře – přehlídka, nádvoří
		19:00 Milan Svoboda & Ivan Audes Quartet & Jam Session –
koncert, Na Spilce
8. 7.–27. 8. Léto v Prazdroji – čtvrteční koncerty na nádvoří

ZOO

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

13. 6. 10:00 Celodenní rodinný program (do 18:00 hod.)
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		14:00 Volba Květinové dívky, před Tropickým pavilonem
14. 6. 14:00 IX. Lochotínský Sekáč – klání v sekání kosou
27. 6. 10:00 Adie školo, hurá na prázdniny! – soutěžní naučná stezka
(do 17:00 hod.)

Výtvarno

Divadelní 2, Plzeň, tel.: 773 947 484, vytvarno@seznam.cz, www.vytvarnoplzen.cz

30. 5. 10:00
31. 5. 10:00
2. 6. 20:00
6.–7. 6.		
10. 6. 18:00
12. 6. 17:30
16. 6. 10:00
14. 6. 09:00
17. 6. 18:00
20. 6. 10:00
21. 6. 10:00
6.–31. 7.

Automatická kresba a písmo II. (do 15:00 hod.)
Kresba lidské postavy I. (do 17:00 hod.)
Om healing – úplňková setkání (také 2. 7.)
Airbrush, začátečník (vždy 10:00–18:00 hod.)
Útulný domov – vstupní chodba, kuchyně, koupelna
(do 21:00 hod.)
Automatická kresba I., začátečník – relaxační večer
(do 20:30 hod.)
Kresba lidské postavy II. (do 17:00 hod.)
Oblékání podle Feng šuej II. (do 14:00 hod.)
Všechny ženy – meditační a tvořivé setkání
(do 20:00 hod.)
Užití barev v malbě (do 17:00 hod.)
Automatická kresba a písmo II. (do 15:00 hod.)
Příměstské tábory s výtvarným zaměřením

Knihovna města Plzně

B. Smetany 13, Plzeň, Knihovna Lobzy dlouhodobě uzavřena, Hudební a internetová
knihovna 1.–12. 6. zavřeno, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz

do 30. 6.	Český Slavín – výstava korespondence, rukopisů a autogramů českých spisovatelů 19. a 20. století s portréty Maxe
Švabinského
2. 6. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (24): Václav Bělohradský
9. 6. 17:00 Záhady a záhadologové (6) – Tajemství písma: Helena Baková
12. 6. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež

M-klub

Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html

2. 6. 18:30 Degustace čajů a bylin – Čajový mišmaš chutí, vůní a barev 6

Americké centrum US Point

Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.uspoint.zcu.cz

1.–30. 6.
Programy pro školy o USA
9. 6. 17:00 Konverzace pro každého
16. 6. 17:00 Filmový klub s komentářem – Ed Wood

Japan Fest 2015

Měšťanská beseda (MB), Nečtiny – kaple sv. Anny (N), Zámek Kozel – anglický park
(K), www.plzen2015.cz

1. 6.–5. 7.	Sho – Mistři současné japonské kaligrafie, výstava,
Galerie Jiřího Trnky
3. 6. 19:00 Kyoto Symphony Orchestra – koncert (MB)
5.–7. 6.		
Mezinárodní výstava bonsají a suiseki (MB, otevřeno
09:00–18:00 hod.)
5.–7. 6.		
Japonsko na desce – hry (MB, otevřeno 09:00–18:00 hod.)
5. 6. 19:00 Malé divadlo kjógenu & Shime Shigeyama (MB)
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PROGRAM
6.–7. 6.		
6. 6.		 19:00
8. 6. 19:00
13. 6. 21:00
16. 6. 17:00
18. 6. 19:00
20. 6. 21:00
21. 6. 21:00
22.–26. 6.
26. 6. 19:00

A ikido – Petr Krumphanzl, 31. ZŠ, E. Krásnohorské 10
(so 09:30–17:30, ne 09:00–15:30 hod.)
Malé divadlo kjógenu & Shime Shigeyama, Divadlo Alfa
Rakugo – japonské vypravěčské divadlo (MB)
Nanohach – Suna No Onna (Písečná žena) a Yukio Suzuki –
Licking The Dust, představení v rámci Tance Praha (K)
Yukio Suzuki – Licking The Dust, představení v rámci Tance
Praha, Městské sady – Mlýnská strouha (také 17. 6.)
Yukio Suzuki – Licking The Dust, představení v rámci
Tance Praha (N)
Ryuzo Fukuhara: Dotek života – představení (K)
Ryuzo Fukuhara: Dotek života – představení, DEPO2015
Ryuzo Fukuhara: Semena tance – workshop (N)
Ryuzo Fukuhara: Semena tance – představení (N)

Plzeňský varhanní festival 2015

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, www.pvf.ic.cz

8. 6. 19:00 A leš Nosek – J. S. Bach, J. G. Rheinberger, S. Karg-Elert,
M. Reger
Celý varhanní festival je doplněn výstavou výtvarných prací věnujících se
varhanním nástrojům. Výstavu je možné si prohlédnout před začátkem nebo
po skončení koncertů.

Instituce | Akce

		13:00
		14:00
		15:00
		17:15
		17:45

Tremolo
Šumaři, prostor pivního stanu
Plzeňská folklorní zastavení – II. hlavní festivalový pořad
Roztančená ulice – německé lidové tance, dílna souboru
z Regensburgu
Roztančená ulice – zahraniční lidové tance, dílna souborů
z Bulharska, Srí Lanky, Portorika, Polska a Velké Británie
FS Jahodná, Košice – slovenský folklor
Muzikantské dostaveníčko – lidové muziky
Nebudem pořád tak maličký... – hlavní dětský pořad
Zahraniční soubory se loučí...

		19:00
		20:00
7. 6. 10:30
		13:00
Další program:
3. 6. 19:00 Folklorní večer v Konstantinových Lázních, amfiteátr
v lázeňském parku
4. 6. 19:00 Pod vrčeňskou lípou, náves obce Vrčeň
7. 6. 11:00 Dětské festivalové dopoledne – hry a soutěže, Smetanovy sady
		15:00 Plzeňská věž převyšuje kopce – komponovaný pořad
souborů širšího Plzeňska, Velké divadlo

Čarování na dvorku

Galerie & Věštírna Mystique, Rooseveltova 15 (ve dvoře), Plzeň, 12. 6. 12–18, 13. 6.
10–18 hod., vstup zdarma, tel.: 775 181 700, www.mystique.cz

Městská plovárna u Radbuzy

12.–13. 6.
Malý kouzelný festival – výklady karet, horoskopy, konzultace, poradenství, alternativní medicína a další, hudební program: Jakub
Kořínek, Katka Misíková a Michal Šindelář a středověká hudba BoniAmici

30. 5.
3. 6.
17. 6.
19. 6.

www.vikendotevrenychzahrad.cz, www.zelenypoklad.org, www.svsmp.cz

Doudlevecká 71, Plzeň, www.plzne.cz

14:00
18:30
18:30
16:00

Evropský den sousedů na Městské plovárně
Spodní proudy: Architektura na vodě – architektonický večer
Spodní proudy: Plzeň a její řeky – architektonický večer
Divadlo na plovárně – improvizace, představení

Bohemia Sekt

Smetanova 220, Starý Plzenec, kyvadlová doprava z nám. Milady Horákové – Plzeň
Slovany, www.bohemiasekt.cz

13. 6. 14:30 R odinné letní odpoledne pro dospělé i špunty – koncerty,
prohlídky, divadlo

TJ Lokomotiva

Úslavská 2357/75, Plzeň

11. 6. 20:00 Vivaldianno 2015: Město zrcadel – koncert
29. 6.–17. 7.	Mini-Plzeň 2015 město dětí – hra na město
(po–pá 10:00–17:00 hod.)

19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň 2015

Hlavní festivalová scéna U Branky, Smetanovy sady, Plzeň, www.mffplzen.eu

5. 6. 16:00 O Honzovi, který se našel – pohádka pro děti, spolek Tadeáš
Guláš ze Lhoty
		17:00 Velký dechový orchestr 4. ZUŠ Plzeň
		18:00 V dobrém jsme se v Plzni sešli... – hlavní festivalový pořad
		20:30 Roztančená ulice – řecké lidové tance, dílna souboru z Kypru
		21:00 Cimbálová muzika Milana Broučka
6. 6. 11:00 Plzeňské a slezské taneční obrázky – tance
		12:00 Roztančená ulice – české a slezské lidové tance, dílna
souborů z Plzně a Opavy
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Víkend otevřených zahrad

13.–14. 6.
Otevření běžně nepřístupných zahrad
Luftova zahrada (Za Rybárnou 110): so, ne 10–18 hod., obnovený
historický altán, komentované prohlídky v 11 a 13 hod., v sobotu od 15 hod.
folková zpěvačka Šošana a taneční vystoupení Terezy Pražákové, následně
meditace, zpívání do čaker, v neděli ukázky včelařství
Hřbitov Všech Svatých na Roudné (Ulice pod Všemi Svatými):
so, ne 10–17 hod. zpřístupnění hřbitova
Klášterní zahrada dominikánů (Jiráskovo nám. 30): so 10–17, ne
10–16 hod., prodejní výstava bylin a koření, dílny pro děti, výstava fotografií
SSUPŠ Zámeček, v sobotu od 10 hod. slavnostní zahájení, umístění sochy
Panny Marie do niky kostela, od 11 a 14 hod. koncert souboru Loutna Česká
Arboretum Sofronka (Plaská 687): so, ne 10–17 hod., volné prohlídky
naučné stezky borovic a stezky o včelách a včelařství, komentované prohlídky
v 11 a 15 hod., zpřístupnění plochy s prvky pro výuku lesní pedagogiky,
zookoutek s daňčí zvěří, besedy s včelařem, ukázky včelařství
První plzeňská komunitní zahrada (Pod Vinicemi 3): so 14–18 hod.,
komentované prohlídky, zahradní čítárna, výroba bylinkové limonády
Zahrádka Na Sudech (Na Hrádku, U pramenů na Roudné): ne 14,
16 a 18 hod., komentované prohlídky, ochutnávka domácích bylinkových
dobrot, nutná rezervace na alena@prirodni-zahrady.cz
Zahrada Na střeše (Prešovská 8): ne 20, 21 a 22 hod., prohlídky truhlíkové zahrádky s výhledem, nutná rezervace na mailu vaclav.cubr@envic.cz
Dětská lesní školka Větvička (Arboretum Sofronka): so, ne
10–18 hod., v sobotu akce pro rodiče s dětmi, divadlo, muzika, dílny,
prohlídky dřevojurty, vrbičkové stavby, povalový chodník přes rašeliniště
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Akce

MŠ pro zrakově postižené a děti s vadami řeči, přírodní zahrada
(U Špitálského lesa 3): so 9–14 hod., 9–10 hod. pohádková trasa,
od 11 hod. představení Interaktivní pohádky divadelního spolku Jezírko
Soukromá MŠ Plzeň – Božkov (Božkovské náměstí 576/2A):
so 10–16 hod., workshop Vaření a pečení bez elektrické energie, prohlídky
zahrady, teepee, záhonků, obilného políčka, bosodráhy
Stará škola na Prusinách (Nebílovy 37): so 10–18, ne 10–16 hod.,
čajovna U slézové růže, výtvarná dílna, 12–13 hod. opékání hadů, v sobotu
13:30–15 hod. výprava za bezobratlými – lovení, určování a pozorování, více
na www.prusiny.cz
Základní škola Zbiroh, přírodní výuková zahrada (Muchova 554,
Zbiroh): so 14–17 hod., výuková zahrada, bylinková spirála, permakulturní
jedlý les, program pro děti

Days of Jerusalem

DEPO2015, Plzeň, www.daysofjerusalem.com

3.–25. 6.	(Id)entita – výstava volného umění a design (otevřeno
11:00–20:00 hod.)
19. 6. 10:00 Příběh Mike’s place – přednáška, Studijní a vědecká knihovna
		12:00 Kavárna DEPO2015 (do 21:00 hod., také 20. 6. 11:00–21:00 hod.)
		15:00 Blues by the Beach – filmová projekce
		17:00 40 dní pěšky do Jeruzaléma – přednáška s projekcí
		17:00 Tančící Arabové – filmová projekce
		18:45 The Hazelnuts – koncert (také 20. 6. od 14:00 a 18:30 hod.)
		19:00 Večírek na rozloučenou – filmová projekce
		20:00 White piece – taneční představení
		21:00 Poznámka pod čarou – filmová projekce
20. 6. 13:00 Mít s kým utéct – filmová projekce
		15:00 Móda Jeruzaléma – módní přehlídka
		15:00 Můj otec můj bůh – filmová projekce
		15:30 Adi Yair: Kreativní techniky současné módní tvorby –
workshop
		16:30 Performance – workshop
		17:00 Restless – filmová projekce
		17:30 Meidad Eliyahu a jeho metodologie site specific live maleb
– workshop
		19:00 Director’s Angst – filmová projekce
		21:30 Jerusalem hip hop feat. Refew, afterparty (do 23:00 hod.)

Historický víkend

Plzeň, na venkovní scény vstup volný. Časové vstupenky na komentované prohlídky
katedrály zdarma v IC vedle radnice, na prohlídky budov České spořitelny v budově
spořitelny ve Františkánské ul., www.nadace700.cz

Scéna U Branky – Prolog
8. 6. 16:00 Hudební skupina PHf
		17:00 Avidity for…
		18:00 Abaddon – šerm
9. 6. 15:00 Pěvecký sbor Javořičky – ZUŠ B. Smetany
		15:20 AK Band – ZUŠ B. Smetany
		16:10 Junior orchestr – ZUŠ B. Smetany
		17:00 DS Sebranka – divadelní představení
10. 6. 17:00 Pěvecký sbor Jiřičky – ZUŠ Chválenická
		17:30 Lidový soubor Meteláček – ZUŠ Chválenická
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		18:00 Big Hand – ZUŠ Chválenická
		18:30 Velký dechový orchestr – ZUŠ Chválenická
11. 6. 17:00 Pilsner Jazz Band – to nejlepší z dixielandu a swingu
Hlavní scéna (náměstí Republiky)
12. 6. 17:00 Zahájení
		18:00 Představení panovníků, předání klíčů od města, premiéra
nové písně pro Plzeň
		19:00 Z pohádky do pohádky – miniopery Z. Svěráka a J. Uhlíře
		20:00 Quanti Minoris – dobová hudba
		21:00 Ples upírů – pěvecko-taneční představení sboru Andílci
		22:00 Návrat panovníků – komponovaný pořad z historie Plzně
		22:45 Oživlá katedrála – audiovizuální představení
13. 6. 10:00 Miritis – dobová hudba
		11:00 Průvod účinkujících včetně panovníků a rytířů v plátové zbroji
		12:00 Historky z dob minulých – dívčí šermířská skupina
Kam čert nemůže
		13:00 Hříšné myšlenky – šerm, Balteus
		14:00 Václav IV. a rytíři – šerm
		15:00 Prostě potvory – divadelní představení, Lorika
		16:00 Tance německé renesance – Gloria
		17:00 Do poslední kapky krve – šerm, Duellanti
		18:00 Šach mat – orientální groteska, Lancea
		19:00 Plzeňský krysař – šerm, Gotika
		20:00 Strašlivá podívaná – koncert
		21:00 Vejšlap plzeňských strašidel s účastí rytířů v plátové zbroji
		21:30 Ples upírů – pěvecko-taneční představení sboru Andílci
		22:15 Tajemství obrazu – ohňová show, Kam čert nemůže
		22:30 Návrat panovníků – komponovaný pořad z historie Plzně
		23:15 Oživlá katedrála – audiovizuální představení
		23:25 Ohňostroj
14. 6. 10:00 Pohádkové písně – sbor Mini Andílci, Mary Poppins –
sbor Andílci
		10:30 Výstava a představení automobilových veteránů – modely
do roku 1930
		11:30 Plzeňáci hrají pro císaře Rudolfa II. – Meteláček
		12:00 Hříšné myšlenky – šerm, Balteus
		13:00 Šermířský turnaj
		14:00 Fraucimor Petra Voka – tance, Althea
		15:00 Strašlivá podívaná – koncert
		15:30 Zakončení akce
Katedrála sv. Bartoloměje
12. 6. 17:17 Plzeňská madona – Berbek, Gloria, Gotika,
Strašlivá podívaná
13. 6. 12:30 Plzeňská madona – Berbek, Gloria, Gotika,
Strašlivá podívaná
		14:00 Komentovaná prohlídka s J. Soukupem
(také od 16:00 a 17:00 hod.)
		15:30 Plzeňská madona – Althea, Berbek, Gotika, Strašlivá podívaná
14. 6. 12:30 Plzeňská madona – Althea, Berbek, Gotika,
Strašlivá podívaná
		14:00 Komentovaná prohlídka s J. Soukupem (také od 15:00 hod.)
Scéna U Císařovny Marie Terezie (u morového sloupu)
12. 6. 17:00 Rytíři ve zbroji a zbrani – šerm, Rytíři Gwydyonu, Aedonia,
rytíř Malíček
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		18:00 Jen tak – koncert plzeňské skupiny
12. 6. 19:00 Truhla – šerm, Discordia
13. 6. 10:30 Kupec Krasoň – barokní groteska, Balteus
		12:30 Plzeňské děti pro Marii Terezii – soubor Jiskřička
		13:30 Piráti – šerm, Duellanti
		14:30 Cikánky – taneční vystoupení, Althea
		15:30 Menuet – šermířsko-taneční vystoupení, Balteus
		16:30 Kejklíř Hubert
		17:30 Dostaveníčko o páté – dívčí šermířská skupina Kam čert nemůže
		18:30 Miritis – dobová hudba
		19:30 Jan Sladký, řečený Kozina – divadelní představení, Balteus
14. 6. 10:00 Menuet – šermířsko-taneční vystoupení, Balteus
		11:30 Piráti – šerm, Duellanti
		12:30 Miritis – dobová hudba
		13:30 Plzeňské děti pro Marii Terezii – Meteláček
		14:30 Kupec Krasoň – barokní groteska, Balteus
Scéna U Františka Josefa I. (U Branky)
12. 6. 17:00 Truhla – šerm, Discordia
		19:00 Rytíři ve zbroji a zbrani – šerm, Rytíři Gwydyonu, Aedonia,
rytíř Malíček
13. 6. 10:00 Letem světem s flašinetem – Jan Roháč (také od 15:00 hod.)
		12:00 Putování císaře Františka Josefa po jeho koloniích – šerm,
divadlo, Lancea (také od 19:00 hod.)
		13:00 Na c. a k. plovárně – tanec, Althea
		14:00 Sarajevský atentát – volná rekonstrukce události, Lancea,
Gotika (také od 17:00 hod.)
		16:00 Kankán – dobové tance, Arvena
		18:00 Kejklíř Hubert
14. 6. 10:00 Letem světem s flašinetem – Jan Roháč
		11:00 Putování císaře Františka Josefa po jeho koloniích – šerm,
divadlo, Lancea
		12:00 Kejklíř Hubert
		13:00 Letem světem s flašinetem – Jan Roháč
		14:00 Sarajevský atentát – volná rekonstrukce události, Lancea, Gotika
Scéna U Václava II. (Mlýnská strouha)
13. 6. 10:00 Vae victis! – divadelní představení, Lorika
		12:00 Gotické tance – Althea
		13:00 Aby tě husa kopla – divadlo, šerm, Lorika
		14:00 Miritis – dobová hudba
		15:00 Proti všem – šermířsko-divadelní vystoupení z doby
husitské, Gladius
		16:00 Šašci na dvoře Václava II. – Romantika
		17:00 Gutta – dobová hudba
		18:00 Tance gotického venkova – Gloria
		19:00 Proti všem – šermířsko-divadelní vystoupení z doby
husitské, Gladius
14. 6. 10:00 Vae victis! – divadelní představení, Lorika
		11:00 Gotické umění šermu a tance – Althea, Gotika
		12:00 Burgundská gotika – tanec, Gloria
		13:00 Aby tě husa kopla – divadlo, šerm, Lorika
		14:00 Miritis – dobová hudba
		14:30 Gutta – dobová hudba
Scéna U Císaře Rudolfa II. (U Mansfelda)
13. 6. 10:00 Fraucimor Petra Voka – dobové tance, Althea
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Akce

13. 6. 12:00 Šlechta se baví – šerm, divadlo, Romantika (také od 18:00 hod.)
		13:00 Kámen mudrců – ze života alchymistů na dvoře Rudolfa II.,
Gladius (také od 17:00 hod.)
		14:00 Historky z dob minulých – dívčí šermířská skupina Kam čert
nemůže
		15:00 Renesanční tance dle mistra Cesare Negriho, Gloria
		16:00 Miritis – dobová hudba
		19:00 Do poslední kapky krve – šerm, Duellanti
14. 6. 10:00 Tance německé renesance – Gloria
		11:00 Miritis – dobová hudba
		12:00 Šašci na dvoře Rudolfa II. – Romantika
		13:00 Šlechta se baví – šerm, divadlo, Romantika a hosté
		14:00 Do poslední kapky krve – šerm, Duellanti
		14:30 Tance doby Rudolfa II. – Gloria
Doprovodný program:
9. 6. 19:00 Musica Bohemica – koncert k 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa, katedrála sv. Bartoloměje
12.–13. 6.	Muzeum strašidel: Oživlá strašidla, dárky pro návštěvníky
v masce (10:00–21:00 hod., také 14. 6. 10:00–18:00 hod.)
12.–14. 6.	Interaktivní dětská scéna se skupinou Renegáti, Proluka –
Křižíkovy sady
13.–14. 6.	Komentované prohlídky budov České spořitelny a.s. –
Františkánská ul. a U Červeného srdce na nám. Republiky
(vždy 10:00–16:00 hod.)
13.–14. 6.
Jízdy historických vozidel PMDP (vždy 13:00–19:00 hod.)
13.–14. 6.
Akce Cihla – benefiční prodej cihel
13.–17. 6.
Prodejní výstava kaktusů U Zvonu
13. 6.		
Průvody a vystoupení bubeníků Jalapeños Percussion
Amberg, historické centrum města
		10:00 Dobový rytířský tábor, Mlýnská strouha (do 20:00 hod.)
		10:00 Pohádkové putování za panovníky, start na nám. Republiky
(do 16:00 hod., také 14. 6. 10:00–14:00 hod.)
		10:00 Historická jízdní kola Cyklo Veteran Clubu z Volduch,
U Branky, Smetanovy a Kopeckého sady (do 18:00 hod.)
		10:00 Jízdy historického poštovního vozu z Regensburgu, nám.
Republiky (do 18:00 hod.)
		11:00 Průvod účinkujících: U Branky – ul. B. Smetany –
nám. Republiky
		21:00 Vejšlap plzeňských strašidel s účastí rytířů v plátové zbroji:
nám. Republiky – Dřevěná ul. – Zpč. muzeum – U Branky –
nám. Republiky
14. 6. 10:00 Historické automobily a motocykly, nám. Republiky
(do 11:30 a 13:30–16:00 hod.)

OTEVŘI OČI

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

20. 6. 15:00 K omentovaná prohlídka katedrály s varhanním koncertem
(také 18. 7. a 12. 9.)

Žonglobalizace

Borský park, Plzeň, www.zonglobalizace.cz

6. 6. 12:00 M
 ultižánrový festival – workshopy, sportovní aktivity,
vystoupení, koncerty, divadelní představení
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VSTUPNÉ

100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ A VE VINOTÉCE
BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC, WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ
DOPRAVA Z PLZNĚ KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU
OD 14 DO 22 HODIN, A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ (PLZEŇ, SLOVANY)
PARTNEŘI:

PROGRAM

Kino Beseda

Kino

CineStar

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415,
po–ne 9–18 hod.

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

29/05 / 18:30
Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě
Komedie/drama, Švédsko/Norsko/Dánsko/Francie/
Německo, 2014, 100 min.

28. 5.–4. 6.	Dítě číslo 44, Divoká dvojka, San
Andreas (2D i 3D)
4.–11. 6.	Druhá míza, Insidious 3: Počátek, Sedmero krkavců, Špión
11.–18. 6.	Jurský svět (2D i 3D)
18.–25. 6.	Andílek na nervy, Sejmi prezidenta, Temné kouty, Vincentův
svět
25. 6.–2. 7.	Dáma ve zlatém, Mimoni (2D i 3D)
Dále hrajeme: Avengers: Age of Ultron (2D i 3D),
Den blbec, Hurá na fotbal (2D i 3D), Je prostě báječná, Ladíme 2, Malý Pán, Pírkovo dobrodružství
(2D i 3D), Poltergeist (2D i 3D), Šílený Max: Zběsilá
cesta (2D i 3D), Země zítřka, Život je život

01/06 / 18:30
Boj sněžného pluhu s mafií
Krimi/komedie/akční, Norsko/Švédsko/Dánsko,
2014, 115 min.
02/06 / 17:00 a 20:00
Klub rváčů – FK Plzeň
Drama/thriller, USA/Německo, 1999, 139 min.
03/06 / 18:30
Impresionisté z Paříže, Londýna a USA
Exhibitions, prohlídka výstavy
09/06 / 17:00 a 20:00
Slepá – FK Plzeň
Drama, Norsko, 2014, 96 min.
16/06 / 17:00 a 20:00
Láska šílená – FK Plzeň
Historický/drama, Rakousko/Lucembursko/Německo,
2014, 96 min.
23/06 / 17:00 a 20:00
Pestrobarvec petrklíčový – FK Plzeň
Drama, Velká Británie, 2014, 104 min.
30/06 / 17:00 a 20:00
Ostrov lásky – FK Plzeň
Komedie, Chorvatsko/SRN/Švýcarsko/Bosna/Hercegovina, 2015, 86 min.

Cinema City

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

28. 5.–4. 6.	Dítě číslo 44, Divoká dvojka, San
Andreas (2D i 3D)
4.–11. 6.	Druhá míza, Insidious 3: Počátek, Sedmero krkavců, Špión
11.–18. 6.
Jurský svět (2D i 3D)
18.–25. 6.	Andílek na nervy, Odebrat
z přátel, Sejmi prezidenta,
Temné kouty
25. 6.–2. 7.	Dáma ve zlatém, Mimoni (2D i 3D)
Dále hrajeme: Avengers: Age of Ultron (2D i 3D),
Den blbec, Ex Machina, Hurá na fotbal (2D i 3D),
Je prostě báječná, Ladíme 2, Malý Pán, Ovečka
Shaun ve filmu, Pírkovo dobrodružství (2D i 3D),
Poltergeist (2D i 3D), Popelka, Šílený Max: Zběsilá
cesta (2D i 3D), Země zítřka, Život je život
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HRAKU.LÉTO

Plovárna Hradiště, www.plovarna-hradiste.cz

6. 6.			

7.–14. 6.
7. 6. 21:30
8. 6. 21:30
9. 6. 21:30
10. 6. 21:30
11. 6. 21:30
12. 6. 21:30
13. 6. 21:30
14. 6. 21:30

R ockový večer: 20:00 Radek Zíka
& Parademarche, 22:00 Turbo –
koncerty
Letní kino
Hodinový manžel
Vlk z Wall Street
Fotograf
Zápisník jedné lásky
Co jsme komu udělali?
Počátek
Já, padouch
Hanebný pancharti

Autokino Plzeň

Areál bývalého DK Inwest, Americká 49, Plzeň,
www.facebook.com/autokinoplzen

1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.

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

Interstellar
Jupiter vychází
Pohádkář
Grindhouse: Auto zabiják
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část
Paddington
Železná srdce
Sousedi
Rivalové
10 pravidel jak sbalit holku
Grindhouse: Planeta Teror
Transformers: Zánik
7 trpaslíků
Na hraně zítřka
Návrat blbýho a blbějšího
Need for Speed
Hodinový manžel

18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.

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

22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

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

Upír z Feratu
Padesát odstínů šedi
Tři bratři
Sin City: Ženská, pro kterou bych
vraždil
Zloba – Královna černé magie
Rychle a zběsile 6
Fotograf
Drákula: Neznámá legenda
Strážci Galaxie
Želvy Ninja
Lucy

Kino a divadlo Káčko

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

29. 5. 20:00
30. 5. 17:00
		20:00
31. 5. 15:00
		18:00
5. 6. 17:00
		20:00
6. 6. 17:00
		20:00
19. 6. 17:00
		20:00
20. 6. 17:00
		20:00
26. 6. 17:00
		20:00
27. 6. 17:00
		20:00
28. 6. 15:00

Život je život
Malá z rybárny
Zabijáci
Hurá na fotbal
Malá z rybárny
Sedmero krkavců
Země zítřka
Sedmero krkavců
Země zítřka
Hurá na fotbal
Jurský svět
Sedmero krkavců
Jurský svět 3D
Mimoni 3D
Temné kouty
Mimoni
Andílek na nervy
Mimoni

3D Planetárium

Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá
8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585,
www.techmania.cz

2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On
a Sphere, interaktivní expozice Vesmír
Projekce:
Astronaut 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D
Astronaut 3D + Jarní obloha nad Plzní 3D
Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D
Cesta za miliardou hvězd 2D
Hluboký vesmír 3D
Jsme vetřelci! 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D
Jsme vetřelci! 2D + Krásy vesmíru 2D
Jsme vetřelci! 3D + Jarní obloha nad Plzní 3D
Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D
Země, Měsíc a Slunce 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D
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Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru 2D
Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Jarní obloha nad Plzní 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Letní obloha nad Plzní 2D
od 22. 6.
Země, Měsíc a Slunce 2D + Letní obloha nad Plzní 2D
od 23. 6.
Astronaut 3D + Letní obloha nad Plzní 3D
od 27. 6.
Jsme vetřelci! 2D + Letní obloha nad Plzní 2D

Metalfest Open Air 2015

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

5. 6. 12:00 W
 arhawk, 13:00 Battle Beast, 14:10 Insomnium, 15:20
Visions Of Atlantis, 16:40 Grave Digger, 18:00 Overkill, 19:40
Moonspell, 21:30 Arch Enemy
6. 6. 10:15 Stroy, 11:20 Seven, 12:20 Elvenking, 13:25 Majesty, 14:30
Civil War, 15:35 Tankard, 16:45 Heidevolk, 18:05 Equilibrium, 19:45 Testament, 21:30 Edguy
7. 6. 10:15 Embryo, 11:15 Evertale, 12:20 Evil Invaders, 13:20 The
Vintage Caravan, 14:20 Skull Fist, 15:25 Unleashed, 16:30
Refuge, 18:00 Amaranthe, 19:40 Eluveitie, 21:30 Accept

Basinfirefest 2015

Spálené Poříčí, www.basinfirefest.cz

25.–28. 6.	Basinfirefest Open Air – hudební festival, zahrají: Ektomorf,
Dr. Living Dead!, Xandria, Sonic Syndicate, Dragonforce,
Terror Universal, Korpiklaani, Agnostic Front, Vita Imana,
Chrome Division, Eminence, Steel Engraved, Evergrey
a mnoho dalších

Holostok

Holostřevy u Stříbra, Dálniční výjezd 119, D5

19.–21. 6.	Hudební festival – folk, alternative, progresive rock, pop,
doprovodný program

4. 6. 20:30
5. 6. 20:00
9. 6. 20:30
11. 6. 20:30
12. 6.		
16. 6. 20:30
17. 6. 19:00
18. 6.
19. 6.
23. 6.
25. 6.
26. 6.

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

27. 6. 20:30
30. 6. 20:30
2. 7. 20:30

Nylon Jail – electric country
Cesta pivních znalců – Pšeničný Wittbier
Zdeněk Bína – ex lídr skupiny -123 minut
Hudba Praha – rock
Island – ČR, projekce fotbalové kvalifikace, Johnnie Walker
1+1 zdarma
Blue Effect – Radim Hladík s kapelou
Science Café: Karel Kaňák – Arboretum Sofronka, les jako
výzkumný objekt
Pestalozzi – pop, rock
Cesta pivních znalců – Sváteční speciál
Selfish Murphy (ROM) – celtic irish shamrock‘n’roll
WWW & Pavel Fajt – hip hop
DJ Mára – zpěvák skupin M.Y.Music, Hibaj a Garyho hausbót
jako DJ
Cheers! – irish punk
Znouzectnost – folkpunk
Mňága a Žďorp – alternative rock

Anděl Music Bar

Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

29. 5. 22:00 DJ párty (také 30. 5.)
2. 6. 21:00 Jazz & Beyond
3. 6. 21:00 Celestial Shore (USA), Planety, Joey Molinaro (USA) –
v rámci Místního Fesťáku
4. 6. 21:00 Amores Perros – rock punk, Emoce – psychedelic rock
5. 6. 22:00 DJ párty (také 6. 6.)
7. 6. 21:00 Dead Rider (USA), Mr. Nobody + support – v rámci
Místního Fesťáku
9. 6. 19:00 Animánie uvádí…
11. 6. 21:00 Oliver Lowe & Friends – jazz, soul, funk, hip hop
12. 6. 22:00 DJ párty (také 13. 6.)

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

12. 6. 20:00 New Dog (USA) – alternative
13. 6. 20:00 Cyann (FR) – dreampop
14. 6. 20:00 Ósk & Brynja (Island) – slow melodies, J & The Cold Cold
Nights – alternative
17. 6. 20:00 Radio Wave Live Session: Ille, Never Sol – indie pop
18. 6. 20:00 Alex Kelman (RUS) – indietronica
19. 6. 20:00 Excelent vs. Papírna: Astronautalis (USA) – alternative rap,
Kamp! (PL) – dreampop, DJs NobodyListen & Mary C., Shah
exhibition

,
Iveta, Kveta
ana, Sárka
Pavla, Adri
rvnu
Tyto všechny

mají svátek v

če

Zach´s Pub

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

30. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.

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

Lake Malawi – indie pop
Hospodský kvíz (také 24. 6.)
Annešanté – šanson a více
Cukr blog – projekce dokumentu Andrey Culkové
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PROGRAM
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
23. 6.
25. 6.

21:00
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00

Sebevrány – progressive alternative
Burlesque – alternative
Benefiční koncert – Blue zebra 3, Sněhurka a 7 a další
DJ párty (také 20. 6.)
Unidos – latino
Krch-off Band – rock alternative, The Graves – alternative
power
26. 6. 22:00 DJ párty
27. 6. 22:00 Bounce! Bounce!
30. 6. 21:00 Slam poetry exhibice

Buena Vista Club

Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz

29. 5.
30. 5.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
12. 6.

19:00
21:00
17:00
21:00
20:00
21:00

Pole Dance Show
X-Cover – rock pop
Tomáš Lebenhart – přednáška, autopatie před lety a dnes
Pilsen Queen tribute band – koncert
Trojka – koncert
Heart Attack – hc, metalcore, E.O.S. – hc, metal, Bastards
Territory – hc, thrash
13. 6. 20:00 Nasty Ratz – glam metal, Velký Voči – punk rock
19. 6. 20:00 Anakonda Benda – narozeninový koncert

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz

6. 6. 21:00 P arolet – Jasná Páka/Hudba Praha revival – setkání
absolventů LF UK v Plzni
26. 6. 21:00 Palice – rock

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

9. 6. 20:30 Zoidberg quintet + Tarapaca jazz– jazz, funk, soul
16. 6. 20:00 Jakub Kořínek, Kateřina Misíková a host – folk
17. 6. 20:00 Stopy sešlapanejch bot: Křest zpěvníku Wabiho Ryvoly:
Poselství II, vystoupí: Béďa Šedifka, Fredy Schubert
(Podobni zvěři), Sylva Antony Čekalová (Lístek)
20. 6. 20:30 Redwen – grunge rock
23. 6. 20:00 Perníková zpívaná

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz

29. 5. 20:30 L iserstille (DK) – progressive art rock, Vin Blanc / White
Wine (USA – 31 Knots) – indie, alternative, experimental,
Madebythefire – instrumental math rock
30. 5. 20:00 Desire For Sorrow – black metal, Keep On Rotting – death-acid metal, Revenge Division (SK) – death-thrash metal,
Laid To Waste – thrash-speed metal

Kluby

5. 6. 21:00 H uman Bites – emo hc, At The Tree – hc, post hardcore,
TO – alternative femi folk
9. 6. 21:00 The Psychonauts (CH) – hoochie coochie trash´a´billy
11. 6. 20:00 Múza 2015 – hlavní finále: Herdek Filek, Teepee, Ben Dover
+ postupující ze semifinále B
12. 6. 21:00 The Gribitch Brothers & Sisters (FR) – gypsy glam punk
cabaret
13. 6. 18:30 Múza 2015 – divácké finále: Emoce, Desabura, Teepee,
Ad Gladium, Acid Row, Second Side, Cougar,
Rise Of The Fallen
18. 6. 21:00 The Peacocks (CH) – rockabilly, punk rock, Mordors Gang –
rockabilly, psychobilly
26. 6. 21:00 Fear Of Boobs Party: Wild Tides – surf, punk, rock´n´roll
27. 6. 21:00 Disharmonici – punk rock

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

29. 5.
30. 5.
5. 6.
6. 6.

21:00
21:00
21:00
21:00

12. 6.
13. 6.
19. 6.
20. 6.
26. 6.
27. 6.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Michael Burian and Cuco Van Dee, DJ Carlos
Playboy Speciál – DJane Luccia, DJ Moon
Chris Davies (HU) and support DJ Cuco Van Dee, DJ Moon
Warm Up Music Festivalu Bolevák – DJs Brian, Sedliv and
Matt Raiden, DJ Ladin
Keep Pilsen Bass – d'n'b, DJs L1, Linegiv, Sphere, DJ Carlos
DJ Wich and LA4 – hip hop, support DJ Hexo, DJ Ladin
Fitness party by Koloseum – DJ Jackie O´Walker, DJ Ladin
Different.cz night – DJ Moon, DJ Sobol, módní přehlídka
Bokwa dance party – DJ Moon, DJ Carlos
Stylmánie.cz night – DJ Toni Glide, DJ Moon

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

29. 5.
30. 5.
3. 6.
5. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
17. 6.
19. 6.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

20. 6. 21:00
24. 6. 21:00
26. 6. 21:00
27. 6. 21:00

9. narozeniny PH+ – 9 rezident DJs, free mix CDs
House Madness – DJs Petr Süss & Andy Road (SeeJey rádio)
Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
Rise Up – Peeter MDJ & friends
Kingdom Of House – DJ Luppi Clarke & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss
Soul Fly Music Night With E3ter – DJs Matt Walli, Tomas
Drex, Andre Lesu feat. Meduz, special guest E3ster
Bohemia Sekt VIP Night – Electro Swing Bohemia, Martez
Ortega
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ TomKay
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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20.6. 2015 od 14. hod.
OC PLZEN
PLZEŇ ROKYCANSKÁ

ˇ TSKÝ
STAŇ SE DETSKÝ
STAN
DE
DĚ
TSKYM
M FARMÁREM
FARMÁR
FARMÁŘ
NA DIVOKÉM ZÁPADE
ZÁPADĚ

AUTOGRAMIÁDA
4.6. od 17,00 hod.
za účasti osobností
TV Nova

WWW.OC-PLZEN.CZ
Rokycanská 1424/128, Plzeň

