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14.-16. 6.

FESTIVAL
INDUSTRIÁLNÍ
kultury

Plzeň / Stříbro / Nevřeň / Chlumčany / Plasy

Podívejte se na místa, kam se
běžně nedostanete.
Plzeňské městské dopravní podniky: Oslavy 120 let veřejné dopravy v Plzni
/ Jízdy a prohlídky historických vozů / Prohlídky depa Karlov a vozovny
Slovany | Škoda Transportation: Současná výroba / Parní lokomotivy /
Expozice historie Škodovky (160 let) | BOHEMIA SEKT: Den BOHEMIA SEKTu
/ Komentované prohlídky | Plzeňský Prazdroj: Architektonické prohlídky
pivovaru / Pivovar Gambrinus | ZEVO Plzeň: Komentované prohlídky spalovny | VODÁRNA PLZEŇ: Prohlídky úpravny vody a čističky odpadních vod |
Lasselsberger v Chlumčanech: Prohlídky výroby keramických dlaždic |
Safran Cabin CZ: Prohlídky výroby interiérů do letadel | Hornický skanzen ve
Stříbře: Mimořádné prohlídky štoly / Bunkr válečného opevnění | Centrum
Caolinum Nevřeň: Výstavy / Řemeslné dílny | Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy: Tematické industriální prohlídky |
Techmania Science Center | Adolf Loos Plzeň: komentované prohlídky
interiérů | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň: komentované prohlídky |
DEPO2015: prohlídky areálu | ZČU: komentované prohlídky výzkumných
center | České dráhy: projížďky depem kolejových vozidel | Zážitkové jízdy
historickým autobusem / Doprovodný program na řadě dalších míst…

www.industryopen.cz
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PF BAND

ŽLUTÝ
PES

Mirai
Lucie
revival

15. 6. 2019 • 14.30 hodin • STARÝ PLZENEC
BOHEMIA SEKT • SMETANOVA 220
VSTUPNÉ

250 KČ DO KONCE KVĚTNA, 290 KČ OD ČERVNA, 390 KČ NA MÍSTĚ
DĚTI DO 15 LET MAJÍ VSTUP ZDARMA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 10.4.2019

WWW.OSOBNIVINOTEKA.CZ, WWW.GOOUT.CZ A VE VINOTÉCE
BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC

DOPRAVA Z PLZNĚ

KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU OD 14 DO 22 HODIN,
A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).

SLOVO REDAKTORKY
®

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

NÁKLAD
10 000 ks
Ev. číslo – MK ČR E 17183

je tady měsíc dětí. Začíná Mezinárodním
dnem dětí a končí vysvědčením. Ale podíváme-li se do kalendáře všech těch mezinárodních či světových dnů, zjistíme,
že červen je měsícem dětí i z řady dalších
důvodů. Víte například, že 4. červen je Mezinárodním dnem dětí, které se staly obětí
agrese? Dvanáctý červen je pak Světovým
dnem proti dětské práci a šestnáctý červen Dnem
afrického dítěte. Připomíná se tak, že zdaleka ne všechny děti na světě se mají
tak skvěle jako ty naše.
Ty totiž můžou v červnu vyrazit za spoustou lákadel: na Historický víkend,
na Den otevřených dveří ve Škodovce, na premiéru Cirkus zlodějů v Divadle
Alfa, na muzikál Milana Benedikta Karpíška Plzeňský pověsti nebo na Alenku
v říši divů na Nové scéně DJKT a mnoho dalšího. Ty větší určitě půjdou s rodiči na Divadelní léto pod plzeňským nebem, které bude letos vyprávět příběh
strakonického dudáka Švandy, jenž vyrazil do světa a vyměnil tak náruč milující
Dorotky za vidinu peněz a slávy. Kdo má rád zvířata nebo volbu Miss, ten zase
určitě zamíří do zoo, kde mají připravené tradiční programy, jako je volba Květinové dívky nebo parádní rozloučení se školním rokem. A kluky s tatínky najdeme
dozajista v DEPO2015, až se tam sjedou skvosty s vůní benzínu. Ono je nakonec
vlastně jedno, kolik let tomu kterému dítěti je a u mužů, jak známo, je to s tím
dětstvím hodně rozmazané.
Koneckonců slovo dítě si lze vykládat několika způsoby. Očima lékaře je to vlastně člověčí mládě v první fázi lidského života. Ale kdy tahle fáze přesně končí, se
ani lékaři neshodnou. V pubertě? V osmnácti? Dřív? Později? A pak se k tomu
přidají právníci, kteří řeknou, že pojem dítě označuje příbuzenský vztah. Tedy
pro své rodiče jste jejich dítětem, i když vám bude sedmdesát. A to i přes to,
že podle dalších právnických norem jste v patnácti dosáhli jedné důležité mety,
v osmnácti druhé, v jednadvaceti už jste dokonce mohli být voleni ve volbách
a ve čtyřiceti kandidovali do Senátu. Ale maminka je maminka, a když řekne, že
tu svíčkovou dojíte… tak jí raději neodporujte, ani když je Mezinárodní den dětí
a už vůbec nezkoušejte argumentovat Mezinárodním dnem dětí, které se staly
obětí agrese!
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Ale aby to snad dospělým nebylo líto, má pro ně červen taky jeden rodinný svátek: třetí červnová neděle je Dnem otců. Tátové, mrkněte tedy na nabídku s datem 16. června, sbalte ratolesti a jděte si svůj svátek společně užít. Uděláte tak
radost i maminkám, které budou moci svobodně uklízet nebo jít s kamarádkami
na dort a kávu.
Krásný červen plný dětské radosti ze života a dětského pohledu na svět kolem
nás vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Festival Industry Open otevře průmyslové areály na Plzeňsku

Bohatý program v celém regionu

14–16/06

Festival Industry Open
otevře průmyslové areály
na Plzeňsku
Komentované prohlídky, exkurze do výroby,
jízdy historických vozidel i parní vlak, hornický
skanzen a bohatý doprovodný program nabídne premiérový ročník festivalu Industry Open,
který se koná o víkendu 14.–16. června na několika místech v Plzni a Plzeňském kraji. V řadě
případů se návštěvníci podívají i na místa, kam
se běžně nedostanou.

Den otevřených dveří
ve Škodovce
K programu festivalu se v roce 160. výročí vzniku Škodových závodů dnem otevřených dveří
připojí jeden z jejich následovníků – Škoda
Transportation. Zájemci se budou moci podívat
do míst, kde se vyrábí například špičkové jednopodlažní elektrické vlaky, lokomotivy nebo
tramvaje. Návštěvníci se budou moci projet
po areálu vlakem s parní lokomotivou. Připraven bude bohatý doprovodný program pro celou rodinu, Techmania Science Center nabídne
zvýhodněné vstupné. Na Karlově budou moci
zájemci nahlédnout také do zázemí Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň, který se v oblasti
výzkumu a testování materiálů řadí k evropské
špičce. Exkurze do výroby kuchyňských modulů
do Airbusů chystá firma Safran Cabin CZ. Komentované prohlídky svých laboratoří připraví
výzkumná centra ZČU.

červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Na prohlídky výroby keramických dlaždic RAKO se mohou zájemci vydat do chlumčanského závodu LASSELSBERGER. Do programu festivalu se zapojí také Hornický
skanzen a štola Prokop ve Stříbře nebo Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy. Vůbec
poprvé se o festivalovém víkendu budou moci návštěvníci
podívat do bývalého kaolinového dolu v Nevřeni. Ten bude
poté zpřístupněn pravidelně. Plzeňský kraj připravil také zážitkové jízdy historickými autobusy. Na trase Plzeň – Hromnice – Kaznějov – Nevřeň se jejich účastníci od průvodce
dozvědí řadu zajímavých informací nejen o těžbě kaolinu
na severním Plzeňsku.

120 let MHD v Plzni
Oslavami svého 120. výročí se k festivalu Industry Open připojí také Plzeňské městské dopravní podniky. Hlavní část
oslav je plánovaná na sobotu 15. 6. s celodenním programem ve vozovně tramvají na Slovanech a depu na Karlově. Nebudou chybět jízdy historickými vozy. Komentované
prohlídky úpravny vody i čističky chystá VODÁRNA PLZEŇ.
Nahlédnout bude možné i do spalovny odpadu ZEVO Plzeň.
Den otevřených dveří připravila společnost Čistá Plzeň.

Festivalové prohlídky s pivem i sektem
Speciální festivalové prohlídky chystá také Plzeňský Prazdroj.
Účastníky prohlídek seznámí s historií pivovarských budov
a rozvojem celého areálu. Podívají se i na místa, kam obvykle
mají přístup pouze zaměstnanci a běžným turistům zůstávají
skryta. Kulturním programem i komentovanými prohlídkami
v rámci akce Den BOHEMIA SEKTu se připojí i přední český
výrobce šumivých vín ze Starého Plzence.
Zájemci si budou moci za zvýhodněnou cenu prohlédnout
také jednotlivé Loosovy interiéry, jejichž původní majitelé
patřili k významným prvorepublikovým průmyslníkům,
nebo se vydat na projížďku depem kolejových vozidel Českých drah.
Na řadě míst je program připraven zdarma. Na komentované prohlídky je nutné si vzhledem k omezené kapacitě
předem zakoupit vstupenky v turistickém informačním
centru vedle radnice nebo na Plzeňské vstupence. Veškeré
informace k programu a prodeji vstupenek je možné najít
na webových stránkách www.industryopen.cz.
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08/06 / 19:00
Velké divadlo

Šelma
sedlák

18–23/06
Malá scéna DJKT

Na scénu!

6

Druhý ročník muzikálového festivalu Na scénu!
chce divákům opět představit to nejlepší, co české
muzikálové školy nabízejí. Těšit se můžete na muzikály Offline!, Kabaret, Pěna dní či Jeptišky a koncert Letem muzikálovým světem. Program tradičně
obohatí i členové souboru muzikálu DJKT, tentokrát
speciálním koncertem – výběrem největších hitů ze
čtveřice letošních Muzikálových matiné. Připraven
je i doprovodný program v podobě workshopů,
seminářů a přednášek, který nabídne možnost zakusit práci s renomovanými profesionály – například s americkým režisérem a choreografem Stevem Josephsonem, lektorkou jevištní mluvy Evou
Spoustovou, lektorkou muzikálového zpěvu Hanou
Peckovou, textařem a libretistou Michaelem Prostějovským, tanečníky a choreografy Petrou Parvoničovou a Pavlem Strouhalem či šéfem plzeňského
souboru muzikálu, režisérem a hercem Lumírem
Olšovským. Veškeré praktické programy jsou letos
děleny na lekce pro laickou veřejnost a méně i více
pokročilé profesionály. Využít můžete také výhod
festivalového pasu, s jehož zakoupením získáte
vstupenky na všechna představení festivalu, atraktivní místa v hledišti s přednostní rezervací a volný
vstup na všechny workshopy! Kompletní informace
ohledně programů, pasu i zakoupení vstupenek najdete na www.djkt.eu/na-scenu.
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V operní tvorbě Antonína Dvořáka patří jeho pátá opera Šelma sedlák dnes k neprávem opomíjeným. Libreto
k této komické opeře, jejíž děj se odehrává na Domažlicku v 18. století, napsal Josef Otakar Veselý. Dvořák
v ní vytvořil své první mistrovské operní dílo, jeho hudba překoná i slabiny poněkud naivního libreta, které
nezapře inspirace Prodanou nevěstou a Figarovou
svatbou. Mladé dívce Bětušce otec vnucuje za ženicha
muže, kterého nemiluje. Otec, bohatý sedlák Martin,
naopak nepřeje vztahu své dcery s chudým chasníkem
Jeníkem. Do toho ještě vstoupí kníže, kterému se půvabná Bětuška zalíbí a slíbí jí, za večerní dostaveníčko,
přímluvu u otce a navíc statek pro ni a jejího Jeníka.
V Plzni se hrál Šelma sedlák naposledy v roce 1954 a je
tedy načase toto významné Dvořákovo dílo do repertoáru plzeňské opery vrátit.

11/06 / 17:00
foyer Nové scény

Galavečer
Literární
kavárny

Slavnostní večer oblíbeného projektu mladých a nadějných spisovatelů Literární kavárna DJKT se letos opět
uskuteční v prostorách Nového divadla. V jeho průběhu
budou herci činohry DJKT číst vítězné texty všech čtyř kol.
Pro zpestření atmosféry nebude chybět ani malé hudební
vystoupení taktéž v jejich podání. Vstupné se neplatí.

15/06 / 17:00
Malá scéna DJKT

Plzeňský
pověsti

Znáte plzeňského bezhlavého vojáka? Tušíte, kde v okolí
strašil hejkal a kde bylo možné spatřit hastrmana? Kdy
začal andělíček u katedrály sv. Bartoloměje přinášet
cz
štěstí? Pokud si nejste jistí, přijďte |sewww.zurnalmag.
pobavit i poučit
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
na Malou scénu, kam přichází novinka Milana Benedikta
Karpíška – písničkové pásmo plné smyšlených i zaručeně pravdivých příběhů, pověstí a pověr z historie města
Plzně a jeho okolí.

16/06 / 20:30
U Ježíška

Jsme
muzikál!
Soubor muzikálu se letos premiérově zúčastní pravidelného Divadelního léta pod plzeňským nebem. V návaznosti na předloňskou sérii oblíbených koncertů Jsme
muzikál! představí v jeho rámci výběr nejlepších hudebních čísel z repertoáru DJKT letošní sezóny, ochutnávku z muzikálů sezóny příští i několik „bonbónků“ navíc
v podání hvězd souboru muzikálu DJKT. Těšit se můžete
například na Pavla Režného, Jozefa Hruškociho, Pavla
Klimendu, Stanislavu Topinkovou Fořtovou, Evu Staškovičovou nebo Charlotte Pščolkovou. Jedinečným večerem, který se uskuteční 16. června U Ježíška, provede
Lumír Olšovský. Vstupenky v prodeji v síti GoOut nebo
v prodejně v DEPO2015.

22/06 / 19:00
Nová scéna DJKT

Alenka
v říši divů

Slavná kniha anglického spisovatele Lewise Carrolla
Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem inspiruje i po sto padesáti letech svou neopakovatelnou imaginací, poezií, humorem a hudebností. Titulní hrdinka,
vnímavé děvčátko Alenka, vstupuje do ireálného světa
snů, kde se jednání postav, čas, podoba věcí, city, pocity
a nálady prudce mění. S dychtivou neústupností překonává úskalí své cesty. Potkávání s fantaskními bytostmi,
podivnými zvířaty a oživlými věcmi otevírá s poezií
a hravostí brány jejímu sebepoznávání. Snově fantazijní
podívaná o zrání lidské duše je určena všem věkovým
kategoriím. Jako odvážná Alenka se představí hostující
mladičká herečka Veronika Divišová a kouzelným příběhem ji budou doprovázet členové činohry DJKT např.
Zuzana Ščerbová jako Srdcová královna, Michal Štěrba
v roli Krále, spěchajícím Králíkem se stane Miloslav Krejwww.zurnalmag.
sa, kočkou |Šklíbou
Jan Maléř cz
atd.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

Vznikly dvě úplně nové klasické řady Diamant a Platina,
z nichž ani jedna nenahrazuje řadu A nebo B. Obě řady
jsou výjimečné a unikátní. Pro příznivce jiných žánrů,
ve spojení se symfonickým orchestrem, je pak určena
řada Crossover a dětem je určena řada Duha. Nově také
vzniká dětský klub Filharmoníček a projekt Muzikantská
naděje.
Důležité je připomenout, že zrušením koncertních řad
A B C D nebudeme letos moci při zakoupení nové abonentky rezervovat stávajícím abonentům jejich místa.
Je pro ně ale připraven přednostní prodej abonentek
nových s dostatečným časem, aby si pohodlně mohli své nové, nebo i to původní oblíbené, místo vybrat.
Od koncertní sezóny 2020/2021 už budou nová místa
našich abonentů pro další roky opět rezervována.

Jak bude předprodej nových
abonentek probíhat?
Zakoupení abonmá je možné na jakémkoliv prodejním
místě Plzeňské vstupenky (online rezervace abonentek
není možná) a to v následujících termínech:

Rozhovor s ředitelkou
Plzeňské filharmonie
Lenkou Kavalovou
o změnách v nové sezóně
2019/2020
Plzeňská filharmonie vstupuje do své
jubilejní, 100. sezóny. Bude v něčem jiná
než ty předchozí?
Na podzim společně vstoupíme do koncertní sezóny
2019/2020, v níž si připomeneme 100 let od založení
Symfonického orchestru Osvětového svazu, jakéhosi
předchůdce Plzeňské filharmonie.
A právě při této příležitosti jsme připravili úplně nové
abonentní řady se zajímavými koncerty. Od nové sezóny se tedy ruší abonentní řady A B C D a přicházíme
s nabídkou řad zbrusu nových a věříme, že se budou
líbit. Zároveň připravujeme i panelové výstavy k výročí
a vznikají i nové produkty pro děti a mládež.

Na co se můžeme v nových abonentních
řadách těšit?
10

10. 6.
Přednostní prodej pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P a jejich doprovod (držitelé abonentky
PF 2018/2019, i noví zájemci; průkaz ZTP nebo ZTP/P je
nutné předložit), přednostní prodej bude ukončen 16. 6.
2019.
17. 6.
Přednostní prodej pro všechny stávající abonenty řad A B C D (držitelé abonentky PF
2018/2019; abonentku je nutné předložit) – přednostní
prodej bude ukončen 7. 7. 2019.
8. 7.
Prodej abonentek pro nové (všechny)
abonenty – prodej bude ukončen 31. 7. 2019.
Konečná uzávěrka abonmá je 31. 7. 2019, po tomto
datu již nebude možné abonmá zakoupit.

Přejeme tedy Plzeňské filharmonii a celé
hudební veřejnosti v nové jubilejní sezóně
hodně krásných koncertů.
Děkuji a chtěla bych na závěr říci, že ke všem našim posluchačům přistupujeme s úctou a vážíme si jejich přízně. Věříme, že zážitky, které všem Plzeňská filharmonie
přináší, obohacují kulturní život a budou obohacovat
i nadále. Jsme přesvědčeni, že změna, se kterou Plzeňská filharmonie přichází, je změnou k lepšímu.
Těšíme se na další krásná setkávání s Vámi. Jsme Vaše
filharmonie a hrajeme pro Vás.
Mgr. Lenka Kavalová
Ředitelka Plzeňské filharmonie, o.p.s.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Plzeňská filharmonie

Společenské a informativní
setkání s abonenty
(za účasti ředitelky a managementu PF):

Rádi bychom vás pozvali
na společenské setkání s občerstvením,
kde vám novou koncertní sezónu
představíme a zodpovíme všechny
vaše dotazy.
Tato setkání se konají ve dvou termínech:

30. 5. 2019 od 17:00 hodin
a

3. 6. 2019 od 17:00 hodin
Obě setkání se konají v hotelu
Courtyard by Marriot Plzeň,
sady 5. května 57, Plzeň.
Dovolujeme si vás informovat, že průměrná cena
jednoho koncertu v rámci abonmá zůstává na stejné výši, nedochází tedy k žádnému zdražení. Rozdílný je pouze počet koncertů v jednotlivých řadách. Tištěné programy koncertů budou i nadále
k dispozici zdarma přímo na koncertech.
Mgr. Lenka Kavalová
Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.

červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Vstupenky na jednotlivé koncerty
budou v prodeji od 12. 8. 2019.
Ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedeny u každého
koncertu.
Ceny abonmá:
Abonentní řada klasická:
Diamant (5 koncertů)
Abonentní řada klasická:
Platina
(10 koncertů)	
Abonentní řada multižánrová:
Crossover (3 koncerty)	
Abonentní řada dětská:
Duha (3 koncerty)		

1 100 Kč
2 200 Kč
660 Kč
450 Kč

Při zakoupení více abonentních řad současně
platí následující slevy:
2 řady		
10 % z celkové částky
3 řady		
20 % z celkové částky
4 řady		
30 % z celkové částky
Další slevy
Senioři (65+) 		
sleva 30 %
(po předložení OP)
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P sleva 50 %
(na stejnou slevu má nárok doprovod držitele ZTP/P –
nutno doložit doklad opravňující ke slevě)
Děti do 14 let 		
sleva 50 %
Studenti 15–26 let 		
sleva 30 %
(po předložení platného studentského průkazu nebo
karty ISIC)
Slevy nelze kombinovat ani sčítat.
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ZA ZÁŽITKY DO PIVOVARU

Za zážitky do pivovaru

Za zážitky
do pivovaru
Pivovar pokračuje se zajímavou nabídkou kulturních akcí i v měsíci
červnu a chystá pro své návštěvníky
zajímavé programy. Zavítat mohou
nejen na prohlídky do prostor, kde
se vaří zlatý mok, ale i do Pivovarského muzea nebo na šalandu.
Více informací o všech akcí najdete
na www.prazdrojvisit.cz.

08 a 22/06

21–22/06

Příběhy z muzejní půdy

Gambrinus den

Čtenářské dílny nejen pro děti jsou Příběhy z muzejní
půdy, které jako novinku v letošním roce představuje
Pivovarské muzeum v Plzni ke svému 60. výročí. Přijďte
si s dětmi vyslechnout na muzejní půdu poutavé čtení
starých i nových příběhů od 10 do 12 hodin. Vstupné
bude symbolických 50 Kč.

Oslavte 150. výročí piva Gambrinus! Náměstí se promění v jednu velkou pivní zahrádku. Těšit se můžete
na koncerty na čtyřech scénách, finále soutěže Gambrinus Mistr výčepní, občerstvení, ale hlavně skvělé pivo,
čepované z tanku do skla. A to včetně novinky, Gambrinus Nepasterizované 11.

07–18/06

Sochařské sympozium
Přímo na nádvoří pivovaru budou před zraky návštěvníků vznikat sochy v rámci sochařského sympozia umělecké školy Zámeček s.r.o. Budete moci živě sledovat proměnu sedmi kamenných bloků v umělecká díla. Slavnostní
zakončení proběhne v úterý 18. června od 15 hodin s vyhlášením nejzdařilejšího výtvoru. Hlasovat o vítězi můžete i vy, a to pomocí anketního lístku přímo na nádvoří
pivovaru, nebo online na webových stránkách.

15/06

Letní kreativní dílny
Už jen chvíli a dětem začnou vysněné letní prázdniny! Přijďte si s nimi vyrobit do Pivovarského muzea
originální prázdninový deník, do kterého si budou
moci zapisovat, kreslit a nalepovat památky ze všech
prázdninových zážitků a dobrodružství. Do deníčku si můžete vylepit i vylisované květiny, jelikož si
tu budete moci vyrobit i jednoduchý lis. Rukodělné
dílny se konají od 10 do 15 hodin a vstupné je 50 Kč
(děti do 6 let zdarma).
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U Branky bude k vidění první část jubilejní výstavy. Druhá část bude vystavena přímo v pivovaru Gambrinus,
a proto si nenechte ujít ani speciální prohlídky pivovaru
Gambrinus!
		

Párty v pivovaru
Gambrinus

Chcete si užít pořádnou párty,
kde se o vás budou starat pivovarští sládci? Na Gambrinus
varně se dozvíte nejen, jak se
pivo vaří a jak by o něj měl výčepní správně pečovat,
ale navíc si sami vyzkoušíte načepovat pivo na různé
způsoby. Objevte pivovar Gambrinus s partou 15 a více
přátel a zažijte neopakovatelný večer! Více informací
najdete na webu www.prazdrojvisit.cz.
Chcete být v obraze a vědět, co se
aktuálně děje v pivovaru v Plzni?
Sledujte Instagram
@pilsnerurquell.brewery!

červen 2019 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Hned na začátku června vtrhne do Kina Beseda Rocketman (3. 6.) Elton
John. Vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý
rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět na plátně
Kina Beseda. Další filmová novinka se okamžitě stala miláčkem francouzského publika. Předpremiéra dojemného snímku Neviditelné
(6. 6.) vás zavede na okraj společnosti a dovolí vám nahlédnout do života „neviditelných“ žen z okraje společnosti, které s nadsázkou a humorem překonávají životní překážky.

„Loučení se sezónou: Filmy za skvělých
89 korun i Rocketman Elton John.“
V červnu Kino Beseda znovu promítne dva oblíbené filmy. Nejprve
naprosto originální S láskou Vincent (5. 6.), který pomocí 66 960 originálních olejomaleb od 125 umělců z celého světa přiblíží osudy Vincenta van Gogha. Mimořádný milostný příběh Skleněný pokoj (6. 6.)
je inspirovaný dramatickými událostmi 20. století a hlavně – zrodem
ikonického architektonického skvostu brněnské vily Tugendhat. Diváci nad 65 let mají na tento snímek zvýhodněné vstupné 69 korun.
Jako poděkování všem filmovým fanouškům za přízeň v uplynulé sezóně si Kino Beseda nachystalo filmové rozloučení nazvané Červnový dojezd. Těšit se můžete na 9 skvělých snímků, a to za mimořádnou cenu
89 korun! Přehlídku odstartuje souboj dvou výjimečných žen o trůn Marie, královna skotská (10. 6.) a kromě
komedií Ženy v běhu (12. 6.) či Teroristka (20. 6.) si můžete zajít i na oscarové hity Zelená kniha (26. 6.),
Favoritka (17. 6.) a Bohemian Rhapsody (27. 6.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Dan Bárta nabídne ochutnávku
z nového alba
Jedenáctinásobný držitel Ceny
Anděl v kategoriích Zpěvák
roku a Zpěvák čtvrtstoletí
Dan Bárta v současné chvíli se svou vlastní skupinou
Illustratosphere připravuje
páté řadové album. A právě
ochutnávku z něj představí 10. října v Měšťanské
besedě. Koncert nabídne nejen Danův charakteristický
hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníky a písně vzlétající nad tuzemský standard populární
hudby, ale kromě nových písní i novou sestavu kapely.
Illustratosphere se v Plzni představí v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem
Valihorou.
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24/07
20:00

Letní jízda s Noidem

19/08
19:30

Šansony na zahradě

Na konci července si můžete pořádně zapařit s Václavem Noidem Bártou na zahradě
Měšťanské besedy. A Václav na to nebude sám. Charismatický zpěvák s nezaměnitelným hlasem známý
nejen z muzikálů dorazí 24. července do Plzně se
svou kapelou BekBek Clan. Rockový koncert nepřekazí ani nepřízeň počasí – v tom případě se celá
kapela i s vámi přemístí do sálu.

Pokud milujete šansony a pronikavý
hlas Szidi Tobias, pak si určitě na 19. srpna nic nedomlouvejte a přijďte na zahradu Měšťanské besedy. Vystoupí tu slovenská zpěvačka a herečka Szidi
Tobias, která bývá označována jako nástupkyně
šansoniérky Hany Hegerové. Zazní písně z nejnovějšího alba Sedmoláska, ale Szidi neopomene ani
skladby z předchozích alb.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

04/09 / 19:30

Improvizace
pokračuje
Commedia dell´arte II. je volným pokračováním úspěšné
improvizované komedie. Známé postavy se vrací v novém milostném příběhu plném převleků a vtipných
zápletek. Tentokrát Dottore sestrojil Mechanickou ženu,
která se zdá být splněním snů všech mužů. Úplně nová
inscenace s Pavlem Liškou nebo Markem Danielem
vznikla opět v pražské La Fabrice.

výběr z programu
17. 9.

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
13. 10. VZTAHY NA ÚROVNI
25. 9.

Komedie A. Procházky s L. Vaculíkem
či K. Hrachovcovou

24/09 / 19:30

Skandální Nárožný
Petr Nárožný se v září představí
v hlavní roli komedie Co takhle
ke zpovědi… s pověstným anglickým humorem. Na britského
premiéra se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10
nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny.
Zajímají se novináři, opozice, straničtí odpůrci a k tomu
všemu zvědavá manželka.

28/10 / 19:30

Show Simony
Babčákové
Na konci října se díky One Human Show Simony Babčákové nejen skvěle pobavíte, ale navíc se dozvíte i spoustu
věcí o životě, vesmíru a vůbec. Do Simoniny citlivé improvizace vstupují i nálady a pocity diváků, a výsledek se tak
stává společným dílem.

09/12 / 19:00

Drsný humor
irského venkova
Černá
komedie
Mrzák
inishmaanský ukáže, co se
stane, když do zapadákova v Irsku přijedou filmaři
z Ameriky. Drsným humorem a svérázným vyjadřováním opepří Matouš Ruml či Martin Hofmann hru Martina McDonagha (scénář a režie oscarových filmů Tři
billboardy kousek za Ebbingem a V Bruggách).
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

Nejkrasší kusy saisóny!

BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
31. 10. KAREL PLÍHAL – RECITÁL
18. 11. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

20. 10.

Vzpomínka na Jana Skácela.
Recituje M. Stránský.

PAVEL LOHONKA ŽALMAN & SPOL.
25. 11. BYT NA INZERÁT
21. 11.

A. Gondíková či I. Andrlová v komedii plné
zápletek v jednom bytě

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
28. 11. VÁNOČNÍ ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
27. 11.

Talkshow s písničkami S. Klímové

COP
15. 12. KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
4. 12.

Vánoční akustický koncert

NATE BROWN & ONE VOICE:
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2019
19. 12. DAGMAR PECKOVÁ
& MUSICA BOHEMICA: ZROZENÍ

16. 12.

Nejkrásnější vánoční koledy a adventní
písně staré Evropy

27. 12.
12. 1.

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

L. Vaculík a A. Gondíková v bláznivé komedii

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY

Akce měsíce | Přehled koncertů

31/05–02/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open Air

20/06 / 18:30

Amfiteátr Lochotín

Lucie
Legendární česká kapela Lucie se po osmi vyprodaných hokejových halách se stejným programem
vrací do Lochotínského amfiteátru, kam s sebou
přiveze zvuk a světla světové úrovně a předkapely
Plexis a Cimbalband z Mikulova. Proč zrovna amfiteátr nebo Plexis? Lucie na Lochotíně vystoupila
poprvé v roce 1995 a tehdy jí zde tleskalo 24 000
lidí. „Byl to největší koncert v době, kdy jsme přestali jezdit kulturáky. Zážitek byl tak intenzivní, že
se z Lochotína stalo naše oblíbené koncertní místo.
Plexis byl speciální host našeho prvního oficiálního
československého turné v roce 1990. I proto jsme
si je nyní vybrali“ vysvětluje Robert Kodym. Lucie
koncem loňského roku vydala po šestnácti letech
skvěle přijaté nové řadové album „Evolucie“ v původní a nejznámější sestavě: Michal Dvořák, Robert Kodym, David Koller a P.B.CH. Za nahrávku si
odnesla dvě ceny Anděl v kategoriích Album roku
a Skladba roku a nové skladby zazní také naživo
i v Plzni. Kromě toho kapela slibuje zahrát všechny
zásadní hity kapely napříč celou kariérou a každý si
tak přijde na své. Celkový dojem z koncertu navíc
umocní jedno z nejlepších momentálně dostupných technických vybavení, na místo konání ho dopraví pořádající společnost BrainZone v deseti plně
naložených kamionech a kromě skvělého zvuku
slibuje také nadstandardní objem světel a LED stěn.
Vstupenky jsou k dostání výhradně v síti TicketLIVE
a doporučujeme s jejich pořízením příliš neotálet.
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Mezinárodní open air festival
Metalfest patří v Plzni každoročně k nejvyhledávanějším a velmi uznávaným hudebním
akcím a jinak tomu nebude ani letos. V tradičním termínu
prvního červnového víkendu se letos uskuteční již jeho
jubilejní desátý ročník. Během tří dnů se opět můžete těšit na celou řadu zvučných jmen světové metalové scény.
Headlinerem pátečního programu budou vlčáci Powerwolf, kteří s novým albem vyprodávají sály po celé Evropě a těšit se také můžete na švédskou stálici Hammerfall
a finskou legendu Amorphis. Mezi největší hvězdy druhého dne budou patřit Amon Amarth ze Švédska, legendární britská parta Cradle Of Filth nebo finští Stratovarius
a o vyvrcholení posledního festivalového dne se postará
švédská kapela Arch Enemy v čele s charismatickou Alissou, před kterými vystoupí glam metalová ikona Dee
Snider z Twisted Sisters a finové Korpiklaani. Kompletní
program a novinky najdete na webu www.metalfest.cz
nebo oficiálním festivalovém fb profilu.

01/06
15:00

DEPO2015

 aškarní bál pro malé
M
i velké & Plzeňská
filharmonie

Děti od tří do devětadevadesáti let zve Plzeňská filharmonie na maškarní bál ke Dni dětí. Na všechny tu čekají
pohádkové postavy a s nimi pytel zábavy. Soutěží se
samozřejmě i o nejhezčí masku! V hlavních rolích účinkuje Svatopluk Schuller, ale dostaví se i tanečníci z Taneční školy Filipa Gregoriadese a další hosté. Plzeňskou
filharmonii řídí Tomáš Brauner, programem provázejí
Lenka Kavalová a Tomáš Ille. Vstupenky již v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.

04/06 / 19:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Procházky uměním: Plzeň gala

Na zahájení hudebního festivalu „Procházky uměním“
v kostele ve Františkánské ulici zazní Bachovy či Vivaldiho skladby v podání violistky Jitky Hosprové, kytaristy
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

Lubomíra Brabce a mezzosopranistky Lucie Hilscherové za doprovodu Sboru Fakulty pedagogické ZČU
a smyčcového orchestru Camerata Plzeň. Následuje
dalších devět koncertů v Plzeňském a Karlovarském kraji: 20. června v Plasích, 6. července v Nečtinech, 13. července v Rabštejně nad Střelou, 19. července v Březíně,
26. července v Lukové, 2. srpna v Dolní Bělé, 14. srpna
v Karlových Varech, 6. září v Manětíně a 20. září v Chyši. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří opravu
Husovy kaple. Více na www.prochazkyumenim.cz.

05/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Již od roku 2013 pořádá orchestr Pilsner Jazz Band vždy první středu v měsíci akci s příznačným názvem „Po siréně
swing!“, na který si k sobě vždy zve zajímavého hosta. Tím
tentokrát bude ansámbl s autentickým soundem let třicátých, kapela hrající opravdu „hot“ – Cotton Gang! Band
složený z předních pražských profesionálních jazzmanů,
který pečlivě vybírá a věrně interpretuje hity tak, jak je
znáte ze starých šelakových desek. Hrát a tančit se bude
pod širým nebem v zahradě Měšťanské besedy, při nepřízni počasí v Malém sále, a tančírně bude předcházet tradiční taneční lekce s Lenkou Sekaninovou od 18:00 hodin.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

06/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Yingdi Sun
a Plzeňská
filharmonie

Skvělý klavírista Yingdi Sun vystoupí s Plzeňskou filharmonií na koncertě v Měšťanské besedě, kde zazní následující skladby - Carl Maria von Weber: Euryanthe, J. 291
– předehra k opeře, Franz Liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur, S. 124 a Robert Schumann: Symfonie
č. 4 d moll, op. 120. Plzeňskou filharmonii diriguje Ronald
Zollman. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

11/06
20:30

Zach´s Pub

Laco Déczi
a Celula New York

Celosvětově uznávaný jazzový trumpetista Laco Déczi
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

na loňských koncertech se svojí kapelou Celula New
York slavil již osmdesáté narozeniny a energie ho neopouští ani letos, kdy v rámci Jarního turné vystoupí v plzeňském Zach´s Pubu. Slovenský rodák patřil již v šedesátých letech k tuzemské jazzové špičce a po emigraci
se v roce 1986 usadil ve Spojených státech, kde založil
kapelu Celula New York a vystupoval s celou řadou vynikajících muzikantů jako Elvin Jones, Bill Watrous, Junior
Cook, Dave Weckl nebo Sonny Costanzo. Koncerty Celula New York jsou pověstné strhující atmosférou a jsou
zážitkem nejen pro jazzové nadšence.

13/06
20:30

Zach´s Pub

Laura a její tygři

Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a soulová naléhavost, černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile
a rocková energie. Laura a její tygři – jedna z nejosobitějších tuzemských kapel míří do plzeňského Zach´s
Pubu! Skupinu založil v roce 1985 Karel Šůcha, který je
také již jediným původním členem v současné sestavě

TIP NA ČERVEN
22/06 / 10:30–18:00

Valdštejnská
zahrada

Den Plzně
v Senátu
s Plzeňskou
filharmonií

Plzeň se opět představí ve Valdštejnské zahradě
v Praze. Návštěvníci se tu tentokrát budou moci
setkat i s Plzeňskou filharmonií. V průběhu celého dne se bude střídat na hlavní scéně Komorní
orchestr PF a představení pro děti To byste nevěřila, co má mistr nejraději. Hlavní program pak
vyvrcholí v 17 hodin velkým koncertem celé Plzeňské filharmonie, kterou bude dirigovat Chuhei
Iwasaki. V programu zazní Griegova suita op. 46
z Peera Gynta, Netopýr fantasie Johanna Strausse
ml. a Tomáše Illeho a Dvořákovy Slovanské tance.
Den Plzně v Senátu doplní i soutěže pro děti a panelová výstava z historie Plzeňské filharmonie, která mapuje sto let její existence.
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
a stylově i vzhledově výrazně vyčnívající seskupení brzy
získalo fanoušky po celé republice. Začátkem devadesátých let, po pádu železné opony a vyprodaných sálech v Česku i na Slovensku, kapela slavila úspěchy také
na evropských pódiích a v současné době má na svém
kontě více než 1 600 koncertů v klubech a na festivalech
doma i v zahraničí, 12 vydaných alb a pět velkých koncertních projektů.

14–16/06

Zelenohorská
pošta Nepomuk

Nefestík

Jubilejní 10. ročník benefičního festivalu Nefestík s podtitulem „Veselá sešlost nekomerční kultury“ se uskuteční v Nepomuku ve dnech
14. až 16. června na tradičním místě – Zelenohorské
poště. Čekají na vás tři dny plné nezávislé hudby, divadla a filmu na třech scénách. Letos se na Nefestíku
představí například jedna z nejoceňovanějších čes-

TIP NA ZÁŘÍ
27/09 / 19:00

KD Šeříková

Stromboli

Kultovní kapela Michala Pavlíčka, složená ze
špičkových hudebních umělců, vtrhla v 80. letech do socialistického Československa s novou
hudební vlnou jako fusion rock, jazzrock, space
rock apod. Než se na dlouhá léta odmlčeli, vydali
Stromboli dvě úspěšná alba, kterých se prodalo
200 000 kusů. V roce 2014 se k příležitosti 30. výročí od svého založení kapela vrátila na koncertní
pódia a na velký narozeninový koncert v pražské
O2 aréně navázala sérií comebackových koncertů se starými písněmi i novinkami z nového alba
„Fiat Lux“. V září se Stromboli vrací do Plzně, kde
vystoupí v KD Šeříková ve svém původním složení Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Vilém Čok, Vendula Kašpárková a Jiří Veselý.
Vstupenky na tuto jedinečnou událost lze zakoupit
již nyní na www.plzenskavstupenka.cz.
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Přehled koncertů

kých shoegaze kapel Manon Meurt, heavy-dub ShakkAttack, plzeňské kytarovky Snyder, Lusky a Radosta
nebo reggae parta Dubrising z polské Wroclawi. Nebudou samozřejmě chybět ani DJs rozličných žánrů,
v divadelní sekci se zas můžete těšit na slampoetry,
IMPROzápas, proslulé Teatr Novogo Fronta či loutkové
divadlo (nejen) pro děti. Vstupné na akci je jako obvykle dobrovolné a více info o programu najdete na festivalovém webu nebo fb.

16/06 / 20:00

Měšťanská
beseda

Magdalena
Kožená
& Collegium 1704
Plzeň patří mezi devět evropských měst, ve kterých jedna z nejproslulejších pěvkyň současnosti Magdalena
Kožená představí unikátní hudební projekt „Zahrada
vzdechů“, který je sestaven z dramatických scén slavných ženských hrdinek, jako je Armida nebo Ariadna,
či méně známých příběhů oddané lásky, jakým je např.
příběh nymfy Ero. Přední světovou specialistku v interpretaci staré hudby a držitelku prakticky všech nejvýznamnějších hudebních ocenění v Měšťanské besedě
doprovodí soubor Collegium 1704 pod taktovkou světově uznávaného dirigenta Václava Lukse.

19/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Lenka Nová
& Petr Malásek:
Ve dvou tour 2019
Nezaměnitelný sametový hlas osobité zpěvačky Lenky Nové jste v posledních letech mohli zaregistrovat
především ve spojení s Michalem Horáčkem, na zahradě Měšťanské besedy ovšem zpěvačku doprovodí
Petr Malásek. Hudební spojení těchto dvou osobností
hned po prvních koncertech zaznamenalo velké nadšení publika. Atmosféra jejich společných vystoupení
byla často dokonce srovnávána s koncerty, kdy Petr
spolupracoval na jednom pódiu s Hanou Hegerovou,
a to je samo o sobě tou nejlepší pozvánkou na jejich
červnový koncert. Akce se koná na zahradě Měšťanské
besedy, v případě nepříznivého počasí se přesouvá
do interiéru.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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20/06 / 18:30

Restaurace
U Pramenů

race U Pramenů
udné 123, Plzeň
e na

UDEBNÍ
ČER

AKUBV rámci
KLIER
hudebního

Jakub Klier
& Band

večera v Restauraci U Pramenů
plzeňské Roudné vystoupí kytarista a zpěvák JaKlier
se svojí kapelou a zpěvačkou Lucií SivákoVRTEK / ODkub
18.30
HODIN
vou. 2019
Těšte se na nálož českých a slovenských pop0. ČERVNA
-folkových hitů od interpretů jako např. Tomáš Klus,
150,- Kč Chinaski, Maria Čírová nebo Ewa Farna
DavidVSTUPNÉ
Stypka,
a dojde i na několik autorských novinek, které se zrodily začátkem roku 2019. Rezervace míst a informace
www.upramenu.cz
na info@upramenu.cz, tel.: 603 330 422. Vstupné 150 Kč.

BAND
na

í kytarista a zpěvák Jakub Klier
se zpěvačkou Lucií Sivákovou
a s celou kapelou
Jakub Klier & band

šíte vlastní i převzaté písně od:
Tomáš Klus,
David Stypka, Chinaski,
Maria Čírová, Ewa Farna, aj.

Rezervace míst a informace:
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422

24/06 / 19:00

Restaurace
U Pramenů

CMMB & Vlaďka
Bauerová
Po dvou beznadějně vyprodaných koncertech se do třetice všeho dobrého v Plzni představí společně Cimbálová muzika Milana Broučka a Vlaďka Bauerová. CMMB je
české hudební těleso, které navzdory nástrojovému obsazení rozhodně nelze zařadit do škatulky „lidová hudba“ a jeho stylový záběr nezná hranic (pamatujete např.
na video cimbálovky hrající Metallicu?). Spojení cimbálu, akordeonu a smyčců s hlasem jazzové a chansonové
zpěvačky Vlaďky Bauerové je jeden z mnoha projektů
CMMB a v jeho programu najdete například skladby
„Co mi dáš“, „Čerešně“ (H. Hegerová), „Lásko máš modrý
stín“ (L. Bílá), „Besame mucho“, „You Raise Me Up“ nebo
„Leaving on a Jet Plane“. Vstupné 300 Kč. Rezervace míst
na info@upramenu.cz a tel.: 603 330 422.

25/06 / 20:30

Zach´s Pub

Selfish Murphy
V Plzni již dobře známá rumunská parta Selfish Murphy se
po roce tradičně vrací do Zach´s Pubu, kde představí
svoji osobitě pojatou verzi keltské a irské hudby, kterou
sami muzikanti nazývají irish speed folk. Selfish Murphy
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 10. července se v Měšťanské besedě uskuteční 9. benefiční koncert Jazz & Swing Night pro dětský úsměv
zpěváka Petra Beneše a kapely Jeepers Creepers.
… že tradiční putovní festival České hrady.CZ odstartuje tradičně v Točníku (12.–13. 7.) a stejně jako
v předchozích letech proběhne o 14 dní později
také ve Švihově (26.–27. 7.).
… že v Měšťanské besedě 24. 7. vystoupí Václav
Noid Bárta s kapelou BekBek Clan a 3. 8. je na programu 4. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň,
jehož hlavní hvězdou bude Old Time Memory
Jazzband z německé Jeny.
… že v červenci zahraje u Zacha domácí stálice
Znouzectnost (3. 7.), týden na to Míša Leicht s bluegrassovou partou Cop (10. 7.) a česká kytarová
legenda Michal Pavlíček (17. 7.).
… že do Zach´s Pubu se v červenci vrátí irská skupina Sliotar (23. 7.), těšit se můžete také na Plastic
People (25. 7.) a program uzavřou hip hopoví matadoři PSH (31. 7.).
… že plzeňská zastávka Bohemia Jazz Festu proběhne letos 10. července na náměstí Republiky.
… že 16. ročník multižánrového hudebního festivalu Basinfirefest ve Spáleném Poříčí se letos uskuteční od 28. do 30. června.
… že osmý ročník oblíbeného festivalu Pekelný
ostrov u Holýšova bude ve dnech 5. až 6. července hostit, kromě řady jmen z tuzemské rockové
špičky jako jsou např. Škwor, Rybičky 48, Divokej
Bill nebo Harlej, také známou finskou partu Lordi
nebo všemi oblíbeného Jaroslava Uhlíře.
… že 22. června se na zřícenině hradu Rýzmberk
uskuteční další ročník přehlídky folkové, trampské a country hudby s názvem „Rýzmberský
hradní guláš“.
jsou první kapelou ve své domovině, která se začala
naplno věnovat irské hudbě, ale její věhlas již dávno
překročil hranice Rumunska. Jejich největší síla spočívá
v energických živých vystoupeních a během pár let nepřetržitého koncertování si také díky tomu získali věhlas
doslova po celé Evropě. Kromě vlastního repertoáru
mají Selfish Murphy v setlistu také několik osobitých
předělávek známých hitů.
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DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy

05/06 / 19:00

Divadlo Dialog

Zmrzlina

15/06–25/07

U Ježíška

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Divadelní léto připravilo pro letošek vlastní adaptaci hry J. K. Tyla Strakonický dudák. Pod názvem
Švanda dudák ji režíruje Marek Němec, v titulní roli
se představí Ondřej Rychlý. Do role Vocílky obsadil
režisér Martina Písaříka a do role Kalafuny Michala
Štěrbu. Dorotku bude hrát studentka DAMU Eliška Hanušová. Chybět nebudou ani oblíbené tváře
z minulých ročníků, jako je Jana Kubátová, Bronislav
Kotiš nebo Antonín Procházka ml. Scéna Divadelního léta vyroste v polovině června v prostoru U Ježíška a kromě premiéry a deseti představení Švandy
dudáka se tu v červenci budou odehrávat i reprízy
loňské inscenace Cyrano s Michalem Dlouhým.
Chybět nebude ani zajímavý doprovodný program.
Ten 15. června otevře Festivalek hereckých kapel,
který se uskuteční v Zach’s Pubu.
Všechny další festivalové události už bude hostit scéna U Ježíška. V neděli 16. června se v pořadu pod názvem Jsme muzikál! představí to nejlepší z právě
končící sezóny muzikálu Divadla J. K. Tyla a v pondělí
17. června je na programu Shakespearova komedie
Jak se vám líbí v podání studentů DAMU.
V červenci se pak diváci mohou těšit na Slam poetry Open Air a divadelní Improzápas. Prostor
U Ježíška využijí také mladí účastníci příměstského
Divadelního tábora, který se pod hlavičkou Divadelního léta bude konat už potřetí. Divadelní léto
pod plzeňským nebem patří s téměř 9000 diváky
k největším open air divadelním akcím v republice.
Vstupenky na www.divadelnileto.cz.
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Divadlo Maebh naposledy uvede neobyčejnou komedii Miro
Gavrana Zmrzlina. Hra líčí vzájemný vztah matky a dcery i jejich vztah k mužům. To vše prostřednictvím dynamických a vtipných rozhovorů, ve kterých se pozná každá žena. Hlavní hrdinky pozorujeme v průběhu šedesáti
let, kdy se postupně z mladé maminky stává poťouchlá
stařena a z malého děvčátka stará dáma ne nepodobná
své matce. Hrají Oldřiška Ciprová a Eva Vyskočilová.

10/06 / 09:00
14/06 / 18:00

Divadlo Alfa

Cirkus zlodějů
Do města přijíždí Kudlův neuvěřitelný cirkus! Hadí žena Irina, silák Jasan, klauni Fanda a Paní Manda a nejfrancouzštější Francouz na světě,
Maurice. A pochopitelně velký eskamotér a kouzelník
Armin Kudla. Jenže za blýskavou cirkusovou fasádou
se skrývá zločinný plán… Naštěstí malý osiřelý artista
Vilda Estrada má srdce na pravém místě a smysl pro
spravedlnost. A hlavně získá na svou stranu odvážnou
kamarádku Hanku a jejího psa Šumáka. Zlo musí být potrestáno! Novinka na repertoáru Divadla Alfa je adaptací
knihy Cirkus zlodějů a tombola zkázy britského autora
Williama Sutcliffa. Inscenace je určena divákům od 6 let.

10/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Besídka divadla
Sklep 2019

Je tady zase kultovní divadlo
Sklep se svou ještě kultovnější Besídkou, která polechtá
bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi! Soubor založený v roce 1971 prezentoval svá pásma scének,
skečů, písní a tanců, čerpající z nasazení interpretů a jejich svérázného smyslu pro humor, původně jen svým
kamarádům. Postupem času se z nich stal tradiční pořad, který se neustále obnovuje a stále cestuje za svými diváky. Hrají David Vávra, Milan Šteindler, Jiří „Fero“
Burda a další členové Divadla Sklep.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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11/06
19:00

Divadlo Dialog

Ťululum

Svého muže bych nepodvedla, pokud by sám nezačal,
prohlašuje o svém manželovi Lucie Vatelinová a vzbuzuje tak ve svých ctitelích naději i zoufalství. Právník Vatelin totiž vůbec nevypadá jako člověk, který by se nechal zlákat k nevěře. Je však opravdu tak bezúhonný, jak
si o něm všichni myslí? Nečekaný vpád nenapravitelného záletníka Pontagnaca do domu Vatelinových a příjezd Angličanky Maggie spustí ve stereotypním životě
společenské smetánky celou řadu nedorozumění a humorných příhod. Kdo nakonec skončí jako to Ťululum?
Salonní komedie G. Feydeaua dokazuje, že na každého
jednou dojde. Dokonce i na toho největšího záletníka.
Hru v premiéře uvede soubor Zrcadlo.

16/06 / 20:30

U Ježíška

Jsme muzikál!
To nejlepší z právě končící sezóny plzeňského muzikálu Divadla J. K. Tyla vyrazí ven. Pevně v rukou to má Lumír
Olšovský. Kolem řeka, stromy, kolotající velkoměsto
a občas i nějaký ten vlak. U toho zkrátka nesmíte chybět!
Představení se koná v rámci Divadelního léta pod plzeňským nebem. Vstupenky na www.divadelnileto.cz.

17/06
20:30

U Ježíška

Jak se vám líbí

Tři mladí herci, tři krásné mladé herečky a nestárnoucí
William Shakespeare vás zvou do Ardenského lesa, kde je
možné dotknout se pohádky a snu. V Ardenském lese je
možné cokoliv. Člověk tu může trpět, plakat, klamat se,
ztratit se. Může cokoliv – ale vždy ve jménu lásky. Studenti DAMU uvádějí hravý zápas s klasikou. Představení
se koná v rámci Divadelního léta pod plzeňským nebem.
Vstupenky jsou již v prodeji na www.divadelnileto.cz.

17/07 / 20:00

Dozvěděli
jsme se…
… že Moving Station bude 10. až
13. července opět hostit letní
festival ProART plný tvůrčích
workshopů.
… že v půli července do ulic města opět vtrhne
festival Za dveřmi… je divadlo (15.–17. 7.).
… že Moving Station pořádá v týdnu 22.–26. 7. příměstský divadelní tábor.
… že v polovině června bude Plzeň žít Žonglobalizací. Festival nového cirkusu se uskuteční
v Mlýnské strouze, Borském parku a Moving Station (11.–15. 6.).
… že hrad a zámek Horšovský Týn připravil 4. divadelní zámeckou sezónu. V červenci se tu budou
hrát pohádky pro děti O hamižné veverce, Ztracená koruna a další (19.–21. 7.).
… že do Plzně míří Partička! Zastaví se 11. června
v DEPO2015.
… že se můžete opět vypravit do Křimic na Divadlo na zámku. Od 30. 5. do 8. 6. se zde budou hrát
představení Audit ovčí stolice, Svatba bude, Zakázané uvolnění nebo Rusalka.
… že od 27. do 31. srpna se bude konat Nebílovské
divadelní léto. Na open air scéně se zde publiku
představí například Karel Roden, Jana Krausová,
Ondřej Sokol, Martin Stránský, Jan Maléř, Kateřina
Kaira Hrachovcová nebo Vanda Hybnerová.
… že 11. června uvede Studio DVA v Měšťanské
besedě komedii Vše o mužích.
… že 24. června bude mít v Divadle Dialog premiéru hra O. Wilda Ideální manžel.
… že Herecká škola Blanky Luňákové představí
v červnu v Moving Station dvě premiéry: 4. 6. Mizerábl a 5. 6. Elling.
… že Kino Beseda uvede 16. června baletní představení Carmen Suita a Petruška.

Měšťanská beseda

One Knor Show:
Než začnu

Celovečerní představení jednoho Knora, na které se diváci chodí bavit už od roku
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

2009, Miloš Knor neustále aktualizuje. Představení je víc
než jen obyčejná one-man show. Miloš Knor před očima
publika svým osobitým způsobem zpracovává vše, čím
aktuálně žije svět kolem nás. Akce se koná na zahradě
Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se
přesouvá do interiéru.
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GALERIE
do
09/06

Přehled výstav

Západočeské muzeum

 lované
S
ve východním Bavorsku
a západních Čechách

Výstava zavádí návštěvníky hluboko do minulosti,
do 6. až 10. století, kdy podstatnou část východní
a střední Evropy osídlily slovanské kmeny. Kromě Čech
Slované pronikli i do východního Bavorska, kde několik
století žili jako svébytné etnikum se svojí charakteristickou hmotnou kulturou. Výstava představuje slovanské
archeologické artefakty nalezené na obou stranách
hranice a zároveň umožňuje srovnávat podobné tvary
nádob a jejich výzdobu, stejně jako dalších předmětů
každodenního života, zbraní a šperků.

do 23/06

Galerie města Plzně

2+1 Marie
Blabolilová / Hana
Puchová / Kamila
Zemková
Marie Blabolilová, Hana Puchová a Kamila Zemková
se představují v expozici, jejímž původním záměrem
bylo společně představit Marii Blabolilovou a Hanu
Puchovou, které sice patří ke zcela odlišným uměleckým generacím, ale zároveň mají mnoho společného. To, co autorky spojuje, je význam, jaký přikládají jednomu konkrétnímu malířskému žánru, jímž
je pohled do interiéru soukromého bytu s důrazem
na reálie každodenního života, které mu dávají nezaměnitelný osobní rozměr. Triádu přístupů doplňuje
nejmladší Kamila Zemková, která naopak zobrazuje
výhradně byty vlastní.

do 23/06

Zámek Kozel

České
korunovační
klenoty na dosah
Ve výstavním sále bývalé jízdárny zámku Kozel je až
do 23. června k vidění výstava připomínající život Otce
vlasti a fenomén českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky. Hlavní exponáty – klenoty –
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ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky z jejich
mnohasetleté historie opředené různými legendami.
Rozšířený koncept výstavy se zaměří i na Karla IV. Stranou nezůstane ani panovníkova zakladatelská činnost
nebo rodinné vztahy. Dále zde budou vystaveny kopie
středověkých zbraní, volné repliky oděvů a obuvi, mince, miniatury nebo 3D modely. Autorem znamenitých
replik korunovačních klenotů je legenda mezi šperkaři,
Jiří Urban. Více na www.ceskekorunovacniklenoty.cz
a www.zamek-kozel.cz.

do 08/09

Západočeské
muzeum

Jan Koula
– vlastimil a novorenesančník
Kdo a čím byl architekt Jan Koula? Pro většinu Plzeňanů
neznámá osobnost, přestože se s jeho dílem setkáváme
každý den. Je totiž tvůrcem sgrafitové výzdoby plzeňské renesanční radnice. Tvorba profesora Jana Kouly
však byla daleko širší, jako návrhář zasahoval do všech
oborů uměleckých řemesel. Byl však také uznávaným
národopiscem, sbíral a dokumentoval lidové umění
v Čechách i na Moravě a Slovensku. Výstava, pořádaná
ke 100. výročí jeho úmrtí, představí jedinečné kresby
a akvarely, nábytek, předměty ze skla a keramiky, šperky i výšivky soustředěné ze sbírek více než dvaceti českých muzeí a galerií.

31/05–25/08

Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze

Církev a pivo

Zdánlivě nesourodá témata církev a pivo si klade za cíl
zmapovat výstava, která připomíná, že pivo hrálo v životě církve již od počátku velice důležitou úlohu. Ačkoli až do počátku 17. století probíhaly ostré disputace
o tom, zda je chmelový mok nápoj božský, či ďábelský,
patřily mnohé církevní řády k průkopníkům ve vaření
piva. Plzeňský kraj nebyl výjimkou. Klášterní pivovary
v Kladrubech, Stříbře, Albrechticích, Dožicích či Horažďovicích patří k nejstarším na území ČR. Do dnešních
dnů se dochovaly různé předměty připomínající tuto
zapomenutou kapitolu církevní historie. Závěr výstavy
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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připomene, že dnes je u nás církevní pivovarnictví opět
živým fenoménem.

06/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Vítězové

Vernisáž výstavy, která veřejnost seznamuje s příběhy veteránů antiteroristické
operace na východě Ukrajiny, kteří v bojích přišli o část
končetin, avšak neztratili chuť do života. I přes těžká
zranění začali nový život, sportují, žení se a vychovávají
děti, cestují nebo podnikají, někteří se vrátili do služby
v armádě. Všichni se s optimismem dívají do budoucna, jsou inspirací pro ostatní lidi. Výstava se skládá
z fotografií známého ukrajinského fotografa Oleksandra Morderera a umělecké ředitelky Teťjany Rublové,
backstage video prezentace a série příběhů zaznamenaných Solomií Vitvickou. Výstava potrvá do 21. června.

Den Plzně
v Senátu
Oslavte 100. výročí
Plzeňské filharmonie
sobota 22. června 2019
VSTUP
10:30 – 18:00 hod.
ZDARMA
Valdštejnská zahrada, Praha

Celodenní program:
Komorní orchestr Plzeňské filharmonie
představení pro děti se soutěží
slavnostní koncert Plzeňské
filharmonie ke 100 letům vzniku
(začátek v 17 hodin)

od 07/06

Západočeská
galerie

výstava Plzeňská filharmonie – 100

KUBIŠTA – FILLA.
Plzeňská
disputace

prezentace regionálních potravin
Plzeňského kraje
ukázky práce bednářů
Plzeňského Prazdroje

Výstava mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a českého kubismu Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu
generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním
a druhém desetiletí 20. století. Vzájemné působení
dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, po roce 1911 však jejich názorová kolize
roztříštila společné generační úsilí. Prostřednictvím
vzájemné interakce uměleckých děl Bohumila Kubišty
a Emila Filly ze ZČG i jiných sbírek rekonstruuje výstava
rozpravu obou hlavních aktérů, přičemž jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků
z řad českých, českoněmeckých a židovských malířů
a sochařů (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars,
Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka). Pozornost je věnována i situaci
po smrti Bohumila Kubišty, kdy se jeho odkazu ujala
nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené
opozici vůči Emilu Fillovi.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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12/06–07/07

Galerie Jiřího Trnky

Stále spolu

Plzeňská Tvůrčí skupina P89 slaví třicet let od svého založení.
V době, kdy se rodila, zahnívající socialistický rybník čeřily vlny sametové revoluce, v průběhu několika let vznikl
svébytný spolek ovlivňující výtvarný i společenský život
plzeňského regionu. V současné době sdružuje šestnáct
tvůrců: Renata Drahotová, Milan Ďuriš, Lada Faixová,
Václav Fiala, Václav Fencl Losenický, Petr Kutek, Milena
Kutková, Květa Monhartová, Mirka Nová, Stanislav Poláček, Naděžda Potůčková, Dana Raunerová, Jiří Rataj, Jan
Souček, Miroslav Š. Tázler, Helena Vendová. Ti pro jubilejní výstavu připravili obrazy, grafiku i trojrozměrné objekty. Vernisáž výstavy proběhne 12. června v 17 hodin.

od 26/06

Západočeská galerie

Jiří Slíva. Kresbou
ke smyslu

Kreslíř, grafik, hudebník, básník, sociolog a futurista, plzeňský rodák Jiří Slíva je
nepřehlédnutelným fenoménem české, ale i evropské
výtvarné scény na poli kresleného humoru, ilustrace
a volné grafiky. Slívovy práce charakterizuje smysl pro
humor, nadsázka, vizuální zkratka a schopnost bezeslovně vystihnout zvolené téma. Našel si osobitý výtvarný styl vyznačující se jednoduchostí. Typická jsou
i jeho témata: jeho svět se točí kolem kávy, vína, židovských aforismů a anekdot, soužití mužů a žen, hudby,
zvláště jazzu. Výstava představí ve čtyřech kapitolách
výběr z grafik a kreseb z posledních dvaceti let. První
bude věnována kávě a vínu, druhá světovým ikonám,
jako je Chaplin, Freud nebo Mickey Mouse, třetí jazzu
a čtvrtá bude o nesmyslech.

08–26/07

Fakulta designu
a umění Ladislava
Sutnara

ArtCamp 2019

Excelentní letní škola, která dosáhla mezinárodního věhlasu, to je ArtCamp. ArtCamp se za svoji patnáctiletou
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Dozvěděli
jsme se…
… že v červenci zve Studijní
a vědecká knihovna PK na výstavu Čtvrtstoletí století západočeských divadelních přehlídek.
… že Západočeská galerie zve 16. července
od 17 hodin na komentovanou prohlídku výstavy
KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace.
… že Národopisné muzeum Plzeňska chystá
od 5. července výstavu entomologických sbírek
s názvem Křehká krása motýlů. V insektáriích budou k vidění i živé housenky.
… že od 8. července ozdobí foyer Polanovy síně
výstava k devadesátinám někdejšího šéfredaktora časopisu ABC, plzeňského rodáka Vlastislava
Tomana.
… že 30. 7. se na dvorku Západočeské galerie bude
konat pořad plný veselých textů z klasické literatury a krásných písní Kabaret pod letním nebem.
…že po celé léto si můžete na zámku v Horšovském Týně prohlédnout výstavu kostýmů a rekvizit z filmových pohádek, které režíroval Václav
Vorlíček (1. 6.–1. 9.).
… že 25. června se uskuteční ve Studijní a vědecké knihovně PK vernisáž česko-německé výstavy
Divočina bez hranic.
existenci rozvinul do největší umělecky zaměřené letní
školy v České republice. Vedle samotných kurzů nabízí
letní škola také bohatý doprovodný program. Účastníci
ArtCampu mohou navštívit koncerty, přednášky, vernisáže výstav či krátké workshopy. Uchazeči o studium
na vysoké škole se připraví na úspěšné přijímací řízení,
studenti vysokých škol si mohou prohloubit kvalifikaci
v oboru svém či si ji rozšířit o obory jiné. Do inspirativního prostředí ateliérů budovy SUTNARKY / Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara se vracejí umělci z praxe,
aby získali know how dle zájmu nebo potřeby své kariéry.
Je zde místo i pro ty, kteří si vybrali umění jako hobby.
Zájemci mohou letos vybírat ze čtyř desítek uměleckých
kurzů, které proběhnou pod vedením pedagogů fakulty
a hostujících umělců z Polska, Itálie, Velké Británie, Íránu,
Japonska, Číny, Kanady a České republiky. Registrace
do kurzů, jejichž přehled naleznete na www.fdu.zcu.cz/
artcamp, probíhá do poloviny června.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Akce měsíce | Kulturní tipy

od 01/06

Plzeň

Retro procházky
Plzní

15/06 / 09:00–17:00

Areál Škoda

Den otevřených dveří
ve Škodovce
Škodovka slaví 160. narozeniny a zve vás na oslavu!
Otevře své dveře dokořán a pochlubí se, kde se vyrábějí nízkopodlažní tramvaje nebo vysokorychlostní
lokomotivy. Zcela jedinečný zážitek čeká na návštěvníky, kteří využijí možnosti projet se po škodováckém areálu parním lokomotivou s historickými
osobními vozy z přelomu třicátých a čtyřicátých let
minulého století. K vidění bude také rychlíková parní
lokomotiva 475.111 ze Škodovky, pro svůj elegantní
vzhled přezdívaná Šlechtična. Dceřiná společnost
Škoda Electric zase pro návštěvníky připraví jeden
z nových trolejbusů nebo elektrobus Škoda Perun.
Na pravidelné lince mezi Areálem Škoda a novou dopravní základnou Plzeňských městských dopravních
podniků bude navíc jezdit další škodovácký elektrobus E´City. Můžete se rovněž těšit na prohlídku
samotné výroby a připravena bude také mimořádná
výstava k výročí společnosti.
Součástí Dne otevřených dveří bude také bohatý
doprovodný program – například sportovní aktivity
pod vedením atletického klubu AK Škoda Plzeň, autogramiáda hokejistů HC Škoda Plzeň, velká soutěž
dobrodružství se Škodovkou a další zábava zaměřená především na děti, přijít tedy může celá rodina.
Snížené vstupné nabídne i Techmania Science Center, která se postará i o zábavnou show na pódiu.
Samozřejmostí bude také dostatek stánků s občerstvením.
Více informací najdete na http://www.skoda.cz/dod.

červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Večerní tematické prohlídky se
vrací do historického centra. Letošní novinkou budou
Retro procházky Plzní. Průvodci se tentokrát zaměří
na Plzeň v době socialismu. Spolu s návštěvníky se vrátí
do doby, kdy se na vstupenky do kina Moskva stály fronty, v Plzni neexistovala žádná Americká třída, a luxusní
zboží včetně džínů se dalo koupit za bony jenom v TUZEXu. Můžete se těšit i na reprízy dalších dvou okruhů.
V nabídce nechybí dětmi oblíbené Báje a pověsti plzeňské a Plzeňské osobnosti. Prohlídky se budou konat
vždy v sobotu v podvečer až do začátku září. Vstupenky
je možné zakoupit v Turistickém informačním centru
vedle radnice anebo online prostřednictvím Plzeňské vstupenky. Termíny a aktuální informace najdete
na www.visitplzen.eu.

02/06 / 10:00

Švihov

Hodování
na hradě Švihov
Po celou první červnovou neděli budete moci ve zdech starobylého hradu ochutnávat u vybraných provozovatelů pochoutky delikátních
chutí z celého světa. Chybět nebude ani kulinářský
trh, hudební doprovod, klidová zóna, zóna workshopů pro děti i dospělé, cvičení jógy a v neposlední řadě
zóna ležení na piknikových dekách a slastného koukání do nebe. Základní vstupné činí 200 korun, zlevněné
130 Kč, děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné
vstupné pro dva dospělé a tři děti je 400 Kč. K tomu
bude k dispozici parkování zdarma. Jen své psí mazlíčky
nechte protentokrát doma.

02–22/06

Festival TANEC
PRAHA v Plzni
Mezinárodní festival TANEC
PRAHA opět láká na špičková
díla do Moving Station a zároveň oživí veřejný prostor v performancích Family Friendly. Letos startuje
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workshopem a odvážným sólem Métamorphose z Madagaskaru. V prostoru před Západočeským muzeem
pak vyroste zcela nový objekt, který svými těly a monumentální dřevěnou konstrukcí vytvoří mezinárodní skupina Body Architects. Dílo oceněné mezinárodní jury
České taneční platformy PLI nebo hravá Assemblage
představují výběr z česko-slovenské taneční scény.
Program završí rodinné odpoledne na Náplavce k světu s performancí LEGOrytmus, inspirovanou tématem
olympiády. Více informací na www.tanecpraha.cz.

03/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Postel hospoda
kostel

Římskokatolický kněz Zbigniew Jan Czendlik vypráví příběhy nejen z osobního
života s humorem jemu vlastním. S diváky se rád a otevřeně podělí o řešení problémů současného světa.

TIP NA ČERVEN
05–09/06

23. mezinárodní folklorní
festival CIOFF®
Plzeň 2019
Už potřiadvacáté se na začátku června stane Plzeň
hlavním městem folkloru. Přijedou sem soubory
z Indonésie, Mexika, Rumunska, Německa, Slovenska, ale i z různých koutů České republiky. Program
odstartuje Folklorní večer v amfiteátru v Konstantinových Lázních. Ve čtvrtek se festival již tradičně
zastaví pod lípou ve Vrčeni, aby tu rozprostřel své
Malé folklorní slavnosti. Od pátku do neděle se
pak přesune do srdce Plzně, na scénu U Branky.
Hlavním tématem letošního ročníku je pivo a vše,
co se okolo tohoto plzeňského fenoménu točí.
Na páteční večer je ve spolupráci s Pivovarským
muzeem připraven k tomuto tématu samostatný
pořad. V neděli pak folklorní soubory zavítají ještě
na Doubravku a do Dýšiny. Své okénko bude festival mít i na Historickém víkendu. Více informací
na www.mffplzen.eu.
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Polák Zbigniew Jan Czendlik působí v České republice
od roku 1992 a je děkanem lanškrounským. Ve známost
vešel zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Součástí
pořadu bude autogramiáda stejnojmenné knihy Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové, za niž obdrželi Cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017.

07–09/06

Plzeň

Historický víkend
Letošní Historický víkend bude
ve znamení vlády Rudolfa II.,
který v Plzni pobýval a pozvedl tak její slávu a věhlas.
Jeho Veličenstvo přijede osobně a přiveze s sebou nejen hraběnku Stradovou, krásné dámy, dvořany, vojáky
a komorníky, ale také svůj proslulý zvěřinec, kterému
bude vévodit dvouhrbý velbloud Vilda. Chybět nebudou ani alchymisté, zlatodějové a hledači Kamene mudrců. K poctě císaře bude připraven bohatý program,
městem projde tradiční sobotní odpolední průvod
i večerní Vejšlap Plzeňských strašidel, děti se mohou
těšit na Pohádkovou cestu či dětskou scénu. Císaře navštíví i nekorunovaný pán jižních Čech, pan Petr Vok
z Rožmberka. I na jeho panství se daří různým vynálezcům a ten nejodvážnější z nich se pokusí před zraky
císaře vzlétnout na vlastnoručně vyrobeném létacím
stroji! Více informací a kompletní program najdete
na www.nadace700.cz/hv a v programové části časopisu.

09/06 / 10:00–18:00

Škodaland

Škodaland
Race Junior
Škodaland Race Junior je běžecký závod po vyznačené trase v nerovnoměrném
terénu, který je doplněný překážkami. Jde o závod,
který prověří fyzickou zdatnost, ale také psychickou
odolnost závodníků při překonávání překážek. Délka
trasy je cca 1 100 m a obsahuje 14 překážek. Každému
závodníkovi bude měřen čas, v každé kategorii pak tři
nejlepší chlapci a tři dívky dostanou poháry s logem závodu. Smyslem akce je také propojení rodičů s dětmi při
překonávání jednotlivých překážek. Akce je zaměřena
na děti ve věku od 4 do 13 let a rozdělena do jednotlivých kategorií. Je určena rodinám s dětmi i volně příchozím divákům a fandům bez vybírání vstupného. Více
na skodalandracejunior.cz.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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11/06 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Literární čaj o páté
s Alešem Palánem
Sál beletrie bude tentokrát hostit autorské čtení Aleše
Palána, který přijede číst ze svého nového románu Miss
Exitus. Ten zavádí čtenáře do prostředí domácího hospice. Ema, pracovnice domácího hospicu, který poskytuje
péči umírajícím klientům v jejich domovech, zažívá během jediného dne několik zásadních životních zvratů.
Aleš Palán citlivě zachycuje situace kolem odchodu nevyléčitelně nemocného člověka, poutavě a do hloubky
odkrývá psychiku ženy procházející náročným životním
obdobím a zároveň vedle existenciálních problémů odkrývá i ty celospolečenské, jako je dědictví komunismu
či privatizace a „podnikání“ v devadesátých letech.

13/06 / 19:00

DEPO2015

Filmový klub
DEPO2015:
Dej mi své jméno
Poměrně málo snímků s LGBT tematikou dokáže své
téma zakomponovat do soukolí celého díla, aby působilo zcela organickým a přirozeným dojmem a bylo tak
plně emancipovanou romancí, jejíž ústřední podstatou
je láska, a nikoliv gender. Dej mi své jméno je příkladem
výborné scenáristické práce, která z obyčejné letní gay
romance vytváří hluboký a působivý zážitek, zanechávající pocit těžko opakovatelného prožitku. Celému snímku
vévodí intenzivní herecký výkon Timothée Chalameta.

15/06 / 09:30–17:00

Mezigenerační
a dobrovolnické
centrum TOTEM

Výstava ježků
trpasličích
Plzeň 2019

Trpasličí ježci jsou oblíbení domácí mazlíčci. A proto
musejí mít – stejně jako jiní domácí mazlíčci – i svou
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

výstavu a soutěž krásy a dokonalosti. Návštěvníci nejen
poznají tahle roztomilá zvířátka, ale mohou pochopitelně dát hlas tomu, který se jim bude líbit nejvíc. A taky
se mohou dozvědět, jestli ježek opravdu píchá, dupe
a nosí na svých bodlinkách jablka. Vstupné pro děti
od 6 do 15 let je 20 Kč, nad 15 let 50 Kč.

15/06 / 10:00

Depo Karlov
a vozovna Slovany

Oslavy výročí
120 let PMDP

V letošním roce uplyne 120 let od zahájení provozu
městské veřejné dopravy v Plzni, konkrétně od vyjetí
první elektrické tramvaje. Dopravní podniky proto připravily prohlídky depa Karlov a tramvajové vozovny Slovany s bohatým programem. Budete se moci svézt nejen
plzeňskými historickými vozy, bude na vás čekat výstava
provozních i historických vozů, ukázka dynamického
dispečinku a další doprovodný program. Pro děti budou
nachystané soutěže o ceny, skákací hrad a další zábava.
V neděli 16. června pak jsou připraveny jízdy historickými vozy. Více na www.pmdp.cz.

TIP NA ČERVEN
15/06

Techmania

Doprovodný
program
v Techmanii
V rámci festivalu industriální kultury Industry
Open 2019, který se bude konat od 14. do 16. června oslaví Škodovka stošedesáté narozeniny a při
této příležitosti zve k oslavám i její dítě, Techmania.
Pro návštěvníky připravila zvýhodněné vstupné,
komentovanou prohlídku historického trolejbusu
3Tr3. S architektem Janem Soukupem se budou
moci podívat i do běžně nepřístupných prostor
v budovách Techmanie. Chybět pochopitelně
nemůžou ani oblíbené science show, přednášky
nebo možnost povozit se na segwayích. Program
a rezervace vstupenek na www.techmania.cz.
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MIG 21

PF BAND

ŽLUTÝ
PES

Mirai
Lucie
revival

15. 6. 2019 • 14.30 hodin • STARÝ PLZENEC
BOHEMIA SEKT • SMETANOVA 220

15/06 / 14:30

Starý Plzenec

Den BOHEMIA
SEKTu pro dospělé
i špunty

PF Band, Lucie revival, Žlutý pes, Mirai a MIG 21 – to je hudební nabídka festivalu, jímž bude v půli června žít areál
BOHEMIA SEKTu ve Starém Plzenci. Do konce května vás
vstupné vyjde na 250 Kč, v červnu na 290 Kč a na místě zaplatíte skoro čtyři stovky. Děti do 15 let mají vstup
zdarma. Mezi Plzní a Plzencem bude zajištěna kyvadlová
doprava z konečných tramvají na Slovanech a na Světovaru, a to mezi 14. a 22. hodinou vždy v celou. Předprodej
vstupenek na www.osobnivinoteka.cz, www.goout.cz
a ve vinotéce BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci.

VSTuPNé

Kulturní tipy

19/06 / 19:00

Nádvoří Plzeňského
pivovaru

Letní swingová
tančírna
s Coffee Time

250 Kč do Konce Května, 290 Kč od června, 390 Kč na místě
děti do 15 let mají vstup zdarma

PřEdPROdEj VSTuPENEK Od 10.4.2019

www.osobnivinoteKa.cz, www.goout.cz a ve vinotéce
boHemia seKt, smetanova 220, starý plzenec

dOPRAVA Z PLZNĚ

Kyvadlová doprava bude jezdit Každou celou Hodinu od 14 do 22 Hodin,
a to z náměstí milady HoráKové, se zastávKou světovar (plzeň, slovany).

TIP NA ČERVENEC
05–07/07
Akademie
hotelnictví
a cestovního ruchu

Festival MILUJ
SVŮJ ŽIVOT
v Plzni
Festival představí směry a obory z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Bohatou výstavní část doplní pestrý
přednáškový program. Poprvé přijal pozvání
populární západočeský terapeut MUDr. Tomáš
Lebenhart. Za svým publikem přijede i cestovatel a spisovatel Miloš Matula. Jak mít víc času
prozradí terapeut Petr Gono. Zahraniční lektoři
zase přítomným umožní zažít léčebný ohňový rituál. A dojde i na témata, jako je Digitální
demence nebo Jak se zbavit bloků k penězům.
Na sto vystavovatelů návštěvníkům nabídne své
služby a zboží. Budou zde například poradny alternativní a klasické medicíny či občerstvení s nabídkou chutných a zdravých jídel. Více informací
na www.festivalmilujsvujzivot.cz.
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Milovníci swingu přivítají léto v rytmu toho nejlepšího
z téhle muziky. Skvělou atmosféru pro tanec i poslech
zajistí pražská formace Coffee Time, v jejíchž řadách najdete muzikanty z Havelkových Melody Makers. O after
party se postará plzeňská formace Zhirawski Memory
Band. Tančírna u altánu v pivovaru je součástí Jazzu bez
hranic a jeho swingových kurzů.

22/06 / 10:00

Zoo

Začátek léta
ve znamení
dívčího půvabu
Do léta vstoupí zoo i letos pohádkově. První letní sobotu tu bude připravena pohádková stezka, na níž se děti
setkají s oblíbenými postavami klasických i moderních
pohádek. Za splněné úkoly dostanou zajímavé ceny.
Odpolední sobotní program rozšíří volba Květinové
dívky 2019. Porota ji bude vybírat z děvčat ve věku mezi
12 a 16 lety. Finále jubilejního X. ročníku s bohatým kulturním doprovodným programem se uskuteční opět
na prostranství před Tropickým pavilonem. Na prázdniny pak malé návštěvníky plzeňská zoologická a botanická zahrada vyprovodí v sobotu 29. června velkým
soutěžně-cestovatelským programem příznačně nazvaným Adie školo – Světadíly za zvířaty.

23/06 / 13:00

Zámek Zbiroh

Cesta do říše
hmyzu

Vydejte se s dětmi na zámek
a ze zámku do lesa za brouky a broučky! Pro děti bude
připravena stezka zámeckým lesem, kde budou plnit
různé úkoly a hádanky. Čekat tu na ně budou postavy
z říše hmyzu. Cena vstupného je 70 Kč pro děti i dospělé.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

Více informací a rezervace na emailu info@zbiroh.com
nebo na telefonním čísle 602 527 632. Na nádvoří se
bude konat jarmark a nebudou chybět ani dětské dílničky. Navštívit můžete dětské prohlídky zámku a občerstvit se v zámecké krčmě.

30/06
11:00–18:00

Tržnice DEPO

PicNic 2019

Zažijte to nejlepší z prázdnin v jednom dni! Přijďte na koupačku, letní kino, opékání buřtů, fotbálek,
busking a spoustu dalších aktivit. Poslední červnovou
neděli si v DEPO2015 užijete, ať už v létě pracujete, nebo
si stále užíváte volný červenec a srpen.

08–26/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Je tady 30. letní jazyková škola, na níž se každý může
zdokonalit v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, ruštině, španělštině, čínštině a cizinci i v češtině.
Vybírat můžete z kurzů celodenních, dopoledních i odpoledních v různých úrovních pokročilosti. Pro děti je
v nabídce pobytový kurz angličtiny a němčiny na zámku
v Nečtinech. Po skončení výuky ve všech kurzech probíhá zábavný program, výlety, sportovní akce a večírky,
kde si všichni mohou nabyté znalosti hravě procvičit.
Více na www.isls.zcu.cz.

19–21/07

DEPO2015

Skvosty s vůní
benzínu 2019
Přehlídka historických i současných vozů přivede do DEPO2015 historické i moderní
automobilové a motocyklistické skvosty. Letos s tématem Velké cesty. Proto přijede dobrodruh Dan Přibáň
a jeho Trabanti, cestovatelé T. Vaňourek a L. Socha z Expedice Zikmund 100, dakarista M. Macík se závodním
kamionem či T. Vejmola s jediným pojízdným tuktukem
v Evropě. Zaujme i výstava věnovaná výročí plzeňského
Metalexu. Návštěvníky čeká také hudební program, občerstvení z foodtrucků a zábava pro celou rodinu. Vstupenky na www.skvosty-plzen.cz.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že od 17. do 25. srpna bude
prostor za OC Plzeň Plaza opět
patřit tradiční sportovní akci pro
malé i velké Sportmanii.
… že v polovině prázdnin se Plzeň stane Mekkou
milovníků swingu a dixielandu. Proběhne další
ročník Mezinárodního dixielandového festivalu a tanečního festivalu Summer SwinglTangl,
letos poprvé pod společnou hlavičkou Pilsen
Swing&Dixie Days.
… že letošní Večer pro klášter Chotěšov proběhne 3. srpna.
… že i letos zvou turistické zajímavosti našeho
kraje na již šestnáctý ročník velkého soutěžního
putování s názvem Prázdninová štafeta.
… že Letní barokní festival letos zve na barokní
slavnosti například do Mariánské Týnice (7. 6.),
na Zelenou Horu (15. 6.), do Klatov (21. 6.) nebo
do Záluží u Stoda (27. 7.).
… že ve druhé polovině června bude Borská přehrada patřit závodu dračích lodí (23. 6.).

TIP NA ČERVEN
15/06 / 12:00

NC Borská pole

Poznávačka

Velmi oblíbená Poznávačka udělá největší radost
návštěvníkům, kteří v létě plánují výlety po České
republice, Evropě i po světě. Za úkol budou mít odkrývat políčka na hracím poli a poznat například
hrad Karlštejn, Buckinghamský palác nebo Grand
Central Terminal New York. Vítězové nejtěžší varianty se mohou těšit na odměnu v podobě nákupu
zdarma v NC Borská pole, a to až do výše 4 000 Kč.
Do soutěže se může zapojit ten návštěvník centra,
který ukáže hosteskám účtenky ze zdejších obchodů v minimální hodnotě 2 000 Kč.
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13/06 CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Muži v černém: Globální hrozba
komedie / sci-fi / akční
Série Muži v černém se dočkala tří velice úspěšných dílů a dokonce se
před pár lety přemýšlelo o tom, že by tihle vždy skvěle oblečení bojovníci proti mimozemšťanům spojili síly s trdly z komediální série
21 Jump Street. Nakonec z toho sešlo a vracejí se sólo, i když v trošku
jiné sestavě, než na jakou jsme zvyklí. Zatímco v předchozích třech
filmech bojovali se šmejdy z vesmíru Will Smith a Tommy Lee Jones,
teď dostane prostor nová generace hrdinů. Muži v černém: Globální
hrozba ovšem není předělávka, ale regulérní čtyřka, takže uvidíme,
třeba se Smith a Jones ještě někdy v budoucnu vrátí. V každém případě letošní Muži v černém se točí kolem mladé Agentky M, ta dostane
za úkol odjet ze Spojených států do Londýna, kde tamní pobočka řeší
dost neobvyklý a nepříjemný problém. Agent H totiž zjistil, že anglickou
sekci Mužů v černém infiltrovali mimozemšťané, kteří dovedou měnit
svou podobu. Netuší, komu může věřit, a tak potřebuje pomoc někoho z venku. Ti dva zpočátku hledají společnou řeč jen těžko, ale krize je krize a je potřeba táhnout za jeden provaz. Při pátrání po nepřátelích
a po pravdě se podívají nejen do Anglie, ale třeba i do Maroka a všude to pořádně rozjedou. Nebezpečí jim totiž
dýchá na záda úplně všude. V hlavních rolích se tentokrát sešli Chris Hemsworth a Tessa Thompson, kteří spolu
natočili komiksovky Thor: Ragnarok a Avengers: Endgame a jejich šéfa si zahraje klasik Liam Neeson. Režie se
ujal F. Gary Gray, jenž má na kontě mimo jiné osmý díl série Rychle a zběsile, takže akci rozhodně umí. Kino
Káčko uvede 14. a 23. června.

30/05

CineStar, Cinema City

Máma / horor / thriller
Herečka Octavia Spencer má doma sice Oscara, ale žádná velká hvězda to
není. Na druhou stranu diváci si jí v kině jen málokdy nevšimnou, protože se
stala specialistkou na role zamračených, nepříjemných černošských dam, které si dovedou vydobýt respekt jediným pohledem. V hororu Máma ale zajde
ještě o něco dál. Ten se točí kolem party mladých studentů a ti mají stejný problém jako většina jejich vrstevníků. Shánějí alkohol, který si nemůžou sami koupit, a hledají místo, kde by si ho mohli
v klidu vypít. A pak potkají podivnou ženu, která jim nejenže pití koupí, ale ještě je pozve do svého domu a dovolí
jim, aby si ve sklepě dělali večírky. Jen nesmí chodit nahoru. Zakázané ovoce ale chutná nejlépe, a tak se hrdinové
jednoho dne rozhodnou nakouknout, co se v domě skrývá. A to neměli dělat, Máma totiž před světem schovává pár
nehezkých tajemství. A navíc se ukáže, že to není zdaleka tak sympatická dáma, jak se mohlo na první pohled zdát.
Když si ale hrdinové uvědomí, s kým mají co do činění, je už pozdě. A bude je to bolet.



CineStar, Cinema City, Kino Beseda

30/05

Rocketman / životopisný / drama / hudební
V loňském roce kina po celém světě doslova zbořil film Bohemian Rhapsody. Příběh kapely The Queen a především jejího frontmana Freddieho Mercuryho si zamilovali jak fandové muziky téhle slavné party, tak i lidé, kteří
o Queenech nikdy neslyšeli. Obrovská energie, skvělá muzika a vynikající
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Filmové premiéry

herecké výkony dotlačily film skoro až k miliardě. A letos zkusí jít ve stopách Bohemian Rhapsody právě Rocketman. Ten se zaměří na životní příběh muzikanta, provokatéra a hodně komplikovaného člověka jménem Elton
John. Tahle hudební legenda ovlivnila svět podobně jako Mercury a mohla by to být opět solidní jízda nejen pro
fandy slavného pianisty a zpěváka. Režíruje totiž Dexter Fletcher, který pomáhal s dokončováním právě i Bohemian Rhapsody. Hlavní role se ujal Taron Egerton známý z komiksové série Kingsman. Kino Beseda uvede 3. června.

30/05

CineStar, Cinema City

Godzilla 2: Král monster / akční / dobrodružný
Godzilla je sice japonské monstrum, teď ovšem rozjíždí kariéru v Hollywoodu. Nové generaci diváků se představila před pěti lety a srovnala u toho
do latě dvě další monstra, a i když to odneslo i lidstvo a pár velkoměst, pořád
to byla tak trochu rozcvička. Ta pořádná destrukce přijde až teď. V Godzilla 2:
Král monster se totiž objeví nejen titulní hrdina, který stojí na straně lidí (ačkoliv to tak z toho, kolik toho zadupe do země, nemusí vypadat), ale dorazí i trojice dalších titánů. Na scénu dorazí obří
můra Mothra, obrovitý pterodaktyl Rodan a především King Ghidorah, trojhlavý drak, který dovede pouhým máváním svých křídel zničit města plná mrakodrapů. Godzilla bude mít docela fofr, pokud chce ve střetu s touhle trojicí
obstát. A lidstvo si tváří v tvář stovky metrů vysokým monstrům bude muset uvědomit, že na téhle planetě už nešéfuje. A že bude nejlepší klidit se v souboji obrů z cesty a doufat, že to pro lidi dopadne co možná nejméně bolestivě.

			

Cinema City

30/05

Šprtky to chtěj taky / komedie
Herečka Olivia Wilde se rozhodla, že toho před kamerou předvedla už docela dost a má na kontě i pár hitů, díky nimž si v Hollywoodu zajistila solidní renomé. Hvězda filmů jako Tron: Dědictví nebo seriálu Vinyl se teď tedy vrhla
na režii. Když se k podobnému kroku herci odhodlají, dost často to dopadá
tak, že si natočí film pro sebe, kde by mohli herecky zazářit, Olivia Wilde
na to jde ale jinak a před kamerou se vůbec neobjeví. Její debut Šprtky to chtěj taky bude totiž komedie, která
se má točit okolo dvou dlouholetých kamarádek a spolužaček. Těm už ve velmi brzkém věku došlo, že střední
škola, party a randění jsou fajn, na vysokou je však nedostanou, takže většinu posledních let proležely v knížkách.
Všichni od nich čekají velké věci, ale Amy a Molly si řeknou, že když už ta škola končí a když už jejich budoucnost
vypadá vcelku zářivě, tak si můžou pro jednou dovolit utrhnout se ze řetězu. A pokusí se během jedné jediné noci
dohnat všechny večírky, které jim během jejich studia utekly. A možná, že zjistí, že život vážně není jen o tom ležet
v učebnicích a čekat, co přinese zítřek.

06/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

X-Men: Dark Phoenix / akční / dobrodružný
X-Meni jsou s námi v kinech už od roku 2000 a během té doby se tihle komiksoví mutanti střetli s hromadou zatraceně nebezpečných protivníků, cestovali časem a párkrát zachránili svět i lidstvo, které je za to upřímně nenávidí.
Teď je však čeká nepřítel, na jakého nejsou připraveni. Mladá telepatka Jean
Grey patří mezi X-Meny a pár hrdinských skutků už na svém kontě také má.
Přesto pořád bojuje s vlastní nejistotou a strachem, že její síly se jí vymknou z rukou. Teď spolu s ostatními X-Meny
vyráží na misi do vesmíru, kde musí zachránit skupinu astronautů, nic ovšem nejde podle plánu a Jean zasáhne tajemná síla. A ta ji promění. Její schopnosti jsou náhle mnohem silnější, ale ona sama netuší, jak si s nově nabytou
mocí poradit a navíc to vypadá, že vesmírná síla změnila i její hlavu. Už to není vyděšená mladá dívka, ale žena,
která se chová nevypočitatelně a ani její přátelé netuší, jak jí pomoci a zachránit. Pomalu jim ovšem dochází, že
by neměli zachraňovat ji, ale všechny ostatní. Z Jean se stává Dark Phoenix, bytost schopná zničit svět. Dovedou
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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ji její přátelé zastavit? A pokud ano, za jakou cenu? V hlavních rolích se objeví staří známí James McAvoy, Jennifer
Lawrence, Michael Fassbender nebo Sophie Turner ze Hry o trůny. Kino Káčko uvede 7., 14. a 16. června.

06/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Psí poslání 2 / rodinný
Dva roky starý doják Psí poslání udělal v kinech hodně solidní čísla a to logicky znamená, že se dočkal pokračování. Ubrečené příběhy o pejscích a jejich
majitelích si nejspíš vždycky najdou dost fanoušků. Minule jsme zjistili, že
psí duše putuje po smrti do nového těla, a tak může člověk strávit celá desetiletí s různými pejsky, kteří jsou ve skutečnosti jedním a tím samým. Pes
Bailey tak byl se svým páníčkem Ethanem dlouhé roky a nezamiloval si jen jeho, ale celou jeho rodinu. Potíž je, že
Ethan nikdy moc nevycházel se svou teď už dospělou dcerou, která jednoho dne sedla do auta i s malou vnučkou
CJ a odjela do Los Angeles. Tam se věnovala jen a pouze sama sobě a CJ nevyrůstala ve zrovna ideálním prostředí
a Bailey si řekl, že s tím něco udělá. Když si s Ethanem ujasnili, že bude bez svého čtyřnohého kámoše v pohodě,
vyrazil za CJ. A byl s ní na rozdíl od její maminky celé její dětství a dospívání. Bude ale jeho kamarádství stačit
na to, aby ji zachránil a aby znovu našla cestu k dědovi? I tentokrát se bude v kině asi hodně dojímat a brečet
a i tentokrát u toho bude Dennis Quaid. A spousta roztomilých psů! Kino Káčko uvede 9. června.

		

CineStar, Kino Káčko

06/06

TvMiniUni: Zloděj otázek / animovaný / rodinný
Pořad TvMiniUni si získal spoustu fanoušků, a to hlavně mezi dětskými
diváky. Aby taky ne, když je určený pro ty nejmenší a těm by se měla líbit
i celovečerní verze s podtitulem Zloděj otázek. Proč Zloděj otázek? Protože
někdo všechny všetečné otázky od dětí ukradl a spolu s nimi i lapač otázek.
A rodiče začínají být nervózní, protože jejich děti se poslední dobou chovají
trochu podivně a žádné otázky nemají. Co se vlastně stalo a kdo je tajemným zlodějem? Na to musí přijít praještěr
Voráček a jeho kamarádi. Ti odhalí, že odpovědi se skrývají v tajemné herně, kterou vlastní kluk jménem Bambino
a strašidelná paní Konvičková. A taky v tom mají prsty dva rodiče, kteří na Bambina nemají tolik času, kolik by
chtěl… co s touhle šlamastikou hrdinové nakonec vyvedou? Vedle starých známých z televize se objeví třeba
i Pavel Liška, Barbora Poláková nebo Miroslav Krobot. Kino Káčko uvede 7., 9. a 16. června.

13/06

CineStar, Cinema City

Rodiče na tahu / komedie
Salma Hayek a Alec Baldwin už si ve filmovém světě prošli lecčím a oba mají
na kontě akční filmy, ambiciózní dramata i komedie. A teď se v jedné komedii
sešli. Rodiče na tahu se budou točit okolo manželského páru, který to malinko přehání s alkoholem, a i to je jeden z důvodů, proč přijdou prakticky
o všechno. Žijí ovšem ve světě, kde je společenský status velmi důležitý, a tak
se rozhodnou svůj bankrot utajit úplně přede všemi. I před vlastními sousedy a potomky. Jak dlouho se jim to může
dařit? A může se jim nakonec povést celou situaci vyřešit tak, aby neskončili na samém dně?

20/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Tajný život mazlíčků 2 / animovaný / komedie / rodinný
Animák Tajný život mazlíčků byl před pár lety docela velký hit. Aby taky ne, kombinace roztomilých zvířat, ještě
roztomilejší animace a spousty divokých honiček a humoru nemohla zklamat. V podobný úspěch doufá i druhý díl.
Hlavním hrdinou je teriér Max, který už se stihl vyrovnat s tím, že jeho panička má i jiná oblíbená zvířata a teď i oblí-
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beného člověka. A vlastně dva, protože potom, co chvilku tloustla, se v Maxově domově odkudsi vyklubal ještě třetí
člověk. Je mrňavý a nic moc neumí, takže ho Max musí chránit a je toho na něj trošku moc. Takže skončí u veterináře,
který mu naordinuje pobyt na venkově. A pro psa z města znamená venkov noční můru. Max se pokouší přežít
ve světě plném trávy, stromů, šílených krocanů a dalších zvířat. Jeho kámoš, králík Snížek, se zase trošku zamotá
do vlastních lží o tom, jak mocný je superhrdina, a spoustu problémů mají i psí slečna Brigitte a ostatní čtyřnozí
hrdinové. A jednoho z nich nově dabuje i Harrison Ford! Kino Káčko uvede 21., 23. a 28. června.

		

CineStar, Cinema City

20/06

Podfukářky / komedie
Kdybyste vedle sebe postavili Anne Hathaway a Rebel Wilson, asi byste moc
společných prvků nenašli. Jeden ale určitě, obě dvě dámy mají totiž hodně
velký smysl pro humor a možná i proto se rozhodly spojit síly u komedie Podfukářky. V ní si zahrají profesionální podvodnice, které se zaměřují na bohaté,
hloupé a především morálně zkažené muže. Takže je oberou o peníze a ještě
z toho mají dobrý pocit. Zatímco Anne Hathaway se pohybuje v luxusní společnosti, kde se hraje i o luxusní peníze,
Rebel Wilson na to jde odspoda. Jejich cíle jsou jiné, jejich postupy ještě víc, přesto si řeknou, že na další akci vyrazí
společně, protože obě dvě mají stejný cíl. Nejen obrat dalšího zoufalce o prachy, ale především se ošklivě pomstít
mužům, kteří se k nim nezachovali zrovna hezky. Začíná hra o velké peníze i ztracenou čest. Může v ní však vyhrát
pár zlodějek, které jsou zvyklé podvádět všechny ve svém okolí? Anebo si půjdou nakonec obě dámy po krku?

27/06

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Yesterday / komedie / hudební
Danny Boyle a Richard Curtis patří k předním britským filmařům. Ten první má
na kontě Trainspotting nebo oscarového Milionáře z chatrče, ten druhý zase
Lásku nebeskou. Teď se rozhodli vzájemně si vypomoct a našli projekt, na kterém se můžou podílet oba, Boyle jako režisér a Curtis jako scenárista. Yesterday je příběh mladého muzikanta Jacka Malika, jenž miluje Beatles a na pódiu
to dovede solidně rozjet, to mu bohužel nestačí k tomu, aby se uživil. Pak se ale jednoho dne probudí do světa,
který je malinko jiný než ten, který zná. Jeho kamarádi i rodina jsou pořád tady, on je pořád muzikant, jedna věc
ovšem zmizela. Beatles. Tahle kapela nikdy neexistovala a neexistovaly ani jejich písničky a vzpomíná si na ně jen
Jack. A i když s tím má zpočátku trošku morální problém, nakonec se rozhodne začít je hrát před lidmi a vydávat je
za svoje. Během pár dní se z Jacka stane hudební fenomén a superhvězda. Co se však stane, když jeho lež odhalí
jeho nejbližší? A co když se ozvou skuteční Beatles? Hudební romantická komedie bude parádní zábava nejen pro
milovníky Brouků, ale pro každého, kdo má rád muziku a pohodové britské komedie. Kino Káčko uvede 27. června.

		

Cinema City

27/06

Slunce je také hvězda / drama
Spisovatelka Nicola Yoon je specialistkou na romantická dramata pro dospívající holky a už si jí všimli i v Hollywoodu. Její dva roky staré Všechno, úplně
všechno bylo docela fajn a teď zkusí u diváků (nebo asi spíš divaček) zabodovat romance Slunce je také hvězda. Hlavní hrdinkou je mladá Natasha, dívka,
která věří ve vědu a fakta a něco jako osud považuje za pitomost. Na rozdíl
od Daniela, který si myslí, že právě osud ovlivňuje naše kroky a životy. Když se ti dva potkají, přeskočí mezi nimi jiskra,
ale žádnou velkou romantiku nečekejte. Natasha a její rodina mají totiž pouhých dvanáct hodin na to, aby opustili
Ameriku, nebo budou deportováni. Daniel je ovšem přesvědčený, že mají být spolu a je odhodlaný to své nové lásce
nejenom dokázat, ale i udělat všechno pro to, aby skutečně spolu byli.
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Názor Marcely Krejsové

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Marcely Krejsové
Jídlo miluju a sním a ochutnám cokoliv. Nemám žádné předsudky, jako někdo
má třeba trampoty s tím, že neochutná chobotnici, mušle nebo sushi. Když to
má výbornou chuť, tak miluju všechno. Ale nemám ráda pálivé jídlo, nedělá mi
to dobře. Mám zážitek z Londýna, kdy jsme vyrazili do indické restaurace, a já
jsem od prvního sousta celý večer nevěděla, co mám na talíři, protože mi to totálně spálilo chuťové
pohárky. Prostě nesnáším pálivé, ale jinak dobře okořeněné a výrazné jídlo, to ano.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Přesto ale přece jen mám s jídlem spojený jeden výrazně negativní zážitek: rajská polévka z mateřské školky.
Donedávna jsem ji vůbec nemohla jíst, protože tenkrát jsem ji nechtěla, ale paní učitelka mi ucpala nos a nařídila, že ji sníst musím – a já ji vyzvracela zpátky do talíře.
Jako dítě jsem vůbec strašně málo jedla. Proto mi pořídili speciální talíře, dvojité, vyhřívané, protože jsem
měla absolutní nechutenství a v jídle jsem se neustále nimrala a byla jsem hubená. Což se teď samozřejmě
výrazně změnilo, od dospělosti jídlo miluju a taky už nejsem hubená.
Ale jak jsem nesnášela rajskou polévku, tak jsem milovala rajskou omáčku, protože ta byla sladká. Pak jsem
milovala škubánky, které dělala babička nebo dušenou mrkev s rozpekem. To jsou věci, které už si dnes neuvařím, to bylo od babičky nebo od maminky. Nebo vzpomínám na bramborové placky ráno do postele s čajíčkem, mňam!
Dnes je pro mne největším lákadlem středomořská kuchyně, protože je taková svěží, evokuje teplo, a skleničku vína někde na pobřeží nebo v přístavu, takže pocitově se směřuji k Itálii, jižní Francii, Španělsku. Nezapomenutelná pro mne je také chobotnice, kterou jsem měla letos v Bruselu. Čekala jsem, že mi donesou
na talíři drobné chobotničky, ale tohle byla chobotnice, která měla chapadla o velikosti vepřové panenky.
Byla vynikající. To byl zážitek, který jsem nečekala.
A co vařím já? Když mám hosty, třeba když pozvu rodinu, tak je u mě vyhlášené knedlo, vepřo, zelo nebo
svíčková. Někdy je to třeba pro kamarády zvěřina nebo losos na citronové omáčce. Jinak sama pro sebe nevyvařuji, vždycky to skončí u špaget.
V Plzni chodím trvale do čtyř restaurací v centru města, které střídám – Rango, Srdcovka, Osteria Martinská
a PIJEZPI, ale moji favorité jsou Rango a Martinská. Všem doporučuji, ještě mě s jídlem nezklamali. Naproti
tomu do kaváren moc nechodím, nemám na to čas. Ale párkrát jsem byla v Orient Coffee na náměstí Republiky. Také se mi moc líbilo v Pappa Coffee, tam to má takovou úplně jinou atmosféru.
Jinak mám s restauracemi v Česku dost problém. Pokud člověk cestuje a navštívil restaurace mimo naši republiku, určitě si všimnul vstřícnosti a srdečnosti lidí, kteří v podnicích pracují, a s jakou noblesou, chutí a srdečností domácí produkty nabízejí. Zejména na jihu, v Itálii, ve Španělsku. U nás se to úplně neděje. Nevím
o tom, že bychom měli nějakou typicky českou hospodu, kam by člověk šel a věděl by zaručeně, že si tam
dá typicky české jídlo z našich surovin. Chybí mi tu hospoda, kde by měli nabídku od bramboračky přes borůvkové nebo švestkové knedlíky, bramborové placky, omáčky jako koprovku, rajskou nebo plněné papriky
s rýží v rajčatové omáčce. Jednoduše podnik, kde bystě měli pocit, že jste v babiččině kuchyni, to mi tu hodně
chybí. Kopírujeme to, co je ve světě, máme pizzerie, sushi, středomořské restaurace, ale to, co je naše, to
zanedbáváme.
Marcela Krejsová
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku
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To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se…

od 01/06

Pulcinella

Letní nabídka ryb
S příchodem letního počasí
a venkovního posezení přichází
restaurace Pulcinella každý týden s nabídkou čerstvých
ryb a letních receptů z nich. Navoďte si atmosféru léta
a dovolené, i když jste ještě v zajetí pracovních povinností. Tak si nechte chutnat! Pro rezervace nebo více informací volejte 377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz.

od 01/06

el Cid

Týdny
mezinárodní
kuchyně v el Cidu
Přijďte ochutnat speciální týdenní nabídky do restaurace el Cid v centru Plzně. Šéfkuchař tu sestavuje nabídku
zaměřenou na regionální speciality. Potěšit se můžete
například specialitami francouzské, španělské nebo
asijské kuchyně. Speciality nabízí restaurace za přijatelné ceny a chutě jsou opravdu autentické. Tak přijďte
ochutnat a nechte se vtáhnout do chutí a atmosféry
těchto míst. Rezervace míst na tel.: 377 224 595 nebo
na www.elcid.cz.

28–29/06

DEPO2015

Plzeňské Ovínění
2019
V Plzni se nemusí pít jen pivo!
Přichází totiž Ovínění a s ním pořádná dávka kvalitního
moravského i zahraničního vína. Přijďte si vychutnat
skleničku výborného vína v dokonalé kombinaci s vybraným jídlem a perfektní atmosférou. V areálu DEPO2015
budete mít jedinečnou možnost odstartovat léto tak,
jako ještě nikdy. Na své si přijdou nejen milovníci vína,
ale také lidé s mlsnými jazýčky nebo děti. Za vstupné
100 Kč každý návštěvník obdrží krásnou festivalovou
skleničku, katalog a může se těšit na desítky perfektních
vín, tematické jídlo a doprovodný program včetně hudby. Děti mají samozřejmě vstup zdarma a jsou vřele vítány, stejně jako domácí mazlíčci. Více informací najdete
na www.ovineni.cz.
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v restauraci a pivovaru
Beer Factory poblíž náměstí
už otevřeli zahradu, kde vám
na velkém grilu připraví speciality z produkce místních farmářů.
… že 20. července se konají XXVII. Nepomucké
pivní slavnosti.
… že Slavnosti města Horšovský Týn a Anenská
pouť se letos budou konat od 25. do 28. července.
… že začátkem července se v Horšovském Týně
konají II. Trauttmansdorffské slavnosti s kostýmovanými prohlídkami a plesem v Erbovním
sále zámku (5.–6. 7.).
… že 20. a 21. července se ve Lhotě koná Anenská pouť.
… že 15. června se můžete vydat na Vinnou
stezku u Boleváku. Čekat vás bude 4 km okruh
a 20 vinařů z Moravy.
… že v červenci můžete vyrazit na pouť například do Úněšova (6.–7. 7.), Nýřan (6.–7. 7.), Stoda
(19.–21. 7.) a Ledců (27.–28. 7.).
… že Chodské slavnosti se letos budou konat
od 9. do 11 srpna.

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba:
út–so 17–24 hod.

Restauraci U Mansfelda v historickém centru města
lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává
tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna
U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy
od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté
tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou si objednat tatáž jídla jako v horní
restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro
různé počty osob. Je ideální pro malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.
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Velké divadlo DJKT

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

2. 6. 14:00
4. 6. 19:00
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
8. 6. 18:30
		19:00
9. 6. 14:00
12. 6. 19:00
13. 6. 19:00
14. 6. 19:00
15. 6. 18:00
16. 6. 19:00
18. 6. 19:00
19. 6. 19:00
20. 6. 19:00
21. 6. 19:00
22. 6. 16:00
		19:00
23. 6. 16:00
		19:00
25. 6. 19:00
26. 6. 19:00
28. 6.		
		20:30

Zkrocení zlé ženy – balet
D
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV9
Modrovous – činohra
V10
Jenom konec světa – činohra
V3
Antigona – činohra
V8
Lektorský úvod: Šelma sedlák
foyer
Šelma sedlák – opera, premiéra
P
Drahomíra a její synové – činohra
O2
Antigona – činohra
V2, pro seniory
Drahomíra a její synové – činohra, derniéra
S5
Antigona – činohra
V4
Vystoupení Dětského sboru – opera
Šelma sedlák – opera
V17
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV5
Iris – opera/-CZ, DE TITV14
Zkrocení zlé ženy – balet
V11
Jenom konec světa – činohra
V4
Vystoupení Baletní školy – balet
Vystoupení Baletní školy – balet
Naděje pro Michalku: Benefiční koncert Petry Parvoničové
Naděje pro Michalku: Benefiční koncert Petry Parvoničové
Jenom konec světa – činohra
V1
Iris – opera/-CZ, DE TITV6
Promoce ZČU
Noc s operou: Nabucco – opera (Amfiteátr Lochotín)

Nová scéna DJKT

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

1. 6. 19:00
2. 6. 14:00
4. 6. 19:00
5. 6. 19:00
6. 6. 19:00
7. 6. 19:00
8. 6. 19:00
11. 6. 17:00
12. 6. 19:00
13. 6. 19:00
15. 6. 19:00
16. 6. 19:00
18. 6. 19:00
19. 6. 19:00
20. 6. 19:00
22. 6. 18:30
		19:00
23. 6. 16:00
25. 6. 19:00
26. 6. 19:00
27. 6. 19:00
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Duch (Ghost The Musical) – muzikál
S9
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
O1
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
S3
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N2
Billy Elliot – muzikál
N3
Billy Elliot – muzikál
N12
DONAHA! – muzikál
Galavečer Literární kavárny
foyer
Billy Elliot – muzikál
N6
Divadlo UNGELT: Deštivé dny – činohra
Tartuffe – činohra
N8, pro seniory
Tartuffe – činohra
N17
Červený a černý – balet
N5, pro seniory
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
KMD10
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
KMD14
Lektorský úvod: Alenka v říši divů
foyer
Alenka v říši divů – činohra, premiéra
A
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Z
Veselá vdova – opereta/-DE TITN1
Alenka v říši divů – činohra
S7
Alenka v říši divů – činohra
N7

Divadlo

28. 6. 20:30 Noc s operou: Nabucco – opera (Amfiteátr Lochotín)

Malá scéna DJKT

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

1. 6. 19:00
2. 6. 13:00
8. 6. 19:00
9. 6. 14:00
		17:00
11. 6. 18:00
15. 6. 17:00
18. 6. 18:00
19. 6. 18:00
20. 6. 18:00
21. 6. 18:00
22. 6. 18:00
23. 6. 18:00
29. 6. 17:00

Poslední kšeft – činohra
Prodáváme nevěstu – opera
50 odstínů (České porno) – činohra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Co takhle svatba, princi? – muzikál, derniéra
Galavečer Literární kavárny
Plzeňský pověsti – muzikál, premiéra
OFFLINE! – muzikál
Letem muzikálovým světem – muzikál
Cabaret – muzikál
Pěna dní – muzikál
To nejlepší z Muzikálových matiné – muzikál
Jeptišky – muzikál
Plzeňský pověsti – muzikál

NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
NA SCÉNU!
J2

Divadlo Alfa

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

10. 6. 09:00
		10:30
11. 6. 09:00
		10:30
12. 6. 09:00
		10:30
13. 6. 09:00
		10:30
14. 6. 09:00
		18:00
26. 6. 09:00
		10:30
27. 6. 09:00
		11:00

Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů – premiéra
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů – večerní premiéra
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Kde domov můj?
Kde domov můj?

Divadlo Dialog

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

5. 6. 19:00 Zmrzlina – komedie, derniéra, hraje Divadlo Maebh
6. 6. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
7. 6. 19:00 Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie, premiéra,
hraje Orákulum
11. 6. 19:00 Ťululum – komedie, premiéra, hraje Zrcadlo
12. 6. 19:00 Malý Princ – adaptace slavného literárního díla,
hraje Herecký kroužek D&D School
13. 6. 19:00 Žena pro Dona Juana – komedie, hraje Sofranza
16. 6. 19:00 Fajnmen (QED) – hraje Spodina
17. 6. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
18. 6. 19:00 Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie,
hraje Orákulum
19. 6. 19:00 Večer tříkrálový – komedie, hraje Herecký juniorský
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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MOVING STATION – kulturní prostor

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

2. 6. 18:00 T ANEC PRAHA – Judith Olivia Manantenasoa (MG):
Workshop
3. 6. 19:00 TANEC PRAHA – Moving Station – Judith Olivia Manantenasoa (MG): Métamorphose + debata
4. 6. 19:00 Zblo – vernisáž výstavy fotografií Kristýny Nové
		19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Mizerábl – premiéra
5. 6. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Elling – premiéra
7. 6. 19:00 TANEC PRAHA – Viktor Černický (CZ/SK): PLI
10. 6. 20:00 Tóny odlétly s ptáky – literárně–hudební a taneční pořad,
vzpomínka na básníka Romana Knížete
11. 6. 18:00 Akademie Gymnázia Františka Křižíka – divadlo, hudba
12. 6. 19:00 ŽONGLOBALIZACE: Feel the Universe Circus Company: Vlez v les
14. 6. 17:00 ŽONGLOBALIZACE: Workshop vzdušné akrobacie
17. 6. 17:00 Den Dramacentra Johan
18. 6. 19:00 TANEC PRAHA – ME-SA / Martina Hajdyla Lacová (SK/CZ):
Assemblage
19. 6. 19:00 Projekce amatérského filmu CLAMOR + beseda s tvůrci
20. 6. 19:00 Absolventské představení FPE ZČU v Plzni – divadlo,
umělecký přednes
21. 6. 19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Divadelní léto pod plzeňským nebem

U Ježíška, Plzeň, www.divadelnileto.cz

12. ročník open air divadelního festivalu
Festivalek hereckých kapel (Zach's Pub)
Jsme muzikál!
Jak se vám líbí – studenti DAMU a jejich hravý zápas
s klasikou
29. 6. 20:30 Švanda dudák – premiéra
1.–4. 7.		
Švanda dudák (vždy od 20:30 hod.)
7.–12. 7.
Švanda dudák (vždy od 20:30 hod.)
16. 7. 20:30 Slam poetry Open Air
18. 7. 20:30 Improzápas
20.–25. 7.
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
7. 6.–29. 9. KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace
Kulturní program během výstavy:
9. 6. 10:30 Absolventský koncert pěveckého oddělení ZUŠ Terezie
Brzkové
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

HUDBA
5. 6.
5. 6.

19:00

16. 6.

20:00

19. 6.

19:30

19:00

DUBNIČKA LAHODA REVIVAL KABARET
PO SIRÉNĚ SWING!
MAGDALENA KOŽENÁ:
IL GIARDINO DEI SOSPIRI
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR 2019

DIVADLO
3. 6.

19:30

4. 6.
10. 6.
11. 6.
17. 6.
18. 6.

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

TALKSHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA:
POSTEL HOSPODA KOSTEL
POSTŘIŽINY
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2019
VŠE O MUŽÍCH
CAVEWOMAN
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

KINO BESEDA
3. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
16. 6.

19:15
19:15
17:00
19:15
15:45

ROCKETMAN
S LÁSKOU VINCENT
PRO SENIORY
SKLENĚNÝ POKOJ
NEVIDITELNÉ
CARMEN SUITA / PETRUŠKA

ČERVNOVÝ DOJEZD
VŠEM FILMOVÝM FANDŮM DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ
V UPLYNULÉ KINOSEZÓNĚ A JAKO PODĚKOVÁNÍ
BUDEME V ČERVNU PROMÍTAT TYTO SKVĚLÉ
FILMY ZA SKVĚLOU CENU 89 KORUN!
V Ý DO
NO

10. 6.

20:00

12. 6.

20:00

13. 6.

20:00

17. 6.

20:00

19. 6.

20:00

20. 6.

20:00

24. 6.

20:00

26. 6.

20:00

27. 6.

20:00

MARIE,
KRÁLOVNA SKOTSKÁ
ŽENY V BĚHU
ZRODILA SE HVĚZDA
FAVORITKA
COLETTE – PŘÍBĚH VÁŠNĚ
TERORISTKA
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
ZELENÁ KNIHA
BOHEMIAN RHAPSODY

J
EZ D

15. 6.–25. 7.
15. 6. 20:30
16. 6. 20:30
17. 6. 20:30

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E

ČE RV

spolek D&D School
20. 6. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
24. 6. 19:00 I deální manžel – komedie, I. premiéra, hraje Herecký spolek
D&D School
25. 6. 19:00 Ideální manžel – komedie, II. premiéra, hraje Herecký
spolek D&D School
27. 6. 19:00 Ťululum – komedie, hraje Zrcadlo

89
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13. 6. 17:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská
18. 6. 17:00 K UBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace – komentovaná
prohlídka, provází Petra Kočová
19. 6. 17:00 Koncert pěveckého sboru Kost
		19:30 Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň – účinkuje
Poetické divadlo, Duo Musette, skupina La Juerga a další
20. 6. 18:00 Akordeon a přátelé – účinkuje Jan Kotrč
22. 6. 10:30 Dopolední matiné s flétnou a akordeonem – účinkuje Ivana
Bártová, Petra Křížková a jejich žáci
23. 6. 18:00 Letní koncert pěveckých souborů P.U.D.U. a POUPATA REVIVAL
26. 6. 17:30 Benefiční koncert k výročí 100 let Českého červeného kříže
27. 6. 16:00 Kdo je kdo? – tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
Výstavní síň „13“
do 9. 6.		
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
26. 6.–25. 8. Jiří Slíva. Kresbou ke smyslu
Kulturní program během výstavy:
5. 6. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, účinkuje
Poetické divadlo
12. 6. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: 10. léta
20. století: Návrat k jazzu, návrat k moderně – 10. díl přednáškového cyklu, přednáší Eva Bendová a Zdeněk Raboch
21. 6. 18:00 Světem muzikálu – účinkuje Poetické divadlo a sólistky
muzikálu DJKT Eva Staškovičová a Kateřina Falcová
26. 6. 16:00 Pomoc očima dětí – vernisáž výstavy
27. 6. 17:00 Představení knihy Josefa Štogra Viděné, zobrazené a obrazy
– knihou provází Petr Jindra a autor Josef Štogr

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
5. 6. 17:00 DO SVĚTA: Lombardie – nádherná severní Itálie mezi
Milánem a Lago di Garda – přednáška (VZC)
		17:00 Camino na kolečkách – vernisáž výstavy a beseda
6. 6. 17:00 Vítězové: Sociálně multimediální projekt – vernisáž výstavy
6.–21. 6.
Vítězové: Sociálně multimediální projekt – výstava
8. 6. 10:00 Historický víkend: Otevřené exkurze pro veřejnost
(také od 12:00, 14:00 a 16:00 hod.)
11. 6. 17:00 Literární čaj o páté s Alešem Palánem – autorské čtení
z nové knihy Miss Exitus
14. 6. 10:00 Vyhlášení vítězů literární soutěže Eurocentra pro studenty
středních škol – 15 let spolu
19. 6. 17:00 DO SVĚTA: Bavorsko: Na cestě za poznáním našich sousedů
– přednáška (VZC)
25. 6. 18:00 Divočina bez hranic – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
4.–28. 6.	DIDART, edukační přístupy současné výtvarné výchovy –
výstava
5. 6. 16:00 Čteme dětem v cizích jazycích (ROK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
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		18:00 S wedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
		18:15 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého (AK)
13. 6. 15:00 Volby do EP 2019 – analýza výsledků + možnosti a hrozby
pro ČR (RK)
		17:00 Book Club – americká literatura, lektor Radka Galiová (AK)
17. 6. 09:00 Zábavný program k nadcházejícímu finskému předsednictví
EU (Oddělení zahraničních knihoven SVK PK)
		16:00 DIDART, edukační přístupy současné výtvarné výchovy –
vernisáž výstavy

Galerie města Plzně

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

do 23. 6.	2+1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková –
výstava
2. 6. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
13. 6. 19:00 Fascinující svět hudby skladatelů dvacátého prvního století:
Karel Pexidr, Jiří Bezděk, Vojtěch Frank a Jan Slimáček –
účinkuje Sojkovo kvarteto a Alena Tichá (cembalo), vstupné
140 Kč, snížené 100 Kč

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 378 035 345, uvu.plzen@gmail.com,
www.uvu-plzen.cz

12. 6. 17:00 Stále spolu – vernisáž výstavy
12. 6.–7. 7. Stále spolu – výstava

Galerie THAMBOS

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

20. 6. 18:00 I ng. arch. Miroslav Hrubec – vernisáž výstavy, módní
přehlídka
20. 6.–17. 7. Ing. arch. Miroslav Hrubec – výstava pastelů

Klub Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 615 150, po–so 17–22 hod., 301 00, Plzeň

1. 6.–31. 8.	Výstava fotografií a video fasád domů se sgrafity
Mikoláše Alše
20. 6. 18:00 Výstava fotografií a video fasád domů se sgrafity
Mikoláše Alše – vernisáž výstavy a workshop

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
do 9. 6.		
Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách –
výstava
do 8. 9.		
Jan Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí –
výstava
22. 6.–18. 7. XVI. Trienále umělecké knižní vazby – výstava
Doprovodné pořady:
3. 6. 18:00 Koncert absolventů ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
červen 2019 | www.zurnalmag.cz
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4. 6. 17:30 P oklady v archeologii – přednáška Miroslava Popelky
a Pavla Titze
6. 6. 17:00 Sv. František v legendách a písních – literárně hudební
pořad
10. 6. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
15. 6. 08:00 Kosíme pro radost – workshop (park u ČRo Plzeň,
nám. Míru 10)
20.–22. 6.
XXI. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů
24. 6. 19:30 Hudba terezínských autorů

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, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
do 2. 6.		
Úprava hradu Buben Klubem československých turistů
na historické fotografii – výstava
do 16. 6.
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava
do 23. 6.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
do 28. 7.	Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí /
Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta – výstava
14. 6.–25. 8. Inspirace modrotiskem – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 10.
Hybohledy Pavla Macka: 25 skříněk – 25 příběhů – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 25. 8.
Církev a pivo – výstava
Doprovodné pořady:
4. 6. 17:00 Podvečer s tvorbou členů Střediska západočeských spisovatelů
11. 6. 17:00 Posvátné lesní studánky v regionu – přednáška Luďka
Krčmáře

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

1. 6. 15:00 Maškarní bál Plzeňské filharmonie
2. 6. 10:00 A hoj Hanoi – festival vietnamsko–české kultury
(do 18:00 hod.)
		10:00 Exotické trhy – ovoce, koření a další delikatesy z Afriky
a Asie
		11:00 Barvy Vietnamu – tradiční vietnamské loutkové divadlo
(také od 15:30 hod.)
3. 6. 09:00 Slavnostní zahájení 9. týdne čtení dětem v ČR – svátek
dětské literatury
4. 6. 16:00 Slavnostní otevření prodejny a showroomu Non Toxic Life
v Tržnici DEPO
4.–25. 6.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
(vždy v úterý od 17:00 hod.)
červen 2019 | www.zurnalmag.cz

5. 6. 18:00 S cience Café Plzeň: Mahulena Mojžíšová – neformální
debata o vědě
6.–27. 6.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek
od 17:00 hod.)
8. 6. 13:00 Kurz šití: Letní šaty – workshop
8.–9. 6.		
Kostky v Plzni – interaktivní výstava
11. 6. 17:30 Partička – Stand Up Show (také od 19:00 hod.)
12. 6. 17:00 3D tisk pro začátečníky – workshop
		18:00 Pavel Trnka – vernisáž výstavy
13. 6. 19:00 Dej mi své jméno – filmový klub
13. 6.–14. 7. Pavel Trnka – výstava velkoformátových kreseb
14.–16. 6.
Avatar Festival – multižánrový festival osobního rozvoje
15.–16. 6.
Svařování – workshop (vždy od 10:00 hod.)
17. 6. 19:00 ARTEDUCO – vernisáž výstavy
18. 6. 19:00 Iluze – filmový klub speciál
18. 6.–31. 7. ARTEDUCO – výstava
19. 6. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
20. 6. 08:30 Brain&Breakfast: Skauting – přednáška
24. 6. 19:00 Až vyjde měsíc – filmový klub
25. 6. 17:30 Zahradnický klub: Hmyzí krmítka a domky – seminář
28. 6. 18:00 Divadelní večírek se Švandou Dudákem – networkingové
setkání
28.–29. 6.
Plzeňské Ovínění 2019 – festival vína
30. 6. 11:00 PicNic 2019

D klub

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

od 1. 6. 	Nábory na příměstský tábor léto 2019 – podmínkou je
trvalý pobyt v MO Plzeň 4, přihlášky na www.dklubplzen.cz
1. 6. 14:00 Dětský den pro celou rodinu – akce pro děti a veřejnost,
vstup zdarma (Lobezský park)
23.–27. 6.
Doubravecký projektor – vstup zdarma (vždy od 21:00 hod.,
Lobezský park, akce se koná za každého počasí)
23. 6. 21:00 Zrodila se hvězda
24. 6. 21:00 Kulový blesk
25. 6. 21:00 Osm hrozných
26. 6. 21:00 Piráti z Karibiku – Salazarova pomsta
27. 6. 21:00 Sedm

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Ústřední knihovna pro
dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) –
Studentská 22, M-klub (MK) – Macháčkova 28, OK Bory (OKB) – Klatovská 109,
OK Doubravka – Masarykova 75 (OKD), OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28,
Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18, www.knihovna.plzen.eu

4. 6. 17:00 B eseda se spisovateli SZS (J. Prokšová, V. Gruber, I. Vičar) –
uvádí M. Čechura (PS)
6. 6. 16:00 Copa čtete, Plzeňácí? – povídání (nejen) o knížkách (ÚKD)
		16:30 Tvůrčí skupina Intenzit – vernisáž výstavy (foyer PS)
		17:00 František Trčka: Básník – vzpomínání kolegů ze skupiny
Intenzit S. Bukovského a A. Lněničky (PS)
7. 6. 10:00 Čtení pro nejmenší (OKB)
17. 6. 10:00 Kniháček – klub pro rodiče s malými dětmi (KS)
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Historický víkend aneb strašidla a mumraje plzeňské

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

Hlavní scéna (náměstí Republiky)
7. 6. 17:00 Zahájení
		17:15 Soubor Karkulka z Chrástu: Šíleně smutná princezna
		18:00 Skupina Gotika: Výcvik plzeňské hotovosti – šerm
		19:00 Host mezinárodního folklorního festivalu
		20:00 Miritis: Dobová hudba
		21:00 Pala Miraja a Lancea: Návštěva tureckého vyslance –
orientální tanec a šerm
		21:30 Skupina Lorika a spol.: Anděl, příběh plzeňského znaku
8. 6. 10:00 Krvavý regiment: Výcvik císařských mušketýrů
		11:00 Žatečtí trubači: Renesanční fanfáry a bubny
		12:00 Skupina Herold: Vlajková show – žonglování s prapory
		13:00 Host mezinárodního folklorního festivalu
		14:00 Velký historický a folklorní průvod centrem města, trasa
průvodu: nám. Republiky – Dřevěná – Zpč. muzeum –
U Branky – nám. Republiky
		15:00 Invictum, Gloria, šašci, Krvavý regiment: Elixír mládí –
šerm, tanec
		16:00 Host mezinárodního folklorního festivalu
		17:00 Příjezd Petra Voka, šerm, tanec, odvážný letec nad plzeňským náměstím – Althea, Krvavý regiment, Gotika, v roli
pana Voka Otakar Brousek ml.
		18:00 Elthin: Dobová hudba
		18:45 Malinko Elixíru mládí – druhý pokus o omlazení Rudolfa II.
		18:50 Skupina Gotika: Golem, jak to doopravdy bylo – šerm, divadlo
		19:30 Noční rej strašidel s hudební skupinou Strašlivá podívaná,
výběr a oceňování masek
		21:15 Vejšlap plzeňských strašidel, trasa průvodu: nám. Republiky
– Dřevěná – Zpč. muzeum – U Branky – nám. Republiky
		22:00 Skupina Lorika a spol.: Anděl, příběh plzeňského znaku,
ohňostroj
9. 6. 10:00 Císařův psář – psovod se svými leonbergery
		11:00 Soubor Karkulka z Chrástu: Šíleně smutná princezna
		12:00 Invictum, Gotika, Althea, šašci: Plzeňští měšťané – šerm
a tanec
		13:00 Host mezinárodního folklorního festivalu
		14:00 Gotika, Lorika, Invictum, Lancea, Gloria, Althea, šašci –
velký pěší turnaj na počest císaře
		15:00 Ukončení akce – císař Rudolf II. odchází
Proluka (Křižíkovy sady)
7.–9. 6.		
Interaktivní dětská scéna se skupinou Renegáti – dobové
hry a soutěže nejen pro malé návštěvníky, kolotoč na kliku,
kuličkiáda pro všechny (pátek 16:00–19:00 hod., sobota
10:00–19:00 hod., neděle 10:00–15:00 hod.)
Scéna u morového sloupu
7. 6. 17:30 Jitule a Dadule – divadlo pro děti
		18:30 Skupina Invictum: Rudolfovo velmi pozdní odpoledne – šerm
		19:30 Skupina Althea: Fraucimor Petra Voka – komponovaný
taneční pořad
8. 6. 10:30 Čaroděj Cave
		11:30 Elthin: Dobová hudba
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Historický víkend

8. 6. 12:30
		13:30
		15:30
		16:30

Skupina Gladius: Alchymisti, Kámen Mudrců
Žatečtí trubači: Renesanční fanfáry a bubny
Skupina Herold: Vlajková show – žonglování s prapory
Skupina Lorika: Neuvěřitelné a kouzelné Potvory
– divadelní představení
		17:30 Skupina Gloria: Tance na dvoře císaře Rudolfa II.
		18:30 Čaroděj Cave
9. 6. 10:30 Jitule a Dadule – divadlo pro děti
		11:30 Skupina Gloria: Tance na dvoře císaře Rudolfa II.
		12:30 Jürgen a Francois: Šašci
		13:30 Elthin: Dobová hudba
		14:30 Jitule a Dadule – divadlo pro děti
Scéna Mlýnská strouha
7. 6. 17:00 Jürgen a Francois: Šašci
		18:00 Krvavý regiment: Výcvik císařských mušketýrů
		19:00 Trubadúr Petr z Wolfenberka
8. 6. 10:00 Císařův psář – psovod se svými leonbergery
		11:00 Skupina Althea: Fraucimor Petra Voka – komponovaný
taneční pořad
		12:00 Sokolník
		13:00 Čaroděj Cave
		15:00 Skupina Lancea: Šach – Mat – orientální šermířská groteska
		16:00 Skupina Pala Miraja: Tanečnice z družiny tureckého vyslance
		17:00 Skupina Gladius: Alchymisti, Kámen Mudrců
		18:00 Krvavý regiment: Výcvik císařských mušketýrů
		19:00 Žatečtí trubači: Renesanční fanfáry a bubny
9. 6. 10:00 Kejklíř Hubert
		11:00 Sokolník
		12:00 Skupina Lorika: Neuvěřitelné a kouzelné Potvory
– divadelní představení
		13:00 Krvavý regiment: Výcvik císařských mušketýrů
		14:00 Císařův psář – psovod se svými leonbergery
U Zlatého Anděla (severní strana náměstí Republiky)
7.–9. 6.		
Plzeňský kolotoč, tržiště
Budova České Spořitelny (Františkánská ulice)
8.–9. 6.		Interiér: Středověká alchymistická dílna, fotokoutek
s Arcimboldem, Exteriér: Středověká řemesla – rýžování
zlata, pečení čertích hovínek a kaligrafické umění (sobota
10:00–18:00 hod., neděle 10:00–16:00 hod.)
Doprovodný program
7.–9. 6.		
Muzeum strašidel (pátek 10:00–18:00 hod., sobota
10:00–19:00 hod., neděle 10:00–18:00 hod.)
			
Tvůrčí dílny Archivu města Plzně (pátek 16:00–19:00 hod.,
sobota 10:00–19:00 hod., neděle 10:00–15:30 hod.,
náměstí Republiky)
8. 6. 10:00 Komentované prohlídky budovy SVK PK – zdarma, bez
nutnosti rezervace (také od 12:00, 14:00 a 16:00 hod.,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje)
8.–9. 6.		
Pohádková cesta (sobota 10:00–16:00 hod., neděle
10:00–13:00 hod., start na náměstí Republiky)
8.–12. 6.	Výstava kaktusů (sobota až úterý 9:00–20:00 hod., středa
9:00–17:00 hod., U Zvonu)
9. 6. 10:30 Tradiční bohoslužba za město Plzeň (Kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Františkánská ulice)
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Akce | Kino

Výstava ježků trpasličích Plzeň 2019

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s., Kaznějovská 51, Plzeň

15. 6. 09:30 V ýstava ježků trpasličích Plzeň 2019 – přehlídka, soutěž
o nejsympatičtějšího ježka, vstupné děti 6–15 let 20 Kč,
nad 15 let 50 Kč (do 17:00 hod.)

AVATAR 2019

DEPO2015, Plzeň, www.avatarfestival.cz

14.–16. 6. 	Multižánrový non-stop festival – každý den koncerty,
filmy, přednášky, ranní jóga, ochutnávky jídla budoucnosti,
hlídání dětí, spaní pod hvězdami
14. 6. 16:00 Futuristická módní přehlídka, molekulární kuchyně, virtuální
realita, future make-up, 17:45 Stand-up Miloše Čermáka,
18:30 Beseda s Viliamem Poltikovičem + celonoční projekce
filmů, 19:00 Barbora Poláková, 20:30 Zrní, 22:30 Taneční koncert Maok, 00:00 Půlnoční jam session, 01:00 Night DJ party
15. 6. 09:00 Koupel v ledu, workshopy, diskuzní bloky a přednášky,
17:00 Jirka Mucha, 18:00 Tranzan, 20:00 Létající koberec
+ Mokosha, 22:30 Ondřej Smeykal, 00:00 Dream koncert
Maok, non-stop filmová noc
16. 6. 09:00 Workshopy, diskuzní bloky a přednášky, 15:30 Stand-up
Jiřího Charváta

Škodaland Race Junior

Škodaland, Plzeň, skodalandracejunior.cz

9. 6. 10:00 Š kodaland Race Junior – běžecký závod po vyznačené trase
v nerovnoměrném terénu, trasa měří 1 100 m a obsahuje
14 překážek. Každý závodník získá kšiltovku s logem
závodu, funkční šátek, drobné dárky a medaili. Pro děti
od 4 do 13 let, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

7.–18. 6.
Sochařské sympozium
8. 6. 10:00 Příběhy z muzejní půdy – čtenářské dílny
(Pivovarské muzeum)
14. 6. 16:30 Divadelní festival U řeky v pivovaru – festival pro děti
i dospělé
14.–16. 6.
Industry Open – unikátní prohlídky
15. 6. 10:00 Letní kreativní dílny (Pivovarské muzeum)
21.–22. 6.
Gambrinus den (náměstí Republiky)
22. 6. 10:00 Příběhy z muzejní půdy – čtenářské dílny
(Pivovarské muzeum)
29. 6. 18:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell

BOHEMIA SEKT

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

15. 6. 14:30 D en BOHEMIA SEKTu pro dospělé i špunty– vystoupí PF
Band, MIG 21, Žlutý pes, Mirai a Lucie revival, ochutnávky
sektů a vín, lokální speciality

Hodování na hradě Švihov

Hrad Švihov, Žižkova 1, Švihov, dobrejidlosveta@seznam.cz

2. 6. 10:00 G astronomický festival a kulinární trh – hudební doprovod,
klidová zóna, workshopy pro děti i dospělé, cvičení jógy.
Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti do 6 let
zdarma, rodinné vstupné 400 Kč (do 19:00 hod.)

Festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, www.festivalmilujsvujzivot.cz

5.–7. 7.		

Festival TANEC PRAHA v Plzni

Moving Station (MS), Náplavka k světu. (N), Prostranství před Západočeským
muzeem (ZČM), Plzeň, www.tanecpraha.cz

2.–22. 6.	Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
2. 6. 18:00 Judith Olivia Manantenasoa (MG) – workshop (MS)
3. 6. 19:00 Judith Olivia Manantenasoa (MG): Métamorphose
+ debata (MS)
6. 6. 18:00 Hygin Delimat (PL/AT): House Beating / VEN.ku TANCI /
Family Friendly (ZČM)
7. 6. 19:00 Viktor Černický (CZ/SK): PLI (MS)
18. 6. 19:00 ME-SA / Martina Hajdyla Lacová (SK/CZ): Assemblage (MS)
22. 6. 16:00 tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus / VEN.ku TANCI /
Family Friendly (N)

Akce v Prazdroji

Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 21. 6.	Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava (Mázhaus plzeňské
radnice)
do 31. 12.	Pivovarské muzeum již 60 let! – výstava (Pivovarské muzeum)
31. 5.–2. 6. Zvýhodněné prohlídky pro návštěvníky Metalfestu
1.–9. 6.		Podzemí za svitu baterek – speciální prohlídky
(Plzeňské historické podzemí)
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T ři dny nabité programy z oblasti osobního rozvoje
a zdravého životního stylu na šesti místech souběžně –
workshopy, koncerty, besedy, cvičení, tanec, velká a pestrá
prodejní výstava, poradny, chutná a zdravá strava, kvalitní
a neobvyklé zboží

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., pokladna 8–18 hod.,
www.zooplzen.cz

22. 6. 10:00 Pohádková stezka (do 17:00 hod.)
		14:00 Volba Květinové dívky 2019 (před Tropickým pavilonem)
29. 6. 10:00 Adie školo – soutěžně–cestovatelský program (do 17:00 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

2. 6. 15:00
		18:00
6. 6. 20:00
7. 6. 17:00
		20:00
9. 6. 15:00
		18:00
13. 6. 20:00
14. 6. 17:00

V oblacích
Aladin
Moje století
TvMiniUni: Zloděj otázek
X-Men: Dark Phoenix
TvMiniUni: Zloděj otázek
Psí poslání 2
Neviditelné
X-Men: Dark Phoenix
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		20:00
16. 6. 15:00
		18:00
20. 6. 20:00
21. 6. 17:00
		20:00
23. 6. 15:00
		18:00
27. 6. 20:00
28. 6. 15:00

Muži v černém: Globální hrozba
TvMiniUni: Zloděj otázek
X-Men: Dark Phoenix 3D
Spitfire
Tajný život mazlíčků 2
Brankář
Tajný život mazlíčků 2
Muži v černém: Globální hrozba
Yesterday
Tajný život mazlíčků 2

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

4. 6. 17:00 Lady Bird – USA 2017 (také od 19:30 hod.)
11. 6. 17:00 Poslední večery na zemi − Čína 2018 (také od 19:30 hod.)
18. 6. 16:00 Nikdy neodvracej zrak – Německo / Itálie 2018
(také od 19:30 hod.)
25. 6. 17:00 The Beach Bum – USA / VB / Fr. / Švýc. 2019 (také od 19:30 hod.)

Cinema City

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

30. 5.–5. 6.	Godzilla 2: Král monster, Máma, Rocketman,
Šprtky to chtěj taky
6.–12. 6.
Psí poslání 2, X-Men: Dark Phoenix
13.–19. 6.
Muži v černém: Globální hrozba, Rodiče na tahu
20.–26. 6.
Podfukářky, Tajný život mazlíčků 2
27. 6.–3. 7. Annabelle 3, Yesterday, Slunce je také hvězda
Dále hrajeme: After: Polibek, Aladin (2D i 3D), Avengers: Endgame (2D
i 3D), Bolest a sláva, Daddy Cool, Dumbo, Jak vycvičit draka 3, John Wick 3, La
Llorona: Prokletá žena, Mrňouskové 2: Daleko od domova, Pokémon: Detektiv
Pikachu (2D i 3D), Syn temnoty, Teroristka, V oblacích, Zlo s lidskou tváří

CineStar

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

30. 5.–5. 6. Godzilla 2: Král monster, Máma, Rocketman
6.–12. 6.	Psí poslání 2, TvMiniUni: Zloděj otázek, X-Men: Dark
Phoenix
13.–19. 6.
Muži v černém: Globální hrozba, Rodiče na tahu
20.–26. 6.
Podfukářky, Tajný život mazlíčků 2
27. 6.–3. 7. Annabelle 3, Yesterday
Dále hrajeme: Aladin (2D i 3D), Avengers: Endgame (2D i 3D), Daddy Cool,
Jak vycvičit draka 3, John Wick 3, Mia a bílý lev, Pokémon: Detektiv Pikachu
(2D i 3D), Syn temnoty, Teroristka, UglyDolls, V oblacích, Velké dobrodružství
Čtyřlístku, Zlo s lidskou tváří, Ženy v běhu

Kino | Koncerty

Nefestík

Zelenohorská pošta, Nepomuk, nefestik.cz

14.–16. 6.	10. ročník benefičního festivalu Nefestík – slampoetry,
IMPROzápas, Teatr Novogo Fronta, loutkové divadlo (nejen)
pro děti, vystoupí: Manon Meurt, Shakk-Attack, Snyder,
Lusky a Radosta, Dubrising. DJs rozličných žánrů, vstupné
dobrovolné

Zach´s Pub

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

3. 6.
4. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.

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

9. 6.
10. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

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

Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Five Leaf Clover – Irish rock
Sto zvířat – skapop
Tullamore Dew Irish Whiskey Party
Rising Spirits – reggae soul band, DJs Admiral Kolibal
& The Original Kumbash Sound
Sasha Bolle (UKR) – folk
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Laco Déczi & Celula New York – jazz
Laura a její tygři – funky, jazz, soul, rock, CD v ceně
Božkov zelená Party
Večírek hereckých kapel – Plzeňské divadelní léto
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Trabantem tam a zase zpět – filmový dokument
Pestalozzi – rock
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Selfish Murphy (RO) – celtic punk z Transylvánie
Slam Poetry – poezie naživo, poezie okamžiku
Mňága a Žďorp – rock
Becherovka drink Party

KD Šeříková

Šeříková 2428/13, 326 00, Plzeň, www.kdserikova.eu

27. 9.
10. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
27. 10.
9. 11.
10. 11.

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

Stromboli
Katapult
ABBA STARS
Arakain – křest nového CD
Jakub Smolík „60“, speciální host: Ilona Csáková
Walda Gang + Alkehol – dvojkoncert
Odyssea + Pohoda
Vladimír Mišík & ETC, host: Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band
16. 11. 20:00 Pekař
22. 11. 20:00 Špejbl's Helprs – Tribute to AC/DC

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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NABUCCO – NOC S OPEROU
Pro příznivce nevšedních zážitků chystá
Divadlo J. K. Tyla již pátý ročník zcela mimořádného projektu Noc s operou, který
28. června 2019 v prostředí Lochotínského
amfiteátru představí slavnou operu Giuseppe Verdiho Nabucco. Vášnivá a působivá Verdiho hudba, kvalitní pěvecké
obsazení a silný biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, to vše umocněné neobvyklým prostředím pod širým
nebem, slibuje, že se tento večer stane pro
nejednoho diváka zkrátka nezapomenutelným. Divadlo J. K. Tyla spolu s režisérem
Tomášem Pilařem připravuje pro tuto příležitost úplně novou inscenaci, která naplno využije možnosti amfiteátru. „Nabucco
je velkolepé starozákonní plátno s obřími
sbory a efektními davovými scénami. Opět
zapojíme stovky účinkujících, živá zvířata,
mohutné scénické efekty zahrnující světelnou show, videoart, pyrotechniku, nový cir-

kus, balet, parkur, gymnastiku a tak dále.
Nicméně to vše bude sloužit úchvatné
Verdiho hudbě pod taktovkou znamenitého Jiřího Štrunce, která je sama o sobě
zárukou skvělého zážitku,“ láká diváky na
akci Tomáš Pilař.
Náročná open air produkce letos opět
vzniká pod záštitou primátora města Plzeň Martina Baxy, hejtmana Plzeňského
kraje Josefa Bernarda a starostky městského obvodu Plzeň 1 Heleny Řežábové
a za významné podpory Úřadu městského
obvodu Plzeň 1, statutárního města Plzeň
a Plzeňského kraje.
Vstupenky takzvaně „na deku“ za 200 Kč
do zatravněných částí amfiteátru jsou v prodeji v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16, na webových stránkách
divadla djkt.eu nebo v síti Plzeňská vstupenka.

