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rok je v půlce a začalo nám léto. Banální a nikterak objevné konstatování. Ale čeština je hravá
a záludná, a tak nám v téhle větě nabízí docela
zajímavé hrátky. Předně je tu slovo „půlka“.
Původně neoznačovalo polovinu, nýbrž jednotku objemu. Kdybyste si před čtyřmi sty lety dali
v hospodě půlku piva, nepřinesl by vám hostinský
půllitr. Půlka značila půl mázu, tedy zhruba čtvrt litru.
Za druhé léto. Co je na něm zvláštního? Druhé roční období, kdy všechno zraje,
a my prcháme na dovolenou. Případně výraz označující rok. Ale věci nejsou nikdy
tak jednoduché, jak se zdají být, a dívat se na ně dnešníma očima neznamená
vidět je vždycky správně. V roce 1498 vytiskl Mikuláš Štětina ve své knihtiskárně v Plzni první český kalendář. Z něj zjistíme, že v té době měl rok nikoli čtyři,
ale šest ročních dob, vždy po dvou měsících. Zimu tvořily prosinec a leden, jaro
únor a březen, podletí duben a květen, léto červen a červenec, poletí srpen a září
a podzim říjen a listopad. Před půl tisíciletím bychom se teď tedy neradovali z příchodu léta. Bylo by totiž už v půli.
Naši předkové žili hodně odlišně od nás. Neprchali v létě na dovolenou, naopak,
léto pro ně bylo dobou, kdy měli nejvíc napilno. I jejich kulturní vyžití bylo docela
jiné než to naše. Mimo jiné i proto, že neznali pojem volný čas, a tudíž nepřemýšleli, jak ho zaplnit, aby už volným nebyl.
Kulturu představovala nedělní mše, zpěv chrámového sboru, písně rozpustilých
studentů, produkce potulných komediantů, nebo tu a tam nějaká tancovačka
v hospodě. Náš život se od toho liší ve všem, co si jen můžeme představit.
Vzpomeňte si na to, až si nebudete moci z nabídky následujících stránek vybrat,
na co jít dřív. Divadlo pod širým nebem? Promítání v amfiteátru na největší plátno
v republice? Koncert? Výstava? Festival? Anebo raději na něco dobrého do restaurace? Nabízí se Divadelní léto pod plzeňským nebem, Filmové noci, Legenda o bílém hadovi, Léto v Prazdroji, Živá ulice, 9 týdnů baroka, Nepomucké pivní slavnosti,
Plovárenské dny, Město her, Barva na ulici nebo letní kino na dobřanském náměstí.
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Záleží jen na vás, kam to budete mít nejblíž, nebo na co budete mít zrovna chuť
a čas. Plzeňská kultura nachystala na červenec dokonce i přednášky – například
v Techmanii se můžete seznámit se žraločím mužem Alessandrem De Maddalena,
Nová Akropolis vám zase představí stručný hermetický traktát Kybalion. K tomu
všemu přicházejí s ryze letní nabídkou i plzeňské restaurace. Zvou na jahody, meruňky, švestky a další letní ovoce a k tomu přidávají růžová vína, domácí limonády,
zmrzliny nebo třeba večery s hudbou.
Příjemné léto, ať už stojíme na jeho začátku nebo v půli, vám přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. července
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Snow and Sun 2015

22/08

NC Borská pole

Snow and Sun 2015
Borská pole budou koncem srpna pod
sněhem. Ne, to není šílená předpověď počasí, ale stručný popis adrenalinové akce
Snow and Sun 2015.
Plocha před Nákupním centrem Borská
pole se opět po roce v srpnu promění v lyžařský areál. Snow and Sun 2015 přinese
kromě unikátních závodů lyžařů a snowboardistů pod rozpáleným sluncem také
celou plejádu adrenalinového vyžití pro
samotné návštěvníky.
„Ukazuje se, že adrenalin lidi skutečně baví.
Potvrdily nám to už předchozí akce, jako
byla mimořádně úspěšná Motoshow a ojedinělý Predator Challenge. Snow nad Sun je
tak další možností, kdy si mohou návštěvníci Nákupního centra Borská pole užít
opravdové napětí spojené se špičkovými
sportovními výkony. Krom toho si ovšem
lidé každoročně užívají i velmi netradiční
pohled na obrovské hory sněhu uprostřed
horkého léta,“ říká manažer nákupního
centra Jan Lisý.

červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Snow and Sun letos vstupuje do třetí sezóny a zcela jistě zdaleka ne poslední. Od svého začátku se totiž pro freestylové ridery
stala akcí, kterou si pevně zapisují do kalendáře už kvůli zázemí
a sněhovým podmínkám. Právě na tom si organizátoři vždy dávají velmi záležet. „Také v letošním roce vyroste před Nákupním
centrem Borská pole středisko, které nabídne originální překážky.
Rampa bude čtyři metry vysoká, závodníci budou mít k dispozici
čtyři překážky, které byly vytvořené speciálně pro tento podnik
a na plochu navezeme čtyřicet kubíků sněhu. Vzhledem k tomu,
že letos se závody odehrají až v závěru srpna, budeme mít možnost opatřit kvalitnější sníh. Ten jako tradičně budeme navážet ze
zimních stadionů v Plzni a okolí a právě v závěru srpna už stadiony
fungují, takže jsou větší možnosti v dodávce sněhových základů,“
vysvětluje za organizátory Jiří Pěč ze společnosti 4PRO s tím, že
právě pro vytvoření kvalitních závodních podmínek startují přípravy vždy s předstihem a sníh postupně na plochu naváží několik
nákladních aut.
Návštěvníci se tak mohou těšit na skutečně mimořádné výkony
špičkových závodníků mezi lyžaři a snowboardisty nejen od nás,
ale také z Německa. Velkým lákadlem pro účastníky jsou nejen
sněhové podmínky, ale také velmi atraktivní prize money. I v tomto ohledu už si letní sněhová show získala velkou prestiž.
Samozřejmostí bude doprovodný program, který se v letošním
roce co možná nejvíc rozšíří. Chybět nebudou atrakce pro nejmenší návštěvníky, ovšem horkou novinkou budou atrakce také
pro skutečně odvážné diváky, kteří si budou chtít sami vyzkoušet
extrémní výkony. „Naprostou novinkou letošního ročníku budou
adrenalinové atrakce, které v podstatě dokreslí celou atmosféru
a návštěvníkům umožní vyzkoušet si napětí na vlastní kůži. Celkově tak bude program ve znamení přehlídky adrenalinových sportů, takže ti, co si rádi nechají zvýšit tep, si opravdu užijí nejen jako
diváci, ale i jako samotní aktéři,“ doplňuje Jiří Pěč.
Jisté už předem je, že sobota 22. srpna bude na Borských polích
patřit zkrátka všem, kteří mají takzvaně „pro strach uděláno“. Program odstartuje už v dopoledních hodinách a poběží až do podvečera. Více informací najdete na www.iborskapole.cz.

5

AKCE MĚSÍCE

28/08–06/09

Skupova Plzeň:

Skupovku zahájí pouliční show

Loutky, příběhy, pohádky
… z celého světa

Výjimečnou atrakcí bude bezesporu úvod festivalu ve znamení obřích průvodových loutek Carros de Foc. Během posledního srpnového víkendu nebude kolekce loutkových
gigantů v plzeňském centru osamocena. Během zahajujícího „Skupova“ open- air festivalu se v ulicích a přilehlých
dvorcích budou prohánět loutkoví pštrosi a žirafy v životní
velikosti a v Sadovém okruhu a na náměstí zahrají mistři
pouličního loutkového divadla.

Marionety, maňáskové, manekýni, obří mechanické loutky, javajky, figuríny, trikové loutky,
filmové loutky, to slibuje přelom srpna a září
v západočeské metropoli. Festival Skupova Plzeň
2015 bude nejen srazem loutek a loutkářů z celého světa, ale také setkáním pohádek, příběhů,
eposů, her i gagů čtyř kontinentů.

„Mezinárodní festival
profesionálního loutkového
a alternativního divadla.“
Aktuální program festivalu najdete
na www.skupovaplzen.cz, vstupenky
jsou v prodeji od 1. června také na
www.skupovaplzen.cz.
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Od pátku až do neděle bude prostě v ulicích Plzně loutkově živo. Již v pátek 28. 8. vpodvečer se představí divákům
francouzský loutkář Thierry Dupré ve stanu na náměstí Republiky s kouzelným příběhem pro děti i rodiče Lišák Volpino. Malý lišák bude na náměstí až do neděle a každý den
zahraje několik představení. „Kdo má rád příběhy ve stylu
animovaných filmů Slepičí úlet nebo Ovečka Shaun, bude
určitě nadšen. Diváci se totiž ocitnou přímo uprostřed
děje, mezi lišáky, slepicemi v kurníku a dalšími postavami
vesnické farmy – samozřejmě loutkovými,“ přibližuje děj
ředitel festivalu Jakub Hora.
V pátek večer vstoupí do ulic Plzně obří loutky Carros de
Foc. Španělské loutky draka, orlice, velblouda, dívky, rytíře
či koně, z nichž nejdelší měří 21 metrů a nejvyšší 13 metrů,
budou v Plzni promlouvat českými hlasy. Poprvé opustí
svá španělská jména a přijmou česká. Obří loutky se z centra Plzně přesunou do Depa, kde sehrají kouzelný příběh.
Do plzeňských ulic se vrátí opět v sobotu a v neděli odpočervenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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ledne. Loutky budou rozmístěné v centru města, kde si
je lidé mohou prohlédnout a dozvědět se něco o jejich
rozměrech, jménech, příbězích. Večer pak ožijí v Depu
během průvodu a představení.
Od sobotního dopoledne až do nedělního večera zaplní centrum Plzně pouliční loutková divadla. Leckoho
překvapí neposední pštrosi a žirafy v životní velikosti,
své unikátní kousky chystají domácí soubory Buchty
a loutky, Divadla V boudě, plzeňská Alfa nebo Damúza,
francouzští loutkáři si diváky zase přivedou do komorního divadélka přímo v parku. Děti i rodiče si u Proluky
mohou vyzkoušet vyrobit vlastní loutky za asistence mistra loutkáře Miroslava Trejtnara. „Každou hodinu začne
nějaké představení, všechny produkce budou během
víkendu zdarma,“ dodal Hora.
Unikátní program nabídne Skupova Plzeň od 3. do 6.
září v Divadle Alfa, Divadle J. K. Tyla, Depu a na dalších
scénách. „Půjde o výběr jedinečných inscenací loutkových či s loutkářskou inspirací z řady zemí, mimo jiné
z Argentiny, Japonska, Francie, Izraele, Austrálie, České
republiky nebo Finska.
Děti, rodiče a fandové divadla nejen loutkového se mohou těšit na představení Divadla Spejbla a Hurvínka,
kouzelného Aladina Divadla bratří Formanů, inscenaci
finských iluzionistů W.H.S. Departure, kouzelný japonský příběh o čelistovi Gaučem, argentinské zpracování
Andersenova Statečného cínového vojáčka, dojemné
vyprávění o životě morčete pana Muffina, špičkovou
inscenaci ve stylu bunraku The Table, příběh inspirovaný holocaustem Dům u jezera v podání izraelské hvězdy Yael Rassoly a další loutkové skvosty. „Samozřejmě
uvítáme řadu osobností. Bude mezi nimi například
i dvorní filmový loutkář Tima Burtona, který tvořil postavy do jeho filmů Mrtvá nevěsta a Mars útočí, ale také
do kultovního filmu Wese Andersona Fantastický pan
Lišák nebo slavné postavičky Bořka stavitele, Pošťáka
Pata a jiné. Samozřejmě, že je divákům přiveze ukázat,
snad si s nimi i zaanimují,“ dodal Hora.

03/09 / 20:30

Velké divadlo DJKT

W.H.S.: Odcházení
(FIN)
Vrcholná inscenace severské
alternativní scény na pomezí nového cirkusu, nonverbálního divadla, loutkového divadla a videoartu. Příběh
mladé ženy a muže přenese diváka do snové krajiny
na pobřeží severských zemí. Pozoruhodný vztah obou
pohlaví, jejich sbližování a odcházení tu ožívá skrze řeč
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

těl a objektů až k nečekané katarzi. Inscenace je unikátním spojením filmového a divadelního vidění, vytvořením dokonalých vizuálních rovin, v jejichž rozměrech
pak ožívá příběh obou protagonistů. Tvůrce inscenace,
špičkový představitel současného videoartu a nonverbálního umění Kalle Nio, se při realizaci nechal inspirovat uměním iluzionistů 19. století.

04/09 / 09:00

Divadlo Alfa

Omar Alvaréz Titeres: Statečný cínový vojáček (ARG)
Kdo by neznal nádherný a dojemný příběh o statečném
vojáčkovi a půvabné tanečnici? Kouzlo nesmrtelné lásky inspirovalo až za Atlantickým oceánem vynikajícího
argentinského loutkáře Omara Alvaréze, který do Plzně
přiváží latinsko-americkou verzi Andersenova příběhu.
Malí i velcí diváci se mohou těšit na dobrodružné putování v jedinečném výtvarném a hereckém zpracování
za použití nejrůznějších loutek a hraček i jevištních kouzel a iluzí, které Alvaréz úspěšně představil na významných festivalech po celém světě. Pro festival Skupova Plzeň připravil argentinský loutkář českou verzi společně
s herci Divadla Alfa.

06/09 / 11:30

Divadlo Alfa

Stephen Mottram:
Moře Organilla
(GB)
Dávná moře Organilla jsou jako lidské lůno. Tajemné
a úrodné vody obývají dvě lidské bytosti, čas tráví hrou
a svobodným proplouváním mezi rybami a sférami. Čím
více si hrají, tím bohatší život rozkvétá pod jejich doteky. Svět úžasných metafor, kde ryby symbolizují mužský
princip a sféry ten ženský, prehistorická chobotnice je
hybatelem a celé moře je symbolem zrodu života, vytvořil kouzelník a básník loutkářského světa, Brit Stephen Mottram. Magickým Organillem okouzlil diváky
po celém světě a do Plzně přijíždí s novou verzí tohoto
nevšedního zážitku. Mottram je mistr animátor, loutky
i předměty ožívají loutkáři pod rukama, aniž by oko diváka zázračnou proměnu zpozorovalo, a žijí dále, jako
by Mottram své hrdiny jen tak mimochodem vypouštěl
do našeho světa.
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Divadelní léto pod plzeňským nebem

28/06–25/07

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
V dobách, kdy do Plzně přišel Vendelín Budil,
bývalo léto hlavní divadelní sezónou. Hrávalo
se však odpoledne, herci se potili v kostýmech,
po tvářích jim stékala líčidla. Pak přišla dlouhá desetiletí, kdy se v létě divadlo nehrálo skoro vůbec.
Ty i ty časy jsou dávno pryč. Dnes už se zase v létě
hraje, ale nad herci i publikem se klene hvězdnatá
noční obloha a objímá je přívětivý chlad.
Divadelní léto pod plzeňským nebem se za léta
svého konání už stalo neodmyslitelným červencovým fenoménem. Letos se vrací do místa svých začátků, do Proluky. A to i s loňskou
inscenací. Hrát se tu tedy bude nejen novinka
o Sherlocku Holmesovi a psu baskervillském, ale
i příběh o lháři, kolem nějž se stahuje síť pletená
z jeho vlastních lží.
Premiéra Psa baskervillského se uskutečnila v neděli 28. června a inscenaci pak do 9. července
čeká celkem deset repríz. Od 12. do 18. července
se odehraje sedm představení komedie Lhář, která měla v loňském roce premiéru na scéně na náměstí Republiky.
Ve spolupráci s Tancem Praha chystá Divadelní
léto do Proluky premiéru taneční a pohybové
představení NOs, které je na programu od 23.
do 25. července. Velký úspěch mělo představení
Malá smrt, které bylo uvedeno v rámci Tanečního
léta už v červnu.
Vstupenky na všechna představení zakoupíte
prostřednictvím systému Plzeňská vstupenka,
či na Ticket Art. Cena vstupenek se pohybuje
od 190–430 Kč.
Více informací na www.divadelnileto.cz.
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29/06–09/07

Prokletí rodu Baskervillů
aneb Pozor, zlý pes!
Divadelní léto nabídne letos poprvé detektivní žánr, ovšem samozřejmě s notnou dávkou humoru. Jiří Janků
a Petr Svojtka si před pár lety troufli na Psa baskervillského
a s velkým úspěchem ho nastudovali s Divadelním sdružením CD 2002. Později ho uvedlo i divadlo v Chebu nebo
v Mostě. Nyní se Sherlock Holmes a jeho přítel Dr. Watson

„Pavel Batěk si na Divadelním létě
zahraje Sherlocka Holmese.“
budou snažit v nehostinném prostředí nebezpečných močálů přijít na kloub záhadnému monstru Psa baskervillského i v Plzni. Chybět při tom nebudou ani nezbytné rekvizity jako housle a lulka, ani důmyslné převleky a především
situační a slovní humor – jde totiž o dokonalou parodii
s nádechem cimrmanovského humoru. Do děje se vloudí
i ozvuky anglického kulturního pokladu, Hamleta nebo
Beatles.
Jako geniální detektiv se představí plzeňský rodák Pavel
Batěk. V roli doktora Watsona mu bude sekundovat Zdeněk Velen. Stejně jako v předchozích letech se na scéně
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadelní léto pod plzeňským nebem

objeví i plzeňští herci: Zdeněk Rohlíček, Zdeněk Mucha,
Michal Štěrba nebo Vilém Dubnička. Jedinou ženskou
roli v celé inscenaci svěřil režisér Petr Svojtka mladé herečce Martě Dancingerové.
Pavel Batěk v této inscenaci přichází před plzeňské publikum poprvé coby profesionální herec. Ačkoli z Plzně
pochází a hrál tu v řadě ochotnických inscenací, na profesionální úrovni tu nikdy nevystupoval. Už při studiu
DAMU se stal členem souboru vinohradského divadla,
odkud letos v létě přechází do Národního divadla. Diváci ho znají i z řady filmů nebo televizních seriálů, a fanouškům kapely The Doors je známý i z jejího revivalu
The End of Colours, jehož je frontmanem.
„Na roli Sherlocka Holmese se těším o to víc, že se režie
ujme Petr Svojtka, s nímž mám jednu pro mě nezapomenutelnou zkušenost. V Divadle na Vinohradech jsem
hrál v jeho inscenaci Kráska z Leenane,“ prozradil před
první zkouškou Pavel Batěk.

čas. Hlavní hrdina je tam trochu básník, trochu sukničkář,
ale hlavně lhaní je pro něj zábavná kratochvíle, duchaplné
nápady mají odhánět nudu
a šeď každodennosti. Vizuálně a hudebně jsme komedii
zasadili do druhé poloviny
padesátých let v Itálii, maximálně začátku šedesátých,
tedy zlatého věku italského
filmového neorealismu a klasických černobílých komedií (jako je třeba Rozvod po italsku). Je to doba, která
měla styl, nenucenou eleganci, zároveň pulsovala
rockenrollem a mladou vzdorovitou energií,“ říká režisér inscenace Zdeněk Bartoš, umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu.

12–18/07 Carlo Goldoni: Lhář
Loňská inscenace komedie Carla Goldoniho Lhář s Romanem Zachem v titulní roli se letos stěhuje z náměstí do Proluky. Díky tomu dozná drobných změn, ale to
hlavní, tedy obsazení a zábava, zůstanou. Publikum se
tedy už teď může těšit na důmyslný propletenec záměn,
mýlek, omylů a lží, který nakonec nejpádněji dostihne
toho, kdo lže nejvíc.

„Roman Zach se představí
jako Lhář.“
„Původní Goldoniho komedie Lhář je moralita z poloviny 18. století o tom, že lhát se nemá. My jsme ji zkřížili
s úpravou Miloše Hlávky z počátku čtyřicátých let minulého století, který hru pod názvem Benátská maškaráda
posunul k jakémusi bláznivému karnevalu, mimo všední

23–25/07 Taneční léto: NOs
Novinkou Divadelního léta pod plzeňským nebem je Taneční léto, které vzniklo ve spolupráci s Tancem Praha.
V červnu nabídlo představení Malá smrt a na konci července přijde s premiérou tanečně pohybového představení NOs. Inscenaci se šesti herci a tanečníky, která
propojuje činohru a tanec, nastudovali divadelní režisér
Vilém Dubnička a choreografka a tanečnice Adéla Laštovková Stodolová.
Na jevišti pod širým nebem uvidíte divadelní herce v autorském pohybovém a tanečním představení, plném
humoru, lásky i dramatu.
„O ději zatím nechci nic prozrazovat, můžu ale říct, že
vše se točí kolem nosu a že budeme pracovat s červenými klaunskými nosy. Zatím jich máme objednáno 5 000
kusů, jde o nosy, které používají zdravotní klauni. Klaunský nos je ale pouze východiskem pro hledání humoru
a smutku v sobě,“ říká Vilém Dubnička.
Účinkují Eliška Křenková, Jana Epikaridis, Diana Toniková, Jana Zenáhlíková, Jan Meduna a Petr Šmíd. Ti všichni
si pohrávají s klaunskými nosy i se slovními hříčkami
NO Salvation, NO Shatery, NO Sunshine, NO Sharing,
NO Subordination, NO Sound. A co nejste vy?
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Barokní krásy v Plzeňském kraji

Barokní krásy
v Plzeňském kraji

Když se řekne baroko a západní Čechy,
představí si většina
z nás monumentální kláštery v Plasích
a v Kladrubech,
Manětín se zámkem a fascinujícími
barokními sochami
nebo budovu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. V Plzeňském kraji
je však míst, která nesou stopy barokního
umění, daleko více.
Festival 9 týdnů baroka chce tyto památky
připomenout, mnohým možná nově představit a oživit je barokem. V devíti letních týdnech se v devíti oblastech Plzeňského kraje
rozezní barokní hudba, bude se hrát divadlo
i tančit. A protože podtitulem názvu festivalu je zažít baroko všemi smysly, bude baroko
nejen vidět a slyšet, ale návštěvníci se mohou
těšit i na vůně, chutě a barokní zábavu nejrůznějšího druhu.
Těší mě, že se festival letos objeví takřka v celém Plzeňském kraji, a doufám, že se jeho návštěvníci rádi nechají unést o několik století
zpět, aby si připomněli minulost našeho kraje.
Mnoho hezkých chvil při festivalu 9 týdnů baroka přeje
Václav Šlajs,
hejtman Plzeňského kraje
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Kulturní krajinou Čech kráčejí dějiny už několik tisíc let. Nepřehlédnutelnou stopu tu však zanechalo především baroko. Tento umělecko-kulturní směr vládl v Evropě mezi roky 1600 až
1750. S nadcházejícím létem přichází barokní pozvání do míst
a koutů Plzeňského kraje a s ním znovupoznání mnohdy zapomenuté zázračné krajiny, krajiny pramenů a madon, poutních
cest, venkovských statků, šlechtických zámků a zámečků, impozantních kostelů i klášterů génia Santiniho, Dientzenhoferů
a dalších, a na nejrůznější akce či výstavy.
Jedinečnou barokní cisterciáckou stavbou je klášter v Plasích,
v němž se setkaly výjimečné osobnosti barokní kultury a architektury, jako byl právě Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini
a Kilián Ignác Dientzenhofer. Nejvýznamnější Santiniho stavbou je budova plaského kláštera, který byl pro své mimořádné
hodnoty prohlášen za národní kulturní památku. Součástí souboru klášterních staveb je areál hospodářského dvora a kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Vrcholně barokní vybavení interiéru
kláštera dokládá spolupráci předních uměleckých osobností
1. poloviny 18. století. Pracoval zde freskař a malíř zavěsných
děl Jan Kryštof Liška pocházející ze Slezska, na jehož dílo navázal Jakub Antonín Pink.
Mariánská Týnice, kdysi slavné poutní místo v západních Čechách, byla založena právě cisterciáckým klášterem v Plasích
a její počátky spadají až do roku 1230. Základní kámen k barokní
stavbě položil plaský opat Eugen Tyttl roku 1711 a dal vybudovat
kostel na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou. Na západ od kostela
se nachází ambit, jehož zrcadlová obdoba měla být také na východní straně. Výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy
byl nový kostel vysvěcen. Svoji současnou podobu získal v první
polovině 18. století a je významnou kulturní památkou a krajinnou dominantou severního Plzeňska. Dnes se zde nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska zřizované Plzeňským krajem,
jemuž dominuje architektonicky hodnotný poutní chrám Zvěstování Panny Marie, postavený dle plánů J. B. Santiniho, jehož
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stavby nacházíme také v Kladrubech, Praze a Žďáru nad
Sázavou. Model Mariánské Týnice byl vystaven při příležitosti prezentace Plzeňského kraje na světové výstavě
EXPO Miláno a poté bude od srpna umístěn spolu s dalšími modely ve stálé expozici „Barokní architektura“ Muzea
a galerie severního Plzeňska.
Galerií pod širým nebem lze nazvat unikátní celky i významné solitéry kamenných skulptur. Baroko přineslo
oživení volné krajiny a intravilánu měst a městeček Plzeňska a četnými kamenosochařskými výtvarnými díly.
Umístěná v exteriéru, tvoří soubor vynikajících uměleckohistorických, urbanistických a krajinotvorných hodnot plzeňského regionu. Světecké a mariánské sloupy
a pilíře, sochy světců, světic a ctností doprovázely život
mnoha generací, které se k nim obracely s posvátnou
úctou. K významným památkovým celkům patří unikátní barokní soubor soch v městě Manětíně a jeho okolí,
který vznikl mezi lety 1680 a 1780. Věhlas města, označovaného za západočeskou perlu západočeského baroka,
spoluvytvářely dynastie barokních sochařů rodin Borovců a Herscherů. Kamenné skulptury, boží muka, kříže
a drobná sakrální architektura lemují cesty a zdobí četné
návsi českého jihozápadu. K pozoruhodným sochařům
Plzeňska patří především sochaři Kristián a Lazar Widmannové a pozdně barokní sochař Karel Legat.

Nádherné barokní zámky na Plzeňsku dokládají stavební aktivity šlechty, která dlouhodobě patřila k elitě regionu. Rody jako Černínové, Lažanštví, Vrtbové,
Pöttingové, Martinicové, Sinzendorfové, Vratislavové
z Mitrovic, Lamingerové a další budovaly rezidence
na svých západočeských panstvích od druhé poloviny
17. století do konce 18. století. Skvělé architektury barokních zámků tvoří dodnes dominanty měst a obcí.
Mezi autory projektů zámků patří Giovanni Battista Alliprandi (Týnec u Klatov), Tomáš Haffenecker (Manětín),
František Maxmilián Kaňka (Křimice). Početně převažují
stavby plzeňského architekta Jakuba Augustona ml.,
který v první třetině 18. století navrhl několik desítek
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

staveb ve městě a jeho okolí (Nebílovy, Příchovice,
Mirošov, Dolní Lukavice, Malesice, Trpísty aj.).
Z barokně gotizujících úprav středověkých kostelů
představují nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho
dílo Kladruby. Kladrubský opat Maurus Finzguth dal
přestavět v duchu gotizujícího baroka podle plánů Jana
Blažeje Santiniho v letech 1713–1726 klášterní chrám.
Množství gotizujích článků a jejich expresivní seskupení
nemá v barokní architektuře obdobu. Celková hmota
chrámu a její začlenění do krajiny nad řekou Úhlavkou
prokazuje Santiniho mistrovství. Monumentální kupole
s královskou korunou symbolizuje založení kláštera panovníkem (1115, český kníže Vladislav I.).
Opomenout nesmíme barokní fresky tvořící uměleckou výzdobu barokních staveb, dotvářející estetické
a duchovní působení architektury. Fresky zdobí interiéry sálů zámků, kleneb kostelů, kaplí a chodeb klášterů pozoruhodnými výjevy mytologickými, historickými a náboženskými motivy. K předním západočeským
osobnostem nástěnné malby patří František Julius Lux
z Plzně (kostel sv. Anny v Plzni, zámek Manětín), Jakub
Antonín Pink a F. A. Miller z Plas (konvent Plasy), Václav
Samuel Theodor Schmidt z Plané. Významné je působení malířů a uměleckých družin i podnětů z okolních
zemí, zvláště z Bavorska.
V západních Čechách se v baroku velké úctě těšily obrazy
Panny Marie Klatovské a Panny Marie Bolestné z Přeštic,
prohlášené za zázračné. Díky nim se staly Přeštice a Klatovy významnými barokními poutními místy západních
Čech. Rozkvět zažila také Mariánská Týnice s milostnou
sochou Zvěstování Panny Marie. K uctívaným světcům
zde patřili sv. Vojtěch, sv. Wolfgang a sv. Vintíř. Ze západních Čech pocházejí čeští světci a mučedníci jako blahoslavený Hroznata, patron Plzeňské diecéze, zakladatel
tepelského kláštera a svatý Jan Nepomucký, považovaný
za ochránce země české. Četné lorety, svaté schody, křížové cesty a lokální poutní místa na Plzeňsku zažily v barokní době nevídaný rozkvět. Na sušickém vrchu Stráž
stojí poutní kostel Anděla Strážce s ambity. Ke kostelu vysvěceném roku 1673 byly roku 1735 připojeny ambity se
čtyřmi polygonálními kaplemi v nárožích, zasvěcenými
sv. Máří Magdaleně, Panně Marii Mariazelleské, sv. Janu
Nepomuckému a sv. Floriánu.
V rámci Evropského hlavního města kultury 2015 jsou
vlajkovými loděmi, a zároveň významnou značkou Plzeňského kraje, projekty s názvem „9 týdnů baroka“
a „Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“.
Na přípravě a realizaci výstavy „Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“ se budou podílet organizace
zřizované Plzeňským krajem v čele se Západočeskou galerií, a výstava bude prezentovat architekturu, sochařství,
malbu, grafiku a lidové projevy barokního umění.
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Program hudebního festivalu
„9 týdnů baroka“
V devíti letních týdnech měsíce července a srpna návštěvníky zavede do devíti oblastí baroka, kde každý
den v týdnu má své konkrétní programové určení:
pondělí je dnem pro krajinu, úterý patří památkám,
středa venkovu a dobové i regionální gastronomii,
čtvrtek muzeím a galeriím, pátek a sobota budou
vždy věnovány hlavnímu programu v nejvýznamnějších památkách dané
lokality. Neděle pak bude dnem pro duši. Vrcholem hudebního programu celé sezony je uvedení premiéry barokní korunovační opery Costanza e fortezza na dobově věrné dřevěné kopii divadelní scény Florea Theatrum
ve Windischgrätzově Jízdárně ve Světcích na Tachovsku, která je největší českou a druhou největší jízdárnou
ve střední Evropě hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni. Tato opera byla v historii provedena pouze
jednou a na své druhé uvedení čekala neuvěřitelných 300 let.

29/06–05/07 Nepomucko / jižní Plzeňsko

03–09/08 Domažlicko

V prvním týdnu se představí krajina jižně od Plzně, rodiště sv. Jana Nepomuckého, světce střední Evropy a jednoho z českých zemských patronů.

Chodsko zaujímá v rámci Plzeňského kraje i celých Čech
zvláštní místo. Dodnes na Chodsku žijí tradice i lidové
kroje. Jde o jedinou národopisnou oblast v Čechách.

06–12/07 J ezuitské Klatovy
a zázračná Madona

10–16/08 Radnicko / Plasy

Druhý barokní týden láká do Klatov a okolí. Začne představením poutního kostela v Nicově, druhý den zamíří
program do Chudenic, které jsou vyhlášeny krajinnou
památkovou zónou. V půli týdne nabídne gastronomický a folklorní program na vodním hradě Švihov a v galerii na Klenové.

13–19/07 Chotěšov / Dobřany / Přeštice
Třetí barokní týden nese podtitul Křižovatka poutníků
u Divotvůrkyně Přeštické a chce upoutat pozornost
k obnovené cestě a kostelu na Křížovém vrchu, k zámku
a bylinkovému panství v Rochlově, ke kostelu ve Vejprnicích či k baroknímu statku Gigant.

20–26/07 Tachov / Planá
Tento barokní týden zve na Cesty k Pramenům. Návštěvníky totiž zavádí do míst, která leží na okraji věhlasného
lázeňského trojúhelníku.

Deset Santiniho hvězd na nebi krajiny, tak zní téma tohoto barokního týdne, které chce rozzářit poutní cestu mezi
Plasy a Mariánskou Týnicí, klášter v Plasích, barokní statek
Býkov, poutní kostel v Mariánské Týnici a město Radnice.

17–23/08 Manětín / Rabštejn / Nečtiny
Krajina barokních soch – to je příběh tohoto týdne. Kdo se
sem v těchto dnech vydá, toho čeká oživená Mlýnská stezka mezi Nečtinami a Manětínem. Poslední z velkých hudebních událostí 9 týdnů baroka bude uvedení Händelova oratoria Mesiáš v manětínském kostele sv. Jana Křtitele.

24–30/08 Sušicko / Nýrsko
Poslednímu baroknímu týdnu dali pořadatelé název
Pod ochranou Anděla Strážce a zahájí jej večerní iluminace cesty na Svatobor, poutní vrch nad Sušicí. Symbolicky tento festival 9 týdnů baroka pak zakončí s obnovenými barokními divadelními výstupy tradiční pouť
ke kapli Anděla Strážného.
Více informací naleznete na www.turisturaj.cz.

27/07–02/08 K
 onstantinolázeňsko
/ Stříbrsko
Jediné lázně Plzeňského kraje, Konstantinovy Lázně,
jsou malým drahokamem uprostřed nádherné přírody, která navíc skrývá bohatou mnohasetletou historii
a také řadu barokních zámků.
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08/07–26/08 od 21:15

Letní kino v pivovaru

Zatímco čtvrtky budou patřit muzice, středy budou na pivovarském nádvoří ve znamení stříbrného plátna. Jako první přijdou
8. července na program Samotáři a organizátoři slibují ještě Nedotknutelné, Perný den, Nespoutaného Djanga, Vlka z Wall Street,
Podraz, Rivaly a Divoké historky. Začátky projekcí jsou ve 21:15 hod.
a kromě filmu nabídnou i tematicky přizpůsobené občerstvení
a výborně ošetřené pivo. A po filmu se bude konat komentované
pozorování noční oblohy. I na tohle všechno je vstup zdarma. Kompletní program najdete na str. 48.

16/08

500 mil Bohemia v pivovaru

Šestnáctého srpna se pak do pivovaru sjede šlechta mezi motorkami, motocykly Harley Davidson. Více než stovka strojů tu zakončí 24hodinovou jízdu 500 mil Bohemia. Filozofie téhle akce je
veskrze oddechová a romantická. Účastníci až do poslední chvíle
neznají místo startu ani trasu. Vědí jen to, že do cíle musejí dojet maximálně za 24 hodin a že ujedou (tedy pokud nezabloudí)
500 mil, tedy 805 kilometrů.

Akce v Prazdroji
Je léto, prázdniny a to znamená, že
na nádvoří pivovaru to bude zase pořádně žít. V roce Plzně jako Evropského
hlavního města kultury čeká na vás
v průběhu prázdnin za branami plzeňského pivovaru výběr té nejlepší muziky.
Navíc letos můžete na nádvoří zdarma
navštívit filmové večery, objevit farmářské trhy, či obdivovat motorky Harley
Davidson a historická vozidla.

09/07–27/08 od 19:00

Léto v Prazdroji
Od 9. července každý čtvrtek tu bude
znít muzika mladých i ostřílených kapel. Začínat se bude v sedm hodin
večer, kdy vystoupí předkapely. O dvě
hodiny později to pak na jevišti rozbalí
kapely hlavní. Jako vůbec první zahraje
Megaphone. Dále se publikum může
těšit na Lucii Revival, 100 °C, Jelen,
Pilsen Queen Tribute Band nebo Palici. Mezi předkapelami se objeví Isua,
Tribute to Killers, Michal Šindelář s Jakubem Kořínkem nebo vítěz loňského
ročníku Prazdroje talentů, rakovnická
Falešná ozvěna. Vstup je zdarma a program najdete na str. 49.

22/08 a 19/09

Farmářské trhy v Prazdroji

To ale pořád ještě není z prázdninové pivovarské nabídky všechno. Kdo neholduje ani ostré muzice, ani světu automobilů a motocyklů a dokonce ani nočním projekcím pod širým nebem, ten
může do pivovaru zamířit za kvalitními potravinami. Uskuteční se
tu totiž Farmářské trhy, které obohatí workshopy kuchařů z Národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky. Ti před očima diváků předvedou, co se dá z nabízených produktů uvařit. Trh se koná
od 8 do 13 hodin.

29/08

Historická vozidla na nádvoří
Plzeňského Prazdroje

Aby té vůně benzínu nebylo málo, o dva týdny později bude nádvoří pivovaru hostit vzpomínkovou jízdu historických vozidel
u příležitosti 115. výročí narození Elišky Junkové. Auta a motocykly
se nejprve projedou městem a následně budou vystavené v pivovaru. Návštěvníci pak budou v anketě volit největšího krasavce.

do 06/09

M
 ilan Bauer: Výstava Poezie
techniky v Pivovarském muzeu

Na své návštěvníky ovšem během léta pamatuje i Pivovarské muzeum. Až do 6. září zve na výstavu Poezie techniky. Jde o grafiky
Milana Bauera, jemuž učarovaly technické vymoženosti starých
časů, kdy pára byla novým médiem života, benzín katalyzátorem
čerstvých objevů a i obyčejný velocipéd mohl mít křídla. Milan
Bauer skrze ně přivedl na svět dosud neobjeveného vynálezce Ferdinanda Gramatiku a představuje nevídané prototypy motocyklů,
lokomotiv, automobilů, ale také mechanické kostry a rozmanité
biomechanoidy.
Více na www.prazdrojvisit.cz.

červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

13

AKCE MĚSÍCE

03–04/07

Nová scéna DJKT

Legenda o Bílém hadovi
První červencový pátek a sobota přivedou
do Plzně čínskou kulturu. Nové divadlo nabídne operní podobu Legendy o Bílém hadovi, v Pekle bude vystaveno šest desítek
velkoformátových komiksových ilustrací
a budou se zde promítat animované filmy.
Vstupenky na divadelní představení zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz za 290
a 190 Kč, abonenti DJKT, senioři a studenti
50 % sleva.

Čínský komiks
a animovaný film
Atmosféru prastarého příběhu doplní
výstava čínských komiksů, které Evropa
dosud nikdy neviděla, a projekce krátkých
a dlouhých animovaných filmů.
Ve foyeru Malého sálu Pekla bude vystaveno šest desítek děl třiatřiceti čínských
komiksových kreslířů. Všechny originály
budou v Evropě k vidění vůbec poprvé.
Připravené jsou jak komiksy starších kreslířů, tak i tvorba jejich mladších kolegů.
Chybět nebudou ani komiksy autorů, kteří
se již dříve v Evropě s úspěchem představili. Nejvzácnější část kolekce představují
díla Pang Bengbena a Wang Keweie, která
vznikla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.
V Pekle se tahle výstava nebude konat
náhodou. Souběžně s ní se tu totiž budou
promítat čínské animované filmy a připraven je i workshop s Animánií.
Publikum uvidí dva delší a devět krátkých
animovaných snímků, které prezentují nejlepší filmy posledních let. Promítat se budou například snímky Prodej prasat či Boj
o lví hlavu nebo dobrodružný sci-fi příběh
o příliš zaměstnané matce Jungle Master.
V animační dílně si lidé budou moci zkusit
natočit svůj krátký film inspirovaný třeba
čínskými komiksovými animacemi.

Legenda o lásce a žárlivosti
Legenda o Bílém hadovi je považována za jednu ze čtyř největších
čínských lidových pověstí. V ústním podání se šířila mezi lidmi už
dávno před tím, než byla v dobách vlády dynastie Ming sepsána.
Vypráví o síle lásky a rodinné sounáležitosti, které překonají všechny nástrahy.
Mladík Xu Xian si omylem koupí pilulky nesmrtelnosti, a protože
je nechce, zahodí je do jezera. Tady žije Bílý had, který díky tomu
získá magickou sílu. Žije tu ale také želva, na kterou žádná pilulka
nezbyde. Proto začne na Bílého hada žárlit. Bílý had jednoho dne
zachrání život Zelenému hadovi a tímto poutem se z nich stanou
sestry. O osmnáct let později se z nich stanou dívky: z Bílého hada
Bai Suzhen a ze Zeleného hada Xiaoqing. Osud je svede dohromady s Xu Xianem. Bai Suzhen se do něj zamiluje a stane se jeho
ženou. Žárlivá želva se také stane člověkem a postará se, aby se
Xu Xian dozvěděl, kdo je jeho žena vlastně zač. Ten zdrcen umírá.
Sestry se vydávají do hor pro bylinu, která ho znovu navrátí mezi
živé. Želva v podobě zlého mnicha se ale rovněž nevzdává. Unese
Xu Xiana a uvězní ho v chrámu. Sestry ho jdou zachránit, ale Bai
Suzhen je těhotná a nemá už na boj s mnichem dost sil. Xu Xianovi
se nakonec podaří z vězení utéct. Se svou ženou se setkává v okamžiku, kdy ona porodí jejich syna Xu Mengjiao. Mnich je jim však
stále v patách. Tentokrát uvězní šťastnou matku. Rodinné setkání
se odkládá o dalších dvacet let. Teprve tehdy se otci, synovi a matčině sestře podaří uvězněnou ženu vysvobodit. Mnich prchá a skrývá
se v žaludku kraba. A proto prý jsou krabí vnitřnosti oranžové: mají
barvu jeho roucha.

Česko očima Číňanů
Foyer Nového divadla ozdobí na dva dny fotografie čínských žen
a záběry čínských fotografů, jimž učarovalo Česko. Půjde o 73 velkoformátových snímků, z nichž budou na návštěvníky zhlížet půvabné a milé tváře žen, nebo nabídnou pohledy na známá místa
jinýma očima.
Všechny akce se konají v rámci projektu Čína dnes 2015.
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30/06 / 20:00

Měšťanská beseda

Šansony
Chantal Poullain

10–11/07
31/07–01/08

Točník
Švihov

Hrady CZ
Letní kulturní festival Hrady CZ letos vstupuje již
do své jedenácté sezóny a společně s šestým ročníkem festivalu Moravské hrady.cz se během letních víkendů uskuteční opět na významných českých a moravských historických památkách v osmi
různých krajích České republiky. Festivalová dramaturgie již tradičně nabídne program postavený
na vystoupení špiček české a slovenské hudební
scény a letošní ročník opět odstartuje na hradě
Točník. Švihov naopak letos festival navštíví až
na přelomu července a srpna. Páteční program se
bude nově odehrávat na dvou pódiích a nabídne
nejatraktivnější sestavu v historii festivalu – hned
první večer se tak můžete těšit na Tomáše Kluse,
Monkey Business, Mandrage, Wohnout, Pipes and
Pints a PSH! Zachována bude tradice pátečních
karnevalových večírků s vyhlášením a oceněním
těch nejhezčích, tak se nezapomeňte náležitě
vystrojit. Sobotní program začíná již v 11:30 a vyplatí se opravdu přijít včas – na dvou pódiích se
do půlnoci vystřídají taková jména jako No name,
Wanastowi Vjecy, Mig 21, Chinaski, Tata bojs, Iné
kafe, Čechomor, Visací zámek, Xindl X, Anna K.,
Sto zvířat nebo Portless. V ceně vstupenek jsou
tradičně zahrnuty prohlídky stálých expozic hradů
nebo oblíbená úschovna kol a batohů. Vzhledem
k posunutí festivalu do roviny regulérní dvoudenní
akce, pořadatelé letos přichystali pro návštěvníky
také komfortnější servis ve všech ohledech, včetně
novinky v podobě mobilní prodejny čerstvých potravin a drogistického zboží. Více info o programu
a novinkách najdete na webu www.hradycz.cz.

červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

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

03/07 / 17:00

Ranč Šídlovák

Koncert
pro Nováček

Charitativní koncert revivalových kapel chce získat peníze pro Domov Nováček
– domov pro osoby se zdravotním postižením v Plzni.
Vystoupení kapel Rammstein tribute show, Metallica revival a Kabát revival má za cíl pomoci zlepšit vybavení
dílen pro postižené, podpořit jejich sportovní a kulturní
aktivity a zaplatit jim dopravu na rehabilitační pobyty.
Vstupné v předprodeji je 120 Kč, na místě 150 Kč. Vítána
je i materiální a jiná pomoc domovu.

03–
04/07

Domažlice

Hudba pod hradem

Další ročník multižánrového festivalu v rámci sochařského sympozia „Tustasclupta – sochy pro sochařskou
stezku na Baldově“, se uskuteční začátkem července v zahradě pod domažlickým Chodským hradem, tradičně
s dobrovolným vstupem. Páteční program zahájí v 18:00
brněnská stylově nezařaditelná kapela Gazdina Roba,
po které Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens
zavzpomíná na Petra Nováka, a první festivalový večer
pak zakončí legendární Burma Jones v čele s Bohoušem Josefem. Následující den odstartuje ve stejném čase
osobitý Luboš Pospíšil s obnovenou kapelou 5P, poté se
můžete těšit na energický mix ska, reggae, funky, rocku
a rapu v podání pražských The Spankers a letošní Hudbu
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pod hradem důstojně zakončí legendární Traband s vynikající novinkou „Vlnobeat“!

03–05/07

DEPO2015

Rock for People
Europe
Festival Rock for People míří
poprvé v historii do Plzně! Akce se uskuteční jako součást programu Evropského hlavního města kultury
v areálu kreativní zóny DEPO2015 a dostane tak unikátní
městskou podobu. V třídenním programu najdete celou řadu známých jmen světové hudební scény i tuzemských a regionálních kapel. Mezi největší taháky bude
bezpochyby patřit vystoupení legendární britské kapely Motörhead v čele s výraznou personou rockové historie Lemmy Kilmisterem. V pestrém line–upu se představí například electroswingová jednička Parov Stelar
Band, německá crossoverová stálice Guano Apes, anglické hvězdy The Ting Tings, Modestep, Peter Doherty,
Fink nebo ThePetebox, španělská banda Gomandi &
Monster nebo originální švédské trio Movits!. Z českých
interpretů to pak bude Vojta Dyk & B–side band ve speciálním rockovém setu, Zrní, Vladimír 518, Skyline, Zoči
voči, nebo domácí Kníry, V3Ska a Trautenberk. Více
na www.plzen.rockforpeople.cz.

05/07
16:00

Manětín

Rock for JK

Také letos se v Manětíně uskuteční jednodenní benefiční festival Rock for JK, na kterém vystoupí jak známá
jména tuzemské scény, tak zajímavé regionální kapely.
Od 16:00 se na pódiu představí česká punk rocková legenda Plexis, spříznění Apple juice, těžkotonážní klatováci Trautenberk nebo plzeňská šovinistická parta Kníry
v čele s Mírou „Prasopsem“ Cislerem (ex Tleskač, Požár
mlýna). Kromě těchto interpretů se můžete těšit také
na Brendu 5, Mawson, AM, Harlet a samozřejmě také
na domácí partu Artur.

07/07 / 20:00

Měšťanská beseda

Suzanne Vega

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

08/07 / 19:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Magdalen College
Oxford
Prestižní hudební soubor univerzity v Oxfordu navštíví
v létě tohoto roku Českou republiku a při této příležitosti vystoupí také v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Během koncertu zazní hudba pro sbor a orchestr doplněná vystoupením dvou špičkových varhaníků a program bude složený z výběru klasické anglické hudby
a skladeb světových autorů. Oxfordské hudební těleso
se skládá přibližně ze čtyřiceti zpěváků a dvaceti pěti instrumentalistů pod vedením hudebního ředitele Johna
Cullena a jeho asistenta Petera Smithe a je zástupcem
elitní sborové školy Magdalen College, která je součástí
slavné Oxfordské univerzity.

09/07
17:00

Náměstí Republiky

Bohemia Jazz Fest

Západočeská metropole patří k tradičním zastávkám
putovního Bohemia Jazz Festu, který v roce 2005 založil
jazzový kytarista Rudy Linka, díky jehož vazbám a jménu mohou každoročně desetitisíce fanoušků zdarma
zhlédnout vystoupení interpretů světové jazzové špičky. Plzeňskou zastávku zahájí v 17 hodin koncert vítěze
soutěže JazzPrix, která je každoročně otevřená muzikantům do 35 let a kromě vystoupení na Bohemia JazzFestu
zajišťuje také účast na festivalu JazzDag v holandském
Rotterdamu. Letos porota vybrala mladou pianistku Kristinu Barta, kterou v 18:30 vystřídá na pódiu funky jazzová kapela Kompost 3. Ta patří mezi nejvýraznější mladé
skupiny na rakouské jazzové scéně. Celý večer uzavře
vystoupení americké skupiny Yellowjackets, která patří
mezi přední představitele velice populárního jazzového
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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směru „fusion“ a nekompromisně mísí žánry jako jazzrock, pop, R´n´B, blues, nebo electricjazz. O den později
se Bohemia Jazz Fest přesune na Domažlické náměstí,
kde se kromě skupiny Kompost 3 představí ještě polské
hvězdy Micromusic a přední norský saxofonista Haakon
Kornstad, který předvede jedinečnou a strhující kombinaci jazzového saxofonu a operního zpěvu.

10–11/07

výběr z programu
22. 9.

Holýšov

Pekelný ostrov
Čtvrtý ročník holýšovského
festivalu Pekelný ostrov nabídne vyrovnaný program, který potěší zejména rockové
příznivce a stejně jako loni se dočká významné návštěvy z britských ostrovů. Po loňském vystoupení legendárních Slade se letos na Pekelném ostrově představí
neméně zásadní kapela rockové historie Smokie, která
letos slaví neuvěřitelných 50 let úspěšné existence!
Kromě toho se můžete těšit na společnou show Lucie
Bílé s kapelou Arakain, Divokýho Billa, slovenské recesisty Horkýže Slíže, Aleše Brichtu, Dymytry, Walda gang,
Harlej, Krucipüsk, Vypsanou fiXu, The Fialky, UDG nebo
Alkehol a nedočkavci mohou dorazit již na čtvrteční
Warm–up party.

11/07–22/08

Kralovicko

S hudbou
za památkami
Plzeňského kraje
Pokračování tradičního projektu „S hudbou za památkami Plzeňského kraje“ se po roce uskuteční opět
na Kralovicku během letních prázdnin. Cyklus koncertů v zajímavých historických prostorách zahájí 11. července v muzeu v Mariánské Týnici vokálně instrumentální soubor Musica cum Gaudio, který zde vystoupí
od 18:00 s programem „Usurpator tiranno aneb Lásky
strasti v písních raného baroka“. Druhým koncertem
bude „Chorálová symfonie“ v podání Jana Vitingera
(trubka) a Jana Doležala (varhany), která se uskuteční
25. července v kostele sv. Martina ve Strážišti, kde zazní
díla J. S. Bacha, G. F. Händela a G. B. Vivianiho. Srpnovou
část koncertního cyklu zahájí 1. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích mužský vokální soubor
Cappella Mariana v programu „Píseň písní“. Následovat
pak bude v Potvorově koncert dámského Tria Picere
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

23. 9.

29. 9.
8. 10.

14. 10.
14. 10.
16. 10.

18. 10.
22. 10.
25. 10.
27. 10.
30. 10.
31. 10.

KAREL PLÍHAL: KONCERT

Mládeži do 12 let nepřístupno

ŽENY PŘEŽIJÍ

Hrají A. Šišková, J. Schneiderová,
J. Krausová, V. Kotek.

BESÍDKA DIVADLA SKLEP

Hrají D. Vávra, M. Šteindler…

HALINA PAWLOWSKÁ: CHUŤ DO ŽIVOTA

Aneb o vzrušení, lásce, katastrofách
a spoustě pitomců

PADESÁTKA

Hrají O. Pavelka, J. Prachař, M. Taclík.

TÁTA

Humorná zpověď novopečeného otce

ERIC TRUFFAZ QUARTET

Jazzový mág z Francie představí
to nejlepší ze své tvorby.

RADŮZA & BAND

Písničkářka vystoupí se svou kapelou.

SVATÉ NEŘESTI

Hrají B. Slezáček, J. Kriegel, B. Polák a další.

KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN!

V hlavní roli B. Hrzánová

ŽALMAN A SPOL.

Koncert oblíbeného folkového písničkáře

TURBO: 35 LET

Velký best of koncert s natáčením DVD „35“

JOHN MAYALL:
HAND THAT PLAYS THE BLUES TOUR 2015

Koncert bluesové legendy se koná v KD Peklo.

www.mestanska-beseda.cz
17

TIPY NA KONCERTY
8. srpna. Na závěr uslyšíme vynikající brněnské Graffovo
smyčcové kvarteto 22. srpna v Kralovicích.

13–19/07

Inspiral Garden –
Šafaříkovy sady

Živá ulice

Festival Živá ulice se stal během
pár let již pravidelným a vyhledávaným kulturním zpestřením plzeňských letních měsíců. Letos je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a tomu
také odpovídá jeho doposud největší rozsah, nejen co
do počtu vystupujících, ale i dní, ve kterých se koná. Červencovou divadelní část akce budou doprovázet živá vystoupení v Inspiral garden v Šafaříkových sadech, kde se
ve dnech 13.–19. července představí Karol Komenda Trio,
High Gain, Zoidberg Quintet, Acid Row, Atomic Vultures, Jamchestra a Cheers!. Hlavní program Živé ulice pak
bude v Plzni probíhat od 11. srpna (kdy ho odstartuje také
v Inspiral Garden skupina Lola běží) do 23. srpna a jeho
kompletní složení najdete již nyní na oficiálním festivalovém webu zivaulice.eu. Vstup zdarma.

Přehled koncertů

na které si na své přijdou rodiče i jejich děti, pro které
zde bude připravena celá řada atrakcí. Akce odstartuje
ve tři hodiny odpoledne a hudební část programu obstarají oblíbené plzeňské kapely Kečup a Burma Jones,
která se před dvěma lety vrátila na koncertní pódia
v nejsilnější sestavě v čele s autorskou dvojicí Bohouš
Josef/Vašek Křivanec. Můžete se těšit na osvědčené hity
jako „Samba v kapkách deště“ nebo „Potkáme se v nebi“
a dojde i na novinky z chystaného alba včetně aktuálního singlu „Andělé“.

17–
18/07

18/07 / 18:30

Kino Beseda

Měšťanská beseda

Legendární postava českého blues kytarista Luboš Andršt, vystoupí na zahradě v Měšťanské besedě se svojí
aktuální skupinou, kterou kromě hlavního protagonisty
tvoří klávesista a zpěvák Jan Holeček, basista Pavel Novák
a známý bubeník Pavel Razím. Jako speciální host navíc
s kapelou vystoupí také výrazná americká zpěvačka Ingrid Arthur (foto), jejíž hlas je označován za jeden z nejsilnějších v hudební historii. Během své bohaté hudební kariéry Ingrid spolupracovala s celou řadou známých jmen,
jako je americká soulová zpěvačka Cissy Houston (matka
Whitney Houston) nebo Bette Midler a od roku 2011 se
věnuje především vlastní sólové tvorbě.

17/07
15:00

Olympia Plzeň

Velká letní party

V pátek 17. července vypukne u obchodního centra
Olympia Plzeň opět po roce tradiční „Velká letní party“,
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TaRock

Držitel ocenění „Akce roku na Tachovsku“ letos vstupuje
do šesté sezóny a nabízí již tradičně vyvážený dvoudenní
program složený převážně ze špičky tuzemské rockové
scény. Z té dorazí na tachovské letiště například Dymytry,
Škwor, Doga, Krucipüsk, Plexis, Citron, Morčata na útěku
nebo Motorband. Třešničkou na dortu pak bude vystoupení jedné z nejzásadnějších německých rockových kapel Bonfire a britské heavy metalové party Savage Messiah a nebude chybět oblíbená motorkářská spanilá jízda.

13/07 / 20:00

Luboš Andršt
Blues Band
& Ingrid Arthur

Tachov

André Rieu

V rámci satelitních koncertních
přenosů v Kině Beseda se tentokrát můžete těšit na jubilejní tříhodinové vystoupení
fenomenálního nizozemského houslisty Andrého Rieu,
který je širšímu publiku známý také jako „Král valčíků“
a specializuje se na takzvanou lehkou klasiku. André Rieu
každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města Maastricht, kde
ho letos již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se soprány a tenory, včetně hostů.

20/07
19:30

Měšťanská beseda

 orthamptonshire
N
County Youth Wind
Band and Brass Band

Slavný mládežnický dechový orchestr z britského Northamptonshiru míří do Měšťanské besedy! Celý mládežnický orchestr se skládá z koncertního orchestru pod vedením dirigenta Petera Smalleyho a žesťového orchestru
v čele s dirigentem Bradleym Turnbullem. Každé dva roky
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

se Northamptonshirský orchestr vydává na koncertní
turné po Evropě a právě letos zavítají hudebníci i do Plzně, tak si tuto příležitost rozhodně nenechte ujít.

25/07 / 16:00

Dozvěděli
jsme se…

Papírna

Pilsen Dance
Music festival
Paul Van Dyk, nejoblíbenější
DJ všech dob dle historie hlasování žebříčku DJ Mag
Top 100, míří v rámci svého světového turné k novému albu „The Politics of Dancing 3“ do Plzně, kde bude
jeho vystoupení zlatým hřebem jednodenního Pilsen
Dance Music festivalu! Kromě hlavní hvězdy se v prostorách Papírny na dvou pódiích představí další známá
jména jako Tomcraft, Michael Burian, Michal Poliak,
DJ San, Shato & Paul Rockseek, Millan Weekender,
Lady A nebo Luccia.

29/07
20:00

Zámek Bezdružice

Capella Mariana

Zámek v Bezdružicích je už čtyři roky zavřený. Nyní se
na jediný den otevírá, aby tu mohlo zazpívat vokální
uskupení Capella Mariana. V jejich podání zazní mistrovská díla renesanční polyfonie a raného baroka,
s důrazem na dochované dílo Kryštofa Haranta. To je
však vyvrcholení celodenního programu. Ten zaplní podzámčí, kde budou pro návštěvníky připraveny
stánky s řemeslnými výrobky, drobné občerstvení,
výtvarné dílny pro děti či možnost prohlídky výstavy
o životě a díle známého cestovatele, spisovatele a skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

01/08
12:00

Bolevecký rybník

Bolevák music festival

Po loňském úspěšném zahajovacím ročníku se letos
vrací do atraktivního prostředí Boleveckého rybníka
největší festival taneční hudby na západě Čech s názvem „Bolevák music festival“. Na rozdíl od stylově
podobně zaměřených akcí se akce odehrává přes celý
den a již úderem dvanácté hodiny odstartuje program,
ve kterém mimo jiné figurují známí interpreti taneční
scény, jako jsou Brian, Michal Burian, Toni Glide, Richard Reynolds nebo Sony Tran. Kromě hudebního
programu na návštěvníky opět čeká celá řada atrakcí
jako jet ski, flyboarding, water jet pack, padelboarding,
beachvoleyball nebo taneční vystoupení.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

… že známý český folkový písničkář Jaroslav „Samson“ Lenk
vystoupí 25. 8. v Měšťanské besedě v novém programu Samson vícebarevný s celou řadou zajímavých
hostů, s kterými spolupracoval během své dlouholeté kariéry.
… že v domažlickém Letním kině zazní 23. 8. největší hity bratrů Nedvědů v podání Františka Nedvěda
a jeho doprovodné skupiny a v polovině srpna zde
v areálu Jezdeckého oddílu proběhne další ročník Chodrockfestu, kde se představí např. Mňága
a Žďorp, Harlej, Turbo nebo Škwor.
… že v rámci Léta v Prazdroji se během čtvrtečních
večerů na nádvoří pivovaru můžete těšit v srpnu
třeba na skupiny Imodium, Jelen nebo Pilsen Queen
Tribute Band.
… že Evropské město kultury 2016, španělský San
Sebastián, představí 23. 8. ve štěnovickém kostele
sv. Prokopa smíšený pěvecký sbor Donosti Ereski.
Vystoupí také 22. 8. v Domažlicích, 25. 8. v Chebu
a následující den v plzeňském evangelickém kostele
na Jižním předměstí.
… že 22. 8. v programu tradičního memoriálu na sušickém ostrově Santos s názvem Šumava Rocks figurují Monkey Business, Prague Conspiracy, Ohm
Square, Vanessa, Mydy Rabycad, Tomáš Matonoha &
Inspektor Kluzó a další zajímavá jména.
… že letošní ročník festivalu Muzika v Hrádku
u Rokycan proběhne 11. července.
… že poslední červencový den vystoupí v Přírodním
amfiteátru v Lokti populární úvalská parta Divokej
Bill se svými hosty.
… že náměstí v Domažlicích bude v rámci Chodských slavností 14. 8. hostit Ozvěny folkloru a o dva
týdny později se stane dějištěm tradiční výměnné
akce Česko-bavorský rockový most, letos se speciálním hostem, skupinou Doga.
… že 38. ročník cyklu koncertů Kladrubské léto
v místním klášteře představí např. Gabrielu Demeterovou, Consortium Pragense nebo Plzeňskou filharmonii.
… že na přelomu července a srpna se parky a zahrady v Plzni rozezpívají.
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02/07 / 20:30

Zach´s Pub

Mňága a Žďorp
Valmezská
stálice
Mňága
a Žďorp představí svým plzeňským fanouškům aktuální nové album „Made In China“,
které je již patnáctým studiovým zářezem v jejich bohaté
diskografii. Album, které svým názvem odkazuje na třiadvacet let starý debut „Made in Valmez“, kapela v loňském roce nahrála netradičně v Číně pomocí příspěvků
od svých fanoušků přes portál Startovač.cz v hodnotě
půl milionu korun. Mňága a Žďorp i na něm stále drží vysoko nastavenou laťku předchozích nahrávek, a přesvědčit se o tom nejlépe můžete začátkem července u Zacha.

08/07 / 20:30
16/07 / 20:30

Zach´s Pub

Švihadlo

Zach´s Pub

Traband
Stálice tuzemské hudební scény loni oslavila dvacet
let úspěšné existence, ke kterým sobě i svým fanouškům nadělila mimořádně zdařilé album „Vlnobeat“ a dokázala opět posunout hranici své tvorby
o kus dál. Na osmém řadovém albu Traband, řízeném zpěvákem, „mnohoinstrumentalistou“ a autorem písní Jardou Svobodou, nabízí v dobrém smyslu slova chytlavé písně, celkově dravější i hutnější
zvuk a rychlejší tempa než na předchozích třech
titulech, připomínajících období desky „Hyjé!“
z roku 2004. Ale zbytečně se neopakuje, na novince naopak najdete nové prvky a inspirace a dalo by
se říct, že tak přímočarou a vlastně rockovou desku
tahle kapela, jež za dvacet let existence prošla několika stylovými zvraty, ještě nenatočila. Současný
Traband je dobře naložený nejen zásluhou rozšíření
kapely na pět hráčů o nového stálého hosta, bendžistu Radima Humla, a tím i pestřejších aranžmá, ale
i ve smyslu převládající dobré nálady písní a přináší bezstarostnou i starostlivou jízdu a opozici vůči
„blbé české náladě“. Aktuální „Vlnobeat“ zkrátka
ukazuje, že značka Traband je i po dvaceti letech
sázkou na jistotu a stále patří mezi nejosobitější
české kapely. Přesvědčit se o tom můžete nejlépe
osobně v Zach´s Pubu, na jejich živém vystoupení,
které patří k tomu nejlepšímu, co na našich pódiích
můžete spatřit!
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Švihadlo před dvěma lety oslavilo takřka neuvěřitelných třicet let existence, které zrekapitulovalo na výběrovém
albu „BEST OF 30“, ale muzikanti se rozhodně nechystají
do hudebního důchodu a v lehce obměněné sestavě
představí u Zacha několik novinek z chystaného nového
alba. Doposud kapela vydala pět řadových alb, kromě
stovek domácích koncertů se představila také v okolních
státech a dokonce i v Číně. Za album „Oči otevřený“ obdržela cenu Anděl a v neposlední řadě díky Švihadlu snad
každý ví, kdy se musí sklidit zelený list…díky Žurnálu zas
nyní víte, kde strávit večer 8. července ;-).

11/07
16:00

Restaurace ŠACH-MAT

 áme maso,
M
přilož kytarou vol. 2

Druhou červencovou sobotu se na zahrádce restaurace
Šach Mat uskuteční druhý ročník akce s krásným názvem
„Máme maso, přilož kytarou“, kde si můžete pochutnat na grilovaných specialitách šéfkuchaře restaurace
a zhlédnout vystoupení pětice zajímavých regionálních
kapel. Plzeňskou scénu budou reprezentovat funk – rock´n´rollová Fousovo surikata a bigbítový Rezatý rakety, ze
Strakonic dorazí s mixem hardcore a funky parta Herdek
Filek, z Českých Budějovic funk rockové Potrubí a můžete
se těšit také na vintage beat skupiny B.A.S. z Blatné. Tanec, víno, steaky, zpěv – nabídka, které se ani nesnažte
odolat a dorazte na tuto sympatickou akci!
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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11/07 / 21:00

Pantheon Music Club

Čistychov –
Salsa vs. R´n´B vol. 3

Další pokračování party pro
všechny milovníky latino a RnB rytmů je tady a jelikož
předchozí akce sklidily až nečekaně nadšené ohlasy,
můžete se těšit na červencové vydání pod širým nebem a ve velkém stylu! Čekají na vás latino workshopy
se světoznámou kubánskou tanečnicí a lektorkou Doris Martinez, dvě pódia a renomovaní DJs Čistychov,
Pedro Rodriguez a Moro. Během večera se na parketu
vystřídají taneční styly od salsy, bachaty, merengue,
reggaetonu až po hip–hop, funky, popin' a house. Vyvrcholením bude Dance Battle o ceny mezi jednotlivými
tanečníky, kteří vám ukážou, že tanec je zejména velká legrace. Přijďte si užít letního dne a venkovní party
za doprovodu skvělé hudby a tance, která se koná za každého počasí!

14/07
20:30

Zach´s Pub

Keltikon

Po roce se do plzeňského Zach´s Pubu vrací švýcarská
parta Keltikon, která ve své tvorbě kombinuje tradiční
keltskou hudbu, celtic rock a folk punk. Skupina vznikla
před třemi lety a zejména díky energickým koncertům
si velmi rychle získala fanoušky nejen ve své rodné zemi,
ale například i v České republice. Své kvality potvrdili
Keltikon loňským debutovým dlouhohrajícím albem
„Agenbite Of Inwit“, jehož originalitu, pestrost a nápady
opěvovali hudební kritici po celém světě a dává tušit, že
o téhle kapele ještě v budoucnu hodně uslyšíme…

21/07
20:30

Zach´s Pub

Sliotar

Přes dva tisíce koncertů po celé Evropě a pět řadových
alb za bezmála dvacet let existence má na svém kontě irská skupina Sliotar. Všechno to začalo v roce 1997
na Paddy’s day v The Porterhouse v Dublinu, kdy byli tři
kluci požádáni, aby zahráli, a to vedlo ke štaci, která stále
trvá. Sliotar se vydali na rozsáhlé turné po Evropě, pravidelně v tomto koncertování pokračují a díky tomu si postupně vybudovali rozsáhlou fanouškovskou základnu.
Ačkoliv hrají pouze na akustické nástroje, jejich hudba je
nabitá obrovskou energií, což nejvíce vynikne při jejich
živém vystoupení, které by si neměl nechat ujít žádný
fanoušek moderní irské hudby!
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Zach´s Pubu se
bude 18. srpna promítat dokument o Amy
Winehouse.
… že ve dnech 11.–23. 8. centrum Plzně ožije
dalším ročníkem Živé ulice. Letos tu kromě celé
řady zajímavých tuzemských jmen, jako Už jsme
doma, Miro Žbirka, Houpací koně, Pestalozzi,
OTK nebo Fast Food Orchestra, zahrají například
i Dubioza Kolektiv, Fanfara Transylvania a další
zahraniční interpreti. Akci poslední den zakončí
na Republika stage program s názvem Bigbít –
Plzeň Sobě.
… že v srpnovém programu Zach´s Pubu najdete vystoupení tuzemské ska legendy Sto zvířat,
přední skupiny domácí world music scény United
Flavour, punk rockových dudáků Pipes and Pints
nebo finských Hipster Slayer, pohybujících se
na pomezí electro popu a indie rocku.
… že kromě toho se zde v rámci festivalu Živá ulice uskuteční koncerty skupin Sebevrány, Mediterian, Electric Lady a Garyho hausbót.
… že tradiční velkolepá oslava, letos již jedenáctých narozenin Amigos baru proběhne 15. srpna.

29/07
20:30

Zach´s Pub

Vltava

Jednu z nejoriginálnějších tuzemských kapel s typickými surrealistickými texty a osobitým Robertem Nebřenským v čele, jistě netřeba dlouze představovat.
Kořeny skupiny sahají až do roku 1986 a do roku 2003
Vltava sklízela se svojí nezařaditelnou tvorbou nadšené
ohlasy hudebních kritiků i fanoušků po celé republice.
V roce 2010 kapela po sedmi letech nečinnosti oznámila znovuobnovení činnosti a návrat ve velkém stylu
podtrhla následující rok vynikajícím novým studiovým
albem „Komedianti se vracejí domů“. V rámci blížícího
se třicátého výročí od založení chystá Vltava na příští
rok vydání zbrusu nové desky s názvem „Osamělý jezdec“, kterou by měla doplnit dlouho žádaná kniha textů
skupiny s ilustracemi Roberta Nebřenského. Tento projekt můžete do 11. července podpořit na portálu HitHit
a koncem července zas nemůžete chybět u Zacha!
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05–
26/07

Měšťanská beseda

Letní pohádky na zahradě

Dávno pryč jsou časy, kdy v létě divadla spala, a to včetně
těch hrajících pro děti. Měšťanská beseda zve každou neděli odpoledne na pohádku pro nejmenší. Pátého přijede
Divadlo Andromeda s Nezbednými pohádkami, o týden
později Divadlo Dráček s Míčkem Flíčkem. Devatenáctého bude Divadlo Meluzína hrát pohádku O Koblížkovi a poslední červencová neděle přinese Ovčí pohádku
v podání Nána divadélka. Všechny pohádky jsou vhodné
pro děti od tří let, hraje se vždy od 14:30 hod. na zahradě
Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvají do interiéru.

05–07/07

Velké divadlo DJKT

Armel opera festival
Armel opera festival je zcela mimořádnou událostí, která do Plzně přivede špičkové evropské operní soubory a jejich nejlepší představení. Po čtyři
letní večery se zde diváci setkají s divadly z Antwerp, Miśkolce, Szegedu a samozřejmě nebude
chybět ani představení hostitelského plzeňského
divadla. To festival zahájilo už 24. června inscenací
Mozart a smrt. V neděli 5. července se představí
opera z Antwerp s představením Private view, které mělo v letošním roce světovou premiéru. Jde
o dílo mladé belgické skladatelky Annelies Van
Parys inspirované filmy Alfreda Hitchcocka, které
je dle slov nizozemských kritiků velmi koncentrovaným a silným zážitkem, spojujícím současný
herecký jazyk s multimediálními prvky. O den
později publikum uvidí Mozartova Dona Giovanniho v podání maďarského Národního divadla
v Miskolci. Tato inscenace zvítězila v celonárodní
soutěži operních divadel jako nejlepší maďarská
inscenace roku 2014 a technicky je tak náročná, že
je malým zázrakem, že se ji podaří uvést i jinde než
na domovském jevišti. Festival uzavře slavnostní
představení Mozartovy Kouzelné flétny, kterou
v Plzni 7. července uvede operní soubor z maďarského Szegedu. Jde o inscenaci, pod níž je jako
režisér podepsaný Robert Alföldi, slavný a cenami
ověnčený režisér, známý svým atraktivním výtvarným jazykem a progresivní hereckou prací.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
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11/07
20:00

Rabí

Dívčí válka

Divadelní spolek Schody hraje legendární komedii F. R.
Čecha o věčném boji mezi ženami a muži. Kněžna Libuše
zemřela a Přemysl je znovu svobodný. Bojovná Vlasty by
ho velmi ráda ulovila, ale Přemysl se nechce dát. Zhrzená
Vlasta vyhlašuje mužům válku… Jako červená nit se celým příběhem proplétá postava vynálezce Okova Rakve.
Budou se jeho vynálezy hodit? Kdo nakonec vyhraje?
Vstupenky na představení zakoupíte v den konání na pokladně hradu.

16/07
20:00

Měšťanská beseda

Caveman

Devadesát minut smíchu a pravda o soužití mužů a žen
– to je slavná one-man show v podání Jana Holíka. Pánská část publika tu například prozrazuje, kde má doma
své skutečné království. Všichni se pak dozvědí, proč
muži po návratu z práce mlčí, zatímco ženy mluví a mluví:
muži tou dobou už dávno vyčerpali svou denní porci vyřčených slov, ale ženy jsou sotva ve třetině. Akce se koná
na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého
počasí se přesouvá do interiéru.

18–20/07

Nová scéna DJKT

Les Ballets
Bubeníček

Jiří a Otto Bubeníčkovi patří mezi
mezinárodně uznávané tanečníky. Oba bratři mají v sobě
neobyčejnou vitalitu, hravost a otevřenost vůči novým
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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impulsům. V roce 1993 vstoupili do hamburského souboru Johna Neumeiera. Jiří odtud po třinácti letech odešel
do Semperoper v Drážďanech, kde působil jako první sólista. Nyní se tyto dvě silné umělecké individuality opět
spojily, aby vytvořily Les Ballets Bubeníček. Jiří choreografuje, Otto se stará o výtvarnou stránku a komponuje
pro některá bratrova díla hudbu. A oba samozřejmě tančí. Do Plzně přijíždějí s novým programem, v němž tančí
jako hosté sólisté ze Semperoper Ballet, Hamburg Ballet,
Royal Swedish Ballet a Royal Danish Ballet.

27–31/07

Dramacentrum
Johan

Letní divadelní
kurz
Dramacentrum Johan pořádá letní divadelní kurz zaměřený na rozvoj hereckých a hráčských dovedností, komunikace a koordinace s partnerem a celkový rozvoj kreativity
a estetického cítění. Výstupem z kurzu bude závěrečné
představení - divadelní tvar, který v průběhu vznikne. Kurz
povede Martina Šimánková, absolventka KVD DAMU, lektorka dramatické výchovy a koordinátorka dramacentra.
Letní divadelní kurz probíhá od pondělí do pátku vždy
od 9 do 14:30 h. Je určen lidem od 12 let, tedy i dospělým, které zajímá improvizace a divadelní tvorba vůbec.
Předchozí zkušenost s divadlem není potřeba. Začátek je
v 9 hodin, cena kurzu je 1200 Kč, přihlášky posílejte na martina.simankova@johancentrum.cz.

16/08 / 19:30

Měšťanská beseda

Rozmarný večer

Vejděte na říční plovárnu Antonína Důry, zhlédněte představení potulného kouzelníka Arnoštka, poznejte hospodu
U čtrnácti pomocníků, navštivte městečko Krokovy Vary!
Svéráznou vančurovskou atmosféru zažijete během Rozmarného večera Divadelního spolku Kašpar, který hraje
Vančurovo Rozmarné léto již sedm let a po úspěchu této
inscenace dopsal i jeho svérázné doplnění pod názvem
Rozmarný bonus. Herci Jan Potměšil, Tomáš Stolařík, Eliška Boušková, Jitka Nerudová a další slibují skvělou hudbu
a příjemný večer. A pokud si atmosféru chcete užít na sto
procent, přijďte v pruhovaném tričku. Jako bonus bude
o přestávce otevřená hospoda U Čtrnácti pomocníků!
Hraje se na zahradě Měšťanské besedy.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

13–19/07

Za dveřmi… je divadlo!
Polovina července bude v ulicích ve znamení divadla. A ne ledajakého! Festival Živá ulice sem opět
přiveze řadu atraktivních představení, jimiž oživí
Mlýnskou strouhu, Šafaříkovy sady a DEPO2015.
Do Plzně přijedou kromě českých i soubory z Polska, Francie či Španělska. Hrát se bude několikrát denně, takže si své představení může najít
opravdu každý, ať už je během léta zaměstnán,
nebo zrovna odpočívá. A pamatováno je i na diváky různých věkových skupin. Hned první den
se například v dětském představení Angel-ky
a v představení pro dospělé Angel-y objeví Vanda Hybnerová s Lucií Kašiarovou. Program slibuje
také Annu Polívkovou a Iby Pop s projektem Aniby
neřekla. Chybět nebude ani populární žonglérské
duo (bra)Tři v tricku, kteří tentokrát za doprovodu
nejkrásnější české provazochodkyně promění
Mlýnskou strouhu v Plovárnu.
Kromě pouličního divadla přinese festival také
site specific performance. Unikátní německo-český projekt Brána do Fantazie bude dokonce
doslova vonět novotou: premiéru má jen dva dny
před představením v DEPO2015. Nenechte si ujít
známého provazochodce Olivera Zimmermanna ve spojení s V.O.S.A. Theatre ve středu 15. července. Kromě provazochodectví se můžete těšit
na dechberoucí samohyby a vysokou akrobacii.
A každý den bude otevřený Inspiral Garden v Šafaříkových sadech, kde se můžete těšit na koncerty,
od 18 nebo 19 hodin. Více na www.zivaulice.eu.
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do
31/07

Muzeum církevního umění

J an Hus roku 1415
a 600 let poté

Kdo byl mistr Jan? Co o něm šest století po jeho upálení
v Kostnici vlastně víme? Putovní výstavu o historickém
pozadí, životě a díle Jana Husa muzeum doplnilo vlastními exponáty se vztahem k jeho životu a dílu. Návštěvníkovi se tak dostane nejen mnoha věcných informací,
ale i zajímavostí a nečekaných souvislostí.

do
31/07

do 08/11

Západočeské muzeum

Ladislav Sutnar
– užitá tvorba
Výstava v Západočeském muzeu je jednou z trojice
výstav sledujících a z různých úhlů pohledu mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka. Tento celosvětově uznávaný návrhář užitkových
předmětů a průkopník vizuálního designu byl dlouhá léta ve své rodné vlasti opomíjen a zapomínán.
Nyní je k vidění početný soubor exponátů, jenž vůbec poprvé obsahuje všechny varianty proslulých
Sutnarových porcelánových a skleněných stolních
souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků, které navrhl pro Krásnou jizbu. Návštěvník
tak má příležitost udělat si představu o zásadách
a estetických hodnotách Sutnarova pokrokového
funkcionalistického designu ze třicátých let minulého století. Sutnarův přínos k rozvoji funkcionalistické bytové kultury a moderního životního stylu byl
totiž nezanedbatelný. Veselým zpestřením muzejní
výstavy je kolekce hraček, jež Ladislav Sutnar rovněž vytvářel. Vystavena tu jsou rozmanitá zvířátka
a malé dopravní prostředky, ale také unikátní loutka,
která je jediným dochovaným originálem. Zcela výjimečná je pak stavebnice Postav si město – Build the
Town. Výstava trvá do 8. listopadu a koná se v rámci
zastřešujícího projektu Ladislav Sutnar – návrat, který je jedním ze stěžejních projektů v programu Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015.

Mázhauz radnice

9 týdnů baroka

Zažijte baroko všemi smysly, vyzývá festival 9 týdnů
baroka. Na celé prázdniny oživí různé barokní objekty
a lokality po kraji. Výstava je představuje tak, aby potenciální návštěvník přicházel naplněn informacemi,
které jeho výsledný zážitek umocní. Připravené jsou
barokní noci s dobovými ohňostroji, vrcholné hudební
produkce, současné i dobové poutě, koncerty v kostelech, komunitní akce v krajině, oživené prohlídky v barokních zámcích či komentované prohlídky měst.

do
05/08

Galerie města Plzně

Ladislav Sutnar: Venuše

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

do 09/08

Studijní a vědecká
knihovna

Aquileia křižovatka Římské říše
Historické město Aquileia, nacházející se na severovýchodě Itálie, bylo jedním z nejvýznamnějších měst
Pokračování na straně 29
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Plzeňská filharmonie

2015
16
www. p l z en s k afi l h ar mo n i e. c z

Abonentní řada A:
Klasická
A1 / Tai Murray
24. 9. 2015 | 19.00 | MB

Abonentní řada B:
Klasická
B1 / Ivo Kahánek
a Janáčkova filharmonie
Ostrava
8. 10. 2015 | 19.00 | MB

A2 / Lilya Zilberstein
5. 11. 2015 | 19.00 | MB

A3 / Sergej Nakarjakov

B2 / Miroslav Vilímec
a Jan Kubelík
12. 11. 2015 | 19.00 | MB

Abonentní řada C:
Napříč žánry
C1 / Edith Piaf
a vůně Francie
22. 10. 2015 | 19.00 | MB

C2 / Cimbálovka
a Plzeňská filharmonie
21. 1. 2016 | 19.00 | MB

26. 11. 2015 | 19.00 | MB

A4 / Jan Hudeček
a Pavel Baleff

B3 / Marek Pavelec
a Ronald Zollman
3. 12. 2015 | 19.00 | MB

C3 / Radůza
a Plzeňská filharmonie
26. 5. 2016 | 19.00 | P

28. 1. 2016 | 19.00 | MB

B4 / Novoroční
gala 2016

18. 2. 2016 | 19.00 | MB

1. 1. 2016 | 17.00 | MB

Abonentní řada D:
Dětem

A6 / B. Martinů:
Špalíček

B5 / Petr Nouzovský
a Petr Altrichter

D1 / Jsem Moojok Ojaak,
Pojídač medvědů

A5 / Juliane Banse

17. 3. 2016 | 19.00 | MB

11. 2. 2016 | 19.00 | MB

A7 / Bohuslav Matoušek

B6 / Plzeňský
Orfeus 2015

12. 5. 2016 | 19.00 | MB

A8 / A. Dvořák:
Stabat Mater
9. 6. 2016 | 19.00 | MB

5. 5. 2016 | 19.00 | MB

B7 / Petr Nouzovský
a Tomáš Brauner
2. 6. 2016 | 19.00 | MB

18. 10. 2015 | 16.30 | ČRo

D2 / Filharmoníček
a ztracená písnička
13. 12. 2015 | 16.30 | ČRo

D3 / Máme rádi zvířata
17. 4. 2016 | 16.30 | ČRo

D4 / V šapitó, maringotce
a pod všemi slunci světa
19. 6. 2016 | 16.30 | ČRo

Mimořádné
koncerty
M / Litoměřické
svátky hudby

M / Umělec a totalita:
Svoboda projevu a moc
totality
17. 11. 2015 | Fakulta
designu a umění Ladislava
Sutnara ZČU, Plzeň

4.–5. 9. 2015 / Litoměřice

M / Promenádní gala
2015 - Open Air
14. 9. 2015 / 16.30 /
nám. Republiky, Plzeň

M / Vodní hudba;
P. Wajsar - G. F. Händel

M / Opera Gala 2015 Adam Plachetka
slavnostní zakončení Plzeň EHMK 2015
11. 12. 2015 / místo a čas
konání v j.

18. 9. 2015 / 20.30 /
Papírna Plzeň

M / 32. Mezinárodní
smetanovská klavírní
soutěž - finále

M / Světový den zraku LIONS CLUB Plzeň
Bohemia

M / A. Dvořák: Stabat
Mater

9. 10. 2015 / 18.00 / MB

M / W. A. Mozart:
Requiem
2. 11. 2015 / 19.00 /
katedrála sv. Bartoloměje,
Plzeň

M / Miroslav Vilímec
a Jan Kubelík
13. 11. 2015 / Sál Martinů
HAMU, Praha

R / 29. 9. 2015 /
Horšovský Týn

R / 14. 10. 2015 / Rokycany
R / 15. 10. 2015 / Zbiroh
Miroslav Vilímec
a Jan Kubelík
R / 11. 11. 2015 / Kdyně

Zahraniční
koncerty

19. 3. 2016 / 19.30 / MB

SRN turné - 37 koncertů
22. 5. 2016 / Brno - kostel
sv. Janů „U Minoritů“

Regionální
koncerty

ČRo / Český rozhlas Plzeň,
studio S1
P / KD Peklo, Plzeň
MB / Měšťanská beseda,
Plzeň

Vodní hudba a barokní
mosty / Bach - Händel
R / 27. 9. 2015 / Plasy
R / 28. 9. 2015 / Domažlice

www.plzenskafilharmonie.cz
www.smetanovskedny.cz
www.plzenskavstupenka.cz

2/3
24/3/2016
Plzeň

www.smetanovskedny.cz

Smetanovské dny
2016

Přehled výstav

římské říše, křižovatkou solné, jantarové a hedvábné stezky a posléze sídlem aquilejských patriarchů
a mělo strategickou funkci ve vztazích mezi Baltem,
Panonií a Středozemím. Během své cesty na korunovaci
do Říma se tu zastavil také Karel IV., jehož nevlastní bratr Mikuláš zde působil jako patriarcha. Historii Aquileie
přibližuje 26 panelů v angličtině doplněných kopiemi
zajímavých artefaktů.

do 30/08

Západočeské
muzeum

Od špitálu
ke galerii…

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

do 31/08

Hotel U Pramenů

Dita Müllerová

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

do
02/09

Studijní a vědecká knihovna

Mozaiky z Ravenny

Ravenna, přístavní a historicky velice důležité město
na severu Itálie, je známá především díky mozaikám,
které se staly jednou z nejdůležitějších uměleckých
technologií byzantské kultury. Tyto cenné památky
jsou zařazeny na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. V knihovně si návštěvníci mohou až do začátčervenec 2015 | www.zurnalmag.cz

ku září prohlédnout kopie tohoto světového unikátu
a nechat se okouzlit neskutečnou zářivostí nesčetných
kostiček různobarevného skla.

do 13/09

Západočeská galerie

Rembrandtova
tramvaj. Kubismus,

tradice a „jiné“ umění

Galerie „13“ zve po celé léto na výstavu věnovanou české moderně. Název Rembrandtova tramvaj není futuristickou ani dadaistickou slovní hříčkou, ale metaforou.
Spojení jména starého mistra s moderním dopravním
prostředkem, který zachytil na svém obraze Vincenc
Beneš a jímž ruští avantgardisté v roce 1915 pojmenovali svou výstavu, obsahuje určitý paradox, který při
úvahách nad vztahem mezi kubismem či avantgardou
a tradicí vyvstává.

do 20/09

Západočeská galerie

Gottfried Lindauer
– plzeňský malíř novozélandských Maorů

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

01/07 / 17:00

Západočeská galerie

Korunování
Panny Marie

Masné krámy zvou první červencový den na další díl oblíbeného cyklu Jedno dílo /
jeden svět. Tentokrát Petr Jindra představí reliéf z bývalé kaple v Koterově, jehož vznik se datuje těsně po roce
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Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

1500. Dílo je dokladem importů mimořádně kvalitních
řezeb do Plzně a okolí v prvních desetiletích 16. století.
Vysoká kvalita uměleckého vybavení, již zde objednavatelé zajišťovali, souvisí s blízkostí Norimberka, kde působili řezbáři evropského významu.

01/07–31/08

Visio Art Gallery

Afrika a její rituály
Po celé prázdniny se můžete
ve Visio Art Gallery přenést
do tajemné Afriky a dotknout se jejích rituálů. Umění Afriky je výjimečně silné a na rozdíl od umění západních civilizací není určeno pro okrasu a dekoraci. Je určeno k domorodým bohoslužbám, rituálům, kouzlům a komunikaci
s vyššími přírodními silami. Klíčovou roli tu hraje maska,
a právě masky určené pro různé rituály budou ve Visio Art
k vidění. Výstavu doplní obrazy Jiřího Anderleho.

08/07–02/08

Galerie Jiřího Trnky

O hledání
a nalézání

V Galerii Jiřího Trnky vystavují
v červenci dvě plzeňské výtvarnice, pedagožky a spolužačky z pedagogické fakulty ZČU, Naděžda Potůčková
a Anna Čečilová. Jejich společná výstava svede dohromady jejich olejomalby, akryl, kresby, kombinovanou
techniku a objekty z keramiky a porcelánu. Práce dvou
členek Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, které
vystavují u příležitosti svého životního jubilea, si v galerii můžete prohlédnout až do 2. srpna. Vernisáž proběhne 8. července v 17 hodin.

18/07 / 15:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Otevři oči – komentované prohlídky s varhanním koncertem
Katedrála svatého Bartoloměje zve na prahu léta na komentované prohlídky v češtině a němčině s varhanním
koncertem. Provázet bude katedrální farář Mons. Emil
Soukup, a návštěvníci se seznámí se zajímavou historií

30

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
pořádá v Masných krámech
v srpnu šestkrát komentovanou
prohlídku výstavy Gottfrieda Lindauera. Provází Jiří
Hlobil a Iveta Řežábková.
… že 13. srpna zve Výstavní síň „13“ na divadelní hru
Mileny Štráfeldové Odpolední čaj u Loosů.
… že dvorek Západočeské galerie v Pražské 13 v létě
ožije představeními Poetického divadla a jeho hostů. Dojde na humor, Osvobozené divadlo, poezii či
šansony.
… že 21. srpna začíná v Muzeu církevního umění výstava Obrazy z dějin plzeňského zvonařství.
… že v srpnu poprvé představí v Plzni svoje exponáty čtrnáct současných sklářských výtvarníků z Bavorska.
… že 8. ročník výstavy Barva na ulici se uskuteční letos 10.–23. srpna. Vystavovat budou umělci z UVU plzeňské oblasti, z města Regensburg, z Weidenu a také
4 umělci z partnerského města EHMK 2015 Mons.
… že do 31. července je možné podávat žádosti o zapůjčení výstavních prostor v mázhauzu radnice pro
rok 2016.
… že až do 22. srpna si můžete v galerii Paletka a galerii a baru Azyl prohlédnout výstavu prací žáků ZUŠ
Jagellonská.
… že v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech je
až do začátku září k vidění výstava Dar splínu Aleše
Růžičky.
… že purkrabství hradu Klenová zve do konce srpna
na výstavu Roberta Rambouska Mezi nebem a zemí.
… že na konci srpna vtrhnou do Plzně gigantické
loutky.
kostela sv. Bartoloměje i s tím, jak se z něj stala katedrála.
Uvidíte zde největší skvosty interiéru a dozvíte se leccos
zajímavého o historii a symbolice, s níž se lze pod klenbou katedrály setkat. Prohlídku doplní varhanní koncert,
na varhany bude hrát katedrální regenschori Pavel Šmolík. V programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha,
Jana Křtitele Kuchaře a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Prohlídka se uskuteční ještě 12. září v 15 hod. Vstupné
pro dospělé 35 Kč, studenti a důchodci 25 Kč, děti 15 Kč.
Předprodej probíhá na www.plzenskavstupenka.cz.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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do
04/07

Domažlice

Tusta Sculpta

Letošní domažlické sochařské sympozium se nese
v duchu tématu Cestou k Baldovu, symbolu husitství
II. Během něj vzniká pět soch, které na této stezce obohatí již existující galerii pod širým nebem. Svá díla tu
vytvářejí Václav Fiala, Zdeněk Hůla, Toni Scheubeck
Reinhard Mader a Tilo Ettl. Slavnostní zakončení sympozia proběhne v sobotu v 17 hodin v zahradě augustiniánského kláštera. Více na www.domazlice.eu.

do 17/07

TJ Lokomotiva
18/07 / 10:00

Nepomuk

Nepomucké pivní slavnosti
Pestrá přehlídka českého piva doplněná multižánrovým hudebním programem a bohatým výběrem
nejrůznějších dobrot pivní gastronomie, to jsou
Nepomucké pivní slavnosti. Návštěvníci budou
moci ochutnat pivo od více než dvaceti, převážně
menších, českých, moravských a zahraničních pivovarů, které přivezou desítky i ležáky, ale i piva
kvasnicová, pšeničná nebo tmavá. Točit se tu bude
například produkce pivovaru Lyer z Modravy, Krčín
ze Sedlčan, Richard z Brna nebo Zhůřák z nedaleké
vesničky Zhůř. Chybět samozřejmě nebudou ani
stálice jako Belveder Železná Ruda, Radouš Šťáhlavy,
Modrá Hvězda Dobřany nebo loňský vítěz akciový
pivovar Letiny. A k dostání bude i pivo z větších pivovarů, jako je Herold Březnice, Žatec nebo Polička
a samozřejmě tu bude i produkce gigantů - Plzeňského Prazdroje nebo Staropramenu. Každý tak bude
moci ochutnat širokou nabídku piv od těch vařených
takřka v domácích podmínkách až po průmyslově
vyráběná „europiva“. Stejně pestrá bude i hudební
produkce: od klasické dechovky, přes staropražské
písničky, folk, country, jazz a pop až po rock, punk
i řádně tvrdý metal. Zahrát přijede revival ABBA,
Bára Zemanová, hardrockový Penzistor či kultovní
Dukla Vozovna. Za obskurním názvem OBŠUKA se
pak skrývá Oblíbená šumavská kapela hrající nejen
dechovku. Nepomucké pivní slavnosti se konají již
třiadvacet let a jejich organizátorem je občanské
sdružení Nepal a město Nepomuk. Vstup zdarma.

červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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Mini-Plzeň 2015
město dětí

První tři prázdninové týdny
bude v hale TJ Lokomotiva fungovat město pro děti
Mini-Plzeň, které zavítá do České republiky vůbec poprvé. Zvány jsou všechny děti od osmi do patnácti let.
Hra na město zde bude probíhat každý všední den od 10
do 17 hodin. Z dětí se stanou občané se všemi právy i povinnostmi. Bude tu městský úřad, univerzita, úřad práce,
banka, řemeslné dílny, restaurace či kino. Až 500 dětí
denně může ve svém městě vařit, psát, tančit, pracovat,
odpočívat, umělecky tvořit. Za svou práci či studium
dostanou speciální peníze, s nimiž budou hospodařit.
Vstup pro děti je zdarma, bez předchozího přihlášení
a více informací naleznete na www.miniplzen.eu.

od
01/07

Techmania

Sám ve vesmírné dáli

Zasněný tulák po hvězdách vede diváky do hlubin vesmíru – stejně tajemných a úchvatných, jako jsou hlubiny
nás samých. Nový krátký film, který se bude promítat
spolu s 2D filmy Astronaut, Jsme vetřelci! a Život: Vesmírný příběh, vypráví o hledání domova a nalezení
sebe sama. Do češtiny přebásnila plzeňská básnířka
Michaela Pánková.

od
01/07

Cherchez la femme

Znáte sedm hlavních hříchů? Církev je
ustanovila před čtrnácti stoletími: pýcha, lakomství,
závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenost. Skupina historických tanců Arvena vybrala šest z nich a zpracovala je do tanečních vystoupení, s nimiž během léta
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zamíří na zámky v okolí Plzně. V dokonalých dobových kostýmech zatančí o hněvu, pýše nebo obžerství
s lehkostí a vtipem. Vidět je můžete v červenci v Žinkovech, na Kozlu, Zelené Hoře a v Přešticích. V srpnu
účinkují ve Svojšíně, v Radnicích a v Mariánské Týnici.
Více na www.arvena.webnode.cz.

od
01/07

Amfiteátr Lochotín

Filmové noci
na Lochotíně

Do rekonstruovaného Amfiteátru se opět po roce vracejí Filmové noci. I letos bude stříbrné plátno zářit do noci
každý den a začátky promítání se budou posouvat v závislosti na západu slunce. Do 15. července se promítá
od 21:45 hod., poté se bude začínat o půl hodiny dřív.
Vyznavači filmové romantiky pod hvězdnou oblohou
sem mohou zajít třeba na Nespoutaného Djanga, Jedna ruka netleská, Samotáře, Sin City: Ženská, pro kterou
bych vraždil, Strážce galaxie nebo třeba Atlas mraků.

od
02/07

Techmania

Samá voda

Do kapky vody se vejde celý svět a nebýt vody, nebyl by
ani ten svět. Co ale o vodě doopravdy víme? Techmania
připravila na léto nové programy v laboratořích a dílnách, kde hraje tahle světová superstar hlavní roli. Můžete v nich nahlédnout do vody z vaší studny, podívat se
na zoubek její elektrické vodivosti nebo si vyrobit vodní
mlýnek. A víte, že vodou se dá i zapalovat?

03–
31/07

Stod

Letní kino

Červencové pátky jsou ideální čas pro trochu romantiky. Třeba v letním kině. Ve Stodě to dobře vědí, a tak tu
na první polovinu prázdnin přichystali promítání pod
hvězdnou oblohou. Třetího se promítají Babovřesky 3,
desátého Hodinový manžel, patnáctého Fair Play, čtyřiadvacátého Domácí péče a jednatřicátého Pohádkář.
Začátky projekcí se posouvají podle západu slunce:
do 15. července se začíná ve tři čtvrtě na deset, poté
o patnáct minut dřív.

03–
06/07

Pec pod Čerchovem

Dřevorubecké slavnosti

Klání pořádných chlapáků se v Peci pod Čerchovem
bude konat už podesáté, takže lze očekávat slavnostněj-
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ší ráz a větší lesk. Dřevorubecké slavnosti jsou ojedinělou
akcí, jejíž hlavní náplní jsou dvě soutěže: dovednostní
soutěž dřevorubců O pohár LST a soutěž tažných koní
v přibližování dřeva na překážkové dráze Podčerchovská
rozporka. Letos bude probíhat po celou dobu slavností
výpal milíře na dřevěné uhlí. Kromě toho nemůže chybět
večerní zábava. V pátek to bude klasická venkovská třískotéka v podání DJ Míry Bozděcha & Mr. Fary, v sobotu
tancovačka s kapelou To Nic a v neděli zábava s Dupalkou. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na pouťové
atrakce. Více na www.pecpodcerchovem.cz.

03/07
18:00

Zámek Kozel

Barokní noc

Zahajovací večer festivalu 9 týdnů baroka se odehraje
na Kozlu. Návštěvníci zažijí jeho netradiční prohlídku
s hudebním doprovodem loutnistky Terezy Samsonové. V jedinečném prostředí zámeckého parku je čekají
taneční a divadelní vystoupení a nefalšované vůně baroka, které připraví parfumerka Petra Hlavatá. Chybět
nebude ani představení sokolnického umění a ochutnávky barokního menu. Programovou třešinkou na dortu budou Tance baroka v režii souboru Hartig ensemble,
který představí dobové tance v původní podobě v choreografii Heleny Kazárové a za doprovodu sólistky Ireny
Troupové a hudebníků ze souboru Musica Florea. Celý
večer stylově zakončí barokní ohňostroj.

03–
12/07

Zelená Hora

Prohlídky zámku

Kdo dával v hodinách literatury aspoň trochu pozor,
zná Zelenou Horu z Černých baronů. Kdo dával pozor
trochu víc, tomu se vybaví Rukopis zelenohorský. A kdo
by k tomu všemu byl zvědavý, jak tenhle zámek vypadá
zblízka, ten se může radovat: v první polovině července bude mimořádně přístupný. Třetího je na programu slavnostní koncert Edity Adlerové a mše, při níž se
do kostela vrátí mariánská socha. Čtvrtého tu Barokní
nocí startuje místní týden baroka.

03, 10, 24/07

Stará vesnice, Chrást

Pátky na zahradnickém statku
Stará vesnice

Každý pátek jste zváni do Chrástu do zahradnického
statku Stará vesnice na příjemnou zábavu s hudbou či
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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dobrým jídlem. Třetího je přichystaná gril párty se šéfkuchařem Jiřím Faltysem. Hudební stránku večera obstará DJ Petr Březina. O týden později tu bude znít jazz,
blues a rock v podání Pavla Paura & company. Poslední
program, 24. července, nabídne folk acoustic Hynka
Kočího. Na všechny akce je vstupné zdarma, začátek je
vždy od 18. hodiny.

04/07
09:00

Chodovar

Setkání historických
vozidel

Kdo miluje krásná stará auta, ten by si tenhle svátek neměl nechat ujít: do pivovaru Chodovar se sjedou dědečci automobilové, aby se tu blýskli v letním slunci a potěšili oko návštěvníků. Od devíti do dvanácti hodin budou
stát před restaurací Stará Sladovna. V poledne se pak
vydají spanilou jízdou na cestu do Mariánských Lázní.
Tady bude jejich cílem kolonáda, kde navodí atmosféru
zašlých časů jako ze starých románů.

04/07
10:00

Chanovice

Den řemesel

Populární akce láká už třináct let všechny, kdo chtějí
vidět, jak naši předkové vyráběli předměty své denní
potřeby. Ani letos nebude chybět vystoupení šermířů
a tanečnic, loutkové divadlo, hudba, výstavy v zámku
a především bohatý trh. Na něm bude k vidění, obdivování i nakupování mnoho zajímavého z řemeslné
a domácí výroby, včetně občerstvení. Zámecký areál a skanzen tím vším budou žít do šesti hodin večer.
Vstupné 70 korun.

04/07– Horšovský Týn
29/08 Noční prohlídky:

Jak se co dělá

Přijďte si poslechnout vyprávění kastelána Jana Rosendorfského o zajímavostech hradu a zámku Horšovský
Týn. V letošním roce se během nočních prohlídek podíváte do prostor zámecké kuchyně a do skladů porcelánu, skla a nádobí. Uvidíte i ukázku betlémů a dalších
církevních předmětů. Prohlídky začínají v 19 hodin.

04/07
14:00

Zelenohorská pošta

Barokní sláva

Začátek prázdnin bude i na Nepomucku ve znamení baroka. Zastaví se tu festival 9 týdnů baroka, jenž zastřešučervenec 2015 | www.zurnalmag.cz

je řadu pozoruhodných akcí. Jednou z nich je i Barokní
sláva na Zelenohorské poště. Ta se na jeden den vrátí
do časů na přelomu 17. a 18. století a připomene časy,
kdy Jan Nepomucký ještě nebyl svatý, ale jeho kult se
šířil Čechami i celým katolickým světem, a kdy na Zelené
hoře vládl Václav Vojtěch, hrabě ze Šternberka, a město Nepomuk zažívalo svůj největší rozkvět. V programu
pro celou rodinu nebude chybět šerm, dobová hudba,
kejklířská vystoupení ani historický jarmark.

04–
06/07

SOU elektrotechnické

Festival Miluj svůj život

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

TIP NA SRPEN
01/08 / 14:00

Klášter Chotěšov

Večer pro klášter Chotěšov

Videomapping na fásadu
kláštera, Ivan Mládek & Banjo Band nebo netradiční prohlídky barokního kláštera – to jsou hlavní lákadla letošního Večera pro klášter Chotěšov.
Průvodci zavedou návštěvníky do běžně nepřístupných míst, jako jsou klášterní krovy, sklepy,
podzemní štola nebo jižní věž. Po celý den budou
v okolí kláštera probíhat ukázky historických bojů
a válečných střetů. Na děti čekají hry, loutkové
divadlo nebo možnost zkusit si rytířskou zbroj.
Chybět nebude ani tradiční přednáška architekta Jana Soukupa. Klášteru i jeho návštěvníkům
přijdou zahrát a zazpívat například Touch of Gospel, Sebevrány, duo Dubnička – Lahoda nebo
skupina utvořená ze zdravotně postižených muzikantů ze Zbůchu HaZ Band. Podrobný program
na www.vecerproklaster.cz.
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04–
05/07

Švihov

Sedm pekelných hříchů

Letošní Dobývání hradu Švihova přenese návštěvníky
do první poloviny 16. století, do časů bouřlivých selských
válek, doby bájí, legend a lidových pověr. V pětihodinovém bloku rozmanitých vystoupení se střídá tanec, šerm,
přednáška o palných zbraních a hudba. Vrcholem večera
je už tradičně velkolepá bitva o hrad, v níž se pojí divadlo,
šerm i napínavá akce s využitím autentických dobývacích
strojů. Plné vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč, rodiny zaplatí
350 korun. Začátek je vždy v 17 hodin.

06–
31/07

Výtvarno

Příměstské tábory
s výtvarným zaměřením

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

09/07
17:00

Hrad Klenová

Barokní souvislosti

Devět týdnů baroka oživí i hrad Klenová. Program zahájí interaktivní hra Po stopách Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic určená rodinám s dětmi. Zazní barokní hudba, proběhne vernisáž výtvarných děl Jiřího Beránka
Krajina a umění a připraveno je i divadelní představení
madrigalové komedie italského skladatele Orazia Vecchiho o třech dějstvích v podání komorního vokálního
ansámblu Victoria a skupiny En Garde! Od osmi do deseti hodin večer bude otevřen i hrad a zámek Klenová, kde
bude instalována retrospektivní výstava Mary Durasové
a fotografická výstava Roberta Rambouska.

09–
12/07

Klatovy

Mezinárodní
folklorní festival

Už po dvaadvacáté budou Klatovy na začátku prázdnin
hýřit pestrými barvami folklorních krojů z různých koutů
Čech a Moravy, ale i ze zemí okolních i vzdálených. Přijedou sem soubory z Českého Krumlova, Buchlovic, Skoronic, Dambořic, slovenského Martina nebo z dalekého
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Kypru. V neděli dopoledne se všichni účastníci představí
v tradičním průvodu městem, který vyjde od Sokolovny
a půjde na náměstí. Více na www.folklor-klatovy.cz.

10/07 / 17:00

Prameny na Roudné

Soirée u třech
Pramenů

Přijďte spolu s místními i mezinárodními dobrovolníky společně oslavit výsledky
letošní práce na kultivaci pramenů na Roudné! Čeká vás
spojení literatury, živé hudby a site-specific inscenace
vytvořené k připomenutí tohoto jedinečného místa,
které slibuje zajímavý program pro teplý letní podvečer.
Mimo kulturních lahůdek vás osvěží i s láskou připravené sousedské občerstvení. Akci pořádá spolek Pěstuj
prostor za podpory Plzně 2015, Ministerstva kultury ČR
a města Plzně. Vstup je zdarma, více informací naleznete na pestujprostor.plzne.cz.

10/07
20:00

Klatovy

Barokní noc

Barokní noc v klatovské Jezuitské koleji a tajemných katakombách dostala poetický název „de profundis ad astra“ neboli „z hlubin ke hvězdám“. Návštěvníci se během
jejího programu podívají do hlubin kostelního sklepení,
kde po staletí odpočívají členové jezuitského řádu. Poté
je andělští průvodci vyvedou ven a provedou jezuitskou kolejí, aby nakonec objevili krásu rajského dvora,
kde se odehraje divadelní představení Anděl Strážce. To
doplní dobové písně o smrti i životě a pohoštění u Jezuitů. Po hostině, jež vyvrcholí barokním ohňostrojem, se
všichni přiblíží ke hvězdám. Večer plný přemýšlení o pomíjivosti pozemského života završí barokní nešpory v podání souboru Ritornello. O divadelní program se postará
kulturní spolek Rašelina – studenti klatovských škol pod
vedením Tomáše Javorského. Třešinkou na klatovském
barokním dortu bude ohňostroj z dílny mistrů barokních
zábav Teatrum pyrotechnicum z Českého Krumlova.

10–
18/07

Klášter Kladruby

Benediktinské dny

Druhý a třetí pátek a sobota budou v Kladrubech patřit oblíbeným nočním oživeným prohlídkám. Vychází se vždy v osm, devět, deset a jedenáct hodin večer
a hodinová prohlídka poskytne neobvyklé pohledy
na klášterní komplex, jeho interiéry i staré příběhy a lečervenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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gendy. Rezervace vstupenek od 1. července na telefonu
374 631 773, časy prohlídek na www.klaster-kladruby.cz.

11/07
11:00

Hrad Švihov

Černínské kratochvíle

Návštěvníci, kteří si tento den z nabídky Švihova vyberou okruh Hrad, se mohou těšit na neobvyklé oživení.
Skupina historických tanců Danza Alegre je přenese
o čtyři staletí zpět, do dob, kdy bálům vládl italský taneční styl. Danza Alegre je pražská taneční skupina, která se orientuje na evropské tance renesance a raného
baroka a svá vystoupení většinou uvádí v autentických
měšťanských či šlechtických interiérech.

11/07
14:00

Techmania

Žraločí muž

Do Techmanie míří přední světový znalec žraloků Alessandro De Maddalena. Výzkumník, spisovatel, ilustrátor
a fotograf zde bude hovořit o své práci, o setkáních s nebezpečnými vládci moří i o tom, jak náročné je žraloka
vyfotit či nakreslit. Nenechte si ujít povídání na téma, které není jen děsivé, ale i fascinující. Přednáška s projekcí se
koná druhou červencovou sobotu a vstupné je 150 Kč.

13/07
16:00

Nová Akropolis

dobnou síť uplést doma. Kurzovné je 100 Kč. Přihlášky
na plovarna@pestujprostor.cz.

14/07
14:00

13/07 / 17:00

Městská plovárna

Naučte se plést
houpací sítě

Od konce května visí na Městské plovárně sítě s příběhem. V rámci projektu „Houpací
sociální sítě“ je pletou mladí lidé bez domova. Můžete
se je ale naučit plést i vy. Stačí přijít na pletací workshop,
při němž se naučíte všemožné techniky a triky, jak si počervenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Baroko na bylinkovém
panství

Také bylinkové panství Rochlov bude vonět letos barokním programem. Láká na přednášku Karla Drhovského
Baroko v krajině, prohlídky zámku a parku s ochotnickými etudami, ochutnávku dobových jídel, výklad bylinkového tarotu, představení parfumerského řemesla
nebo domácí bylinnou lékárnu. Večer se program přesune do Vejprnic. Program na www.rochlov.cz.

14/07– DEPO2015
18/08 Biograf Láska
O prázdninách zve DEPO na šest letních promítání mezi
objekty Čestmíra Sušky. Vybrané úterní a čtvrteční večery
budou patřit evropským filmům. Hrát se bude Trainspotting, Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Boj sněžného pluhu s mafií, a další. V promítacích dnech bude mít
DEPO2015 prodlouženou otvírací dobu. Před projekcí je
od 17 hod. připravená muzika i obsluha za pípou a grilem. Program na www.facebook.com/BiografLaska.

Hermetismus a Kybalion

Přednáška s videoprojekcí představí inspirující filozofii
vítězící nad časem. Kybalion je stručný hermetický traktát vydaný v prosinci roku 1908 v Chicagu, jehož autorství je přisuzováno Williamu Walkerovi Atkinsonovi. Spis
v duchu hermetické tradice uvádí, že o starobylém a tisíce let pečlivě tajeném učení Herma Trismegista pojednává proto, aby připraveným moderním čtenářům poskytl univerzální klíč k vědění. Vstupné 90 Kč, studenti
a důchodci 70 Kč.

Zámek Rochlov

17–28/08

Alliance française

Léto v rytmu
francouzštiny

Francouzská aliance připravila
na konec prázdnin něco pro ty, co se už nemůžou dočkat, až zase usednou do školních lavic, nebo pro ty, kteří se ještě před začátkem školního roku chtějí zdokonalit
ve francouzštině. V nabídce je intenzivní kurz pro falešné začátečníky, konverzace pro středně pokročilé a divadelní dílna pro falešné začátečníky a mírně pokročilé.
Další informace na stránkách www.alliancefrancaise.cz/
plzen nebo e-mailem af@afplzen.cz.

17/07
18:00

Klášter Chotěšov

Barokní noc

Festival 9 týdnů baroka se pochopitelně zastaví i na jednom z největších barokních skvostů našeho kraje,
na klášteře Chotěšov. Rozezní ho koncert barokní hudby
Gabriely Demeterové i tóny zvonkohry Carillon. Připra-
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KAM ZA KULTUROU
veny jsou i prohlídky kláštera, přednáška architekta Jana
Soukupa připomene zbořený klášterní kostel a osudy
jeho mobiliáře a vše vyvrcholí barokním ohňostrojem.

17/07
17:00

Červené Poříčí

Zub času si nevybírá

Zámek Červené Poříčí přichystal speciální páteční prohlídku, při níž se otevřou dveře všech prostor hlavní zámecké budovy, doslova od sklepů ke komínům. Návštěvníci na vlastní oči uvidí, jak se do nich zakousl zub času.
Prohlédnou si běžně nepřístupné prostory, budou balancovat na úzkých lávkách na zámeckých půdách a vystoupají až do věže k hodinovému stroji. Projdou se staletími,
luxusními apartmá, úřednickými místnostmi i sklady.
Prohlídka trvá zhruba dvě hodiny, rezervace na e-mailu
cermak.marcel@npu.cz nebo na telefonu 606 666 432.

17–19/07

Kulturní tipy

18–
19/07

21/07 / 18:00

Plovárenské dny
2015

18–
19/07

Velhartice

Velhartické pouťové
slavnosti

Dva dny plné pouťových atrakcí, divadelních představení, rytířských klání, hudby, řemesel, ale i fotbalového
utkání Velhartice východ vs. Velhartice západ – to vše
nabídnou Velhartické pouťové slavnosti. V jejich rámci
ožije i Werichova chata, kostely, hospůdky a cukrárny.
Pro tvořivé návštěvníky je připravena kreativní dílna.
Nedělnímu programu předchází ranní mše. Začátek je
vždy v 10 hodin.

36

Speciální prohlídky
vodního systému

Je-li vám víc než deset, netrpíte klaustrofobií a jste
zvídaví, stačí si obout boty bez podpatků, vzít do ruky
baterku a vyrazit na prohlídky unikátního vodního systému kláštera v Plasích. Pod budovou se v podmáčené
půdě nachází asi 5 100 dubových kůlů, na nichž je položen dubový rošt. Na této dřevěné konstrukci spočívá
základové zdivo konventu. Aby nedocházelo k poškozování dubové konstrukce, byla zakonzervovaná vodou,
čímž bylo zabráněno přístupu vzduchu. Voda byla systémem kanálů do základů budovy přiváděna úmyslně.
Tím se klášter v Plasích liší od mnoha stejně starých
budov, z jejichž základů se naopak voda odváděla pryč,
aby byly co nejsušší. V klášteře se pod hlavními schodišti
nacházejí dvě vodní zrcadla - dvě nádrže, kde je možné
základový rošt pod vodní hladinou spatřit.

Městská plovárna

Druhý ročník letních plovárenských slavností, na nichž se podílí řada umělců, místní
lidé i mezinárodní dobrovolníci, oživí romantické místo bývalé Městské plovárny u Radbuzy. V pátek od pěti
do desíti hodin tu najdete odpoledne i večer plný buskingu a vodních radovánek. V sobotu vás mezi třetí a desátou hodinou čeká dětské divadlo, headlinové koncerty
a komunitní workshopy, a nedělní atmosféru od pravého
poledne do osmi hodin večer naladí brunch, bleší trh
pro děti, jazzové tóny i představení pro dospělé. Čekat
na vás budou i netradiční hry, lodičky, převozník a hlavně
příjemná letní plovárenská atmosféra. Vstup je zdarma,
podrobný program na plovarna.plzne.cz.

Klášter Plasy

SPŠD Plzeň

Přednáška a promítání o expedicích v Peru
Přijďte polechtat fantazii a přenést se alespoň symbolicky mezi peruánské šamany. O jejich poselství bude vyprávět Petr Chobot. Ten každý rok vede několik sebepoznávacích a léčebných expedic, během nichž s účastníky
navštěvuje energeticky nejsilnější místa v Peru. Tam pod
vedením indiánských kmenových šamanů pracují účastníci na odstranění všech svých problémů a rozvíjejí své
jasnovidné či léčitelské schopnosti. Přednáška se koná
v prostorách SPŠD Plzeň na adrese Karlovarská 99, vstupné je 150 Kč. Více najdete na www.petr-chobot.eu.

23–
29/07

Spálené Poříčí

Letní kino
v zámeckém parku

Co by to bylo za léto bez letního kina! To ve Spáleném
Poříčí má jedinečnou atmosféru, neboť se koná v zámeckém parku. Letos se budou promítat léty prověřené české
hity a cenami ověnčené filmové šlágry zahraniční provenience. Publikum potěší Cesta do pravěku, Páni kluci,
Limonádový Joe, Starci na chmelu, Chicago, Mikulášovy
patálie a Milionář z chatrče. Hlediště je zastřešené.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

24/07
21:30

Klášter Plasy

Rajská filmová noc

Rajský dvůr plaského kláštera se opět promění v kino.
Červnová projekce animovaných filmů tu měla úspěch
a odstartovala sérii večerů, které se nesou v duchu napětí, potemnělé atmosféry a tak trochu divných postav.
Promítá se od půl desáté, o čtvrt hodiny dřív je přístupný i klášter. Vstupné 80 Kč.

28/07– Parky a zahrady v Plzni
02/08 Rozezpívané zahrady
Německý expresivní skladatel Carl Orff proslul zejména skladbou Carmina Burana. Jako pedagog prosazoval spojení hudby s pohybem a na tento jeho odkaz
se snaží navázat mezinárodní kurz, jehož tradice sahá
do roku 1996. Cílem semináře je rozvoj principů celostní
a elementární hudební pedagogiky ve školách i jiných
zařízeních. Kurz, vedený především zahraničními lektory, je otevřen účastníkům z celého světa. Doprovodný
program a závěrečná prezentace jsou určeny široké veřejnosti. Letos se projekt zastaví v Plzni a rozezpívá zdejší
parky a zahrady. Více na www.ocetplzen.cz.

28/07 / 16:00

Americké centrum
US Point

Dazed and
Confused / Omámení a zmatení

Je lehké podívat se na film na internetu, ale není lepší,
když se o filmu dozvíte i něco navíc? Tentokrát se pravidelný filmový večer podívá na zoubek snímku Richarda
Linklatera z roku 1993. Specialista na americkou literaturu a film Brad Vice publiku přiblíží atmosféru, v níž se
děj odehrává. Tedy jaká byla 70. léta v Americe z pohledu středoškoláků a jejich mladické bezstarostnosti.

28/07– Dobřany
01/08 Dobřanské letní kino
Dobřanské náměstí se jako každým rokem v půli
prázdnin promění v kino. Pod letní oblohou se budou
promítat oblíbené filmy, a to poslední týden v červenci a první týden v srpnu, vždy od úterý do soboty.
Červencová várka nabídne snímky Černý Petr, Hodičervenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Techmanii přibudou během
léta nové pozoruhodné exponáty.
Rozroste se expozice Edutorium.
… že 14. srpna se v Proluce uskuteční Žonglérská dílna
s Vojtou Vrtkem.
… že v Techmanii se v létě zase jezdí na segwayích.
… že divadlo Toymaschine nabídne v srpnu v Proluce
dřevěnou a ruličkovou dílnu.
… že Americké centrum US Point zve 25. srpna na film
Mládí v hajzlu s komentářem Brada Vice.
… že 15. srpna se pojede další ročník populární jízdy
historických vozidel Memoriál F. A. Elstnera.
… že sezona nového cirkusu přivede do Plzně
Bêtes de foire.
… že 22. 8. se na zámku Zbiroh koná oblíbená bitva.
… že letošní Chodské slavnosti proběhnou v Domažlicích od 14. do 16. srpna.
… že hrad Rabí se už teď chystá na Hradozámeckou
noc. Proběhne 29. srpna.
… že Kladruby slaví 900 let od první písemné zmínky
o obci a oslavy chystají na 15. a 16. srpna.
… že Bezdružické parní léto se letos koná 18. a 19. července a 8. a 9. srpna.
nový manžel, Divoké historky a Jak jsme hráli čáru. Začátek promítání je vždy ve 21:30 hod., program naleznete
v programové části.

03–09/08

Golf Dýšina

Pilsen Golf
Masters Tour
Pátý ročník turnaje Ladies European Tour v ČR přináší již třetím rokem golfové veřejnosti sérii golfových turnajů, jejíž národní finále se koná
na greenu v Dýšině. Milovníci tohoto sportu se opět mohou těšit nejen na krásu a eleganci hráček, ale především
na jejich skvělé výkony. Kombinací toho všeho jako vždy
vznikne vynikající zážitek, na který se dlouho vzpomíná.
Více informací na www.pgmcz.com.
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09/07

CineStar, Cinema City

Terminator Genisys 3D / sci-fi
Když Arnold Schwarzenegger oznámil svůj velký herecký návrat,
nejspíš se čekalo, že předvede zajímavější věci, ale jeho filmy zas až
tak dobré nebyly. A tak se rozhodl vsadit na jistotu a vrátit se v roli,
která z něj udělala celosvětový fenomén. Terminátor je zpátky
a vypadá to, že by s ním mohla být docela zábava. Nedostaneme
totiž klasické pokračování, ale tvůrci se rozhodli trošku se pohrabat ve starých dílech, konkrétně v jedničce a ve dvojce.
V budoucnosti lidstvo válčí s armádou robotů a poslední nadějí
lidí je John Connor, který z nich dokázal vytvořit sílu, jež mechanickým protivníkům dovede zatopit. Proto stroje vyšlou do minulosti Terminátora, aby zabil jeho matku, a Connor jí do minulosti
odlifruje ochránce Kyla Reese. Přesně jako v jedničce, minulost se ovšem změnila. Jeden Terminátor
totiž Sarah Connor ochraňuje už od jejího dětství a jsou to velcí kámoši a místo vystrašené mladé holky tu
na Kyla Reese čeká odhodlaná bojovnice, která ví, že osud světa je v jejích rukách. Minulost je zkrátka jiná,
neznamená to ale, že by byla bezpečná. Sářin Terminátor si to totiž bude muset rozdat nejen sám se sebou
a s modelem T-1000, který řádil ve druhém filmu, ale z budoucnosti dorazí ještě jedna hrozba. Taková, jakou
nikdo nečekal. A jaká může změnit úplně všechno. O režii se postaral Alan Taylor, který natočil třeba comicsový hit Thor: Temný svět a vedle Arnolda Schwarzeneggera se objeví Emilia Clarke ze seriálové Hry o trůny
nebo Jason Clarke, kterého si můžete pamatovat z poslední Planety opic. Krom příjmení ale tyhle dva herecké
přírůstky nic společného nemají.

CineStar, Cinema City

25/06

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

02/07

CineStar, Cinema City

Méďa 2 / komedie
Vzpomínáte si na Teda? Pokud jste jeho první film viděli, tak určitě, na něj
se totiž jen tak zapomenout nedá. Bydlel s Markem Wahlbergem, s nímž byl
kámoš celý život, měl rád alkohol, lehké drogy, drsný humor a byl to oživlý
plyšový medvěd. A teď je zpátky. I v komedii Méďa 2 předvede Ted velké věci,
ale vypadá to, že i jeho dostihla dospělost. Chtěl by totiž založit rodinu, což
ovšem v případě plyšáka není zrovna jednoduché. Navíc se ukáže, že Ted není oficiálně člověk a že se tedy nesmí
oženit ani stát otcem. Je čas začít bojovat, ale aby se z Teda v očích zákona stala lidská bytost, musí se především
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polepšit a dokázat, že svou existencí může lidstvu nějak přispět. V případě plyšového půlmetrového milovníka sci-fi
filmů z osmdesátých let se slovníkem dlaždiče to ale jednoduché nebude. Spolu s Tedem se vrací i Mark Wahlberg,
nedorazí ovšem Mila Kunis, která byla těhotná. Místo ní se můžete těšit na Amandu Seyfried, která si zahraje Tedovu
právničku, a objeví se třeba i Morgan Freeman.

CineStar, Cinema City

09/07

Daleko od hlučícího davu / drama
Daleko od hlučícího davu je literární i filmová klasika. Podobné příběhy ovšem
lákají filmaře pravidelně, v tomhle případě by to ale vadit nemělo, za kamerou
je totiž dánský klasik Thomas Vinterberg, který se může pochlubit nominací
na Oscara za vynikající Hon a hlavní roli dostala nastupující hvězda Carey Mulligan, kterou si můžete pamatovat z filmů jako Velký Gatsby, Stud nebo Wall
Street: Peníze nikdy nespí. Tady si zahraje mladou, krásnou, ale poměrně tvrdohlavou dívku, která žije ve viktoriánské Anglii v devatenáctém století a má to trochu složité s muži. Po strýci totiž podědila velkou usedlost, a tak se z ní
v očích potenciálních nápadníků stala atraktivní partie. Po jejím boku by rád skončil sympatický, ale chudý ovčák
Gabriel, stárnoucí William i sebevědomý voják Frank. A právě on ji uchvátí. Co udělá láska k arogantnímu floutkovi
s mladou nezávislou ženou? A zvítězí nakonec láska, nebo jen nekontrolovatelná vášeň?

16/07

CineStar, Cinema City

Ant-Man 3D / akční / sci-fi
Co by to bylo za léto bez comicsů? Ant-Man bude ale možná na první pohled
vypadat vedle konkurence trošku srandovně. Zatím co Iron Man je miliardář
v nezničitelném obleku, Hulk se mění na obří zelené monstrum a Thor je bůh
hromu, Scott Lang je obyčejný zloděj. I když vlastně spíš neobyčejný. Je to
profík na vloupačky, jeho život se však od základu změní, když se seznámí
s vynálezcem a podnikatelem Hankem Pymem. Ten totiž vynalezl oblek, který dokáže svému majiteli dodat obří
sílu, zároveň ho však umí zmenšit na velikost hmyzu. A právě ten přesvědčí Scotta, aby pro něj pracoval. Pymovi
konkurenti totiž hodlají vyvinout svůj vlastní oblek a vypadá to, že se nezastaví před ničím. Lang s Pymem tak musí
naplánovat nejodvážnější loupež v dějinách a během ní bude potřeba občas se i malinko zmenšit. Protivníci však
mají v rukávu jedno hodně nepříjemné eso. Sympatického zloděje si zahraje Paul Rudd a jeho kolegu a mentora
Pyma legendární Michael Douglas. Těšit se můžete i na Evangelina Lilly z kultovního seriálu Ztraceni.

		

CineStar, Cinema City

16/07

Bez kalhot XXL / komedie
Není žádným tajemstvím, že než se z Channinga Tatuma stala herecká hvězda,
živil se jako tanečník a striptér. Před třemi lety natočil podle svých vlastních
zážitků film Bez kalhot, ve kterém se objevil v roli striptéra, jenž vezme pod
svá ochranná křídla nováčka a ukáže mu, co je tenhle svět vlastně zač. Film
za moc nestál, ale stal se z něj obří hit. Teď je tu dvojka a samozřejmě se vrací
i Tatum a s ním i Králové Tampy, celá parta, které padají ženy bez rozdílu věku k nohám. Zlaté časy pro ně ale končí
a oni se chtějí rozloučit se svými fanynkami, takže vyráží na turné po celých Spojených státech. A hodlají si to pořádně užít. Vedle Tatuma dorazí i staří známí Matthew Bomer nebo Kevin Nash, Matthewa McConaugheyho však nečekejte. Z nováčků se určitě neztratí manželka Willa Smithe Jada Pinkett, nebo žena Johnnyho Deppa Amber Heard.

16/07

CineStar Domácí péče / komedie / drama

Hrdinkou českého komediálního dramatu Domácí péče je zdravotní sestra Vlasta. Svou práci dělá už dost dlouho
na to, aby se mohla považovat za profesionálku, a myslí si, že viděla a prožila všechno a nepřekvapí ji žádné vrtochy
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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pacientů, které má na starost. Pak ale jednoho dne zjistí, že do nemocnice bude muset jako klientka. Je nemocná.
Paradoxně se Vlasta rozhodne hledat pomoc ne u doktorů, ale v alternativní medicíně. Díky jedné ze svých pacientek se seznámí s esoterickou mentorkou, která by ji snad mohla pomoci napravit zdraví, ale třeba i rozšířit obzory. No
a pak je tu Vlastin manžel Laďa, který na podobné věci nevěří a rozhodně s nimi nehodlá mít nic společného. Vlasta
tak ve svém boji proti nemoci musí přesvědčit i jeho. Hlavní role si rozdělili Alena Mihulová a Bolek Polívka, scénář
i režii si vzal na starost debutující Slávek Horák.

23/07

CineStar, Cinema City

Papírová města / mysteriózní
Spisovatel John Green píše romantické příběhy o mladých hrdinech a pro
mladé čtenáře. A teď už o něm ví i filmaři, protože adaptace jeho knihy
Hvězdy nám nepřály se stala hitem. Tvůrci Papírových měst doufají, že se jim
povede na loňskou pecku navázat. Hlavním hrdinou je Quentin Jacobsen,
vlastně ten úplně nejnormálnější kluk, který je zajímavý snad jen tím, že je
trochu moc stydlivý. Už od dětství je až po uši zamilovaný do své sousedky Margo, holky, která je na rozdíl od něj
možná až příliš živá a tak trochu střelená. Jednoho dne Margo zaťuká Quentinovi na okno a pozve ho na velkou
dobrodružnou jízdu. Oba si ji užijí, ale ráno se všechno změní. Margo je pryč a nikdo netuší, kam zmizela. Quentin
ovšem odhalí, že pro něj nechala stopy a že on jediný ji může najít. Začíná největší jízda jeho života a na jejím
konci možná najde i pravou lásku. Velké herecké hvězdy v Papírových městech nečekejte, ale v hlavní roli uvidíte
modelku Caru Develingne.

CineStar, Cinema City

23/07

V hlavě 3D / animovaný
Společnost Pixar kope v animácích tu nejvyšší ligu. Nepotřebuje veselá zvířátka, ale sází na originální příběhy. Z dílny Pixaru vyšla comicsovka Úžasňákovi,
slavná trilogie Toy Story, podívali jsme se mezi potvory v Příšerky s.r.o. a dočkali jsme se třeba i mluvících Aut nebo krysy, která v Ratatouille pracovala
ve francouzské restauraci. Tady zkrátka první housle hrají nápady a V hlavě
nebude výjimkou. Děj se má točit okolo dospívající holky Riley, která se musí vyrovnat s tím, že se spolu s rodinou
stěhuje do nového města. A pěkně to v ní vře. Ve středu dění však nebude ona, ale pět emocí, které s ní cloumají.
Máme tu Radost, Znechucení, Strach, Hněv, Smutek. Ti všichni pracují v řídícím centru v jejím mozku a pomáhají jí
být tím, čím ve skutečnosti je. Ale ani tahle pětka neví, jak se v nové situaci zachovat. A co teprve, když se někteří
z nich ztratí! U filmu V Hlavě, jak je u Pixaru zvykem, by se v kině měli bavit děti i jejich rodiče.

23/07

CineStar, Cinema City

Bojovník / drama
Billy Hope je zvyklý na bolest, ale to, co zatím v životě prožil, není nic proti tomu, co ho teprve čeká. Billy byl talentovaný boxer, který možná nepatřil
mezi nejsilnější nebo nejrychlejší, ale na rozdíl od protivníků dokázal zabrat
právě v okamžiku, kdy už to vypadalo, že půjde k zemi. Byl to rváč a v ringu
udělal solidní kariéru. Navíc se mohl opřít o lásku manželky Maureen a dcery
Leily. Měl všechno. A během jediného okamžiku to ztratil. Náhodný výstřel při střetu s jiným boxerem z něj udělal
vdovce. Billy se psychicky složil. Přišel o peníze, střechu nad hlavou a nakonec i o dceru. Padl až na dno, ale právě
tady pochopil, že pokud chce zpátky to, co měl, musí se vrátit do ringu. A bojovat tvrději než kdykoliv před tím.
Zvládne se ale dát dohromady? Drama podle skutečných událostí láká na herecké superhvězdy, před kamerou se
objeví Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams nebo oscarový Forest Whitaker. A že se budou dít zajímavé věci i v ringu
slibuje osoba režiséra Antoina Fuquy, specialisty na drsné akční filmy a autora pecek jako Equalizer, Training Day
nebo Slzy slunce.
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Filmové premiéry

30/07

CineStar, Cinema City Mission: Impossible – Národ grázlů / akční

Tom Cruise si agenta Ethana Hunta zahrál už v polovině devadesátých let, kdy dělal solidní vyrvál v Praze. Teď
se do akce se svým týmem vrhá popáté a vypadá to, že ho čeká nejtěžší mise jeho života. Organizace IMF, pro
kterou pracuje a loví zloduchy po celém světě, totiž byla zrušena. To však není to nejhorší. Hunt totiž odhalí, že
existuje mýtický spolek padouchů, kteří mají dokonalý výcvik a jsou ochotni a připraveni zabíjet, krást nebo třeba
i destabilizovat vlády po celém světě. Za ty správné peníze. Zkrátka opak IMF. A teď se jejich cílem stali právě Hunt
a jeho kolegové. Nikdy ještě neměli tak dokonale připraveného a nebezpečného protivníka. Nikdo z nich neví,
komu věřit a navíc se do hry zapojí i krásná ale smrtelně nebezpečná Ilsa, která dřív kopala za protivníky, ale teď
chce pomáhat těm hodným. Nebo je to celé součást dobře promyšleného plánu? Těšte se na extrémní akční jízdu,
v níž se vedle Toma Cruise objeví i Jeremy Renner nebo Alec Baldwin. A dojde i na akční scény, při nichž Cruise
(ne kaskadér, ale Cruise) visí na dveřích startujícího dopravního letadla.

30/07

CineStar

Iracionální muž / mysteriózní
V prosinci mu bude sice osmdesát, důchod ovšem pro Woodyho Allena nejspíš nepřipadá v úvahu a pořád točí tempem jeden film ročně. A pořád dělá
svou práci zatraceně dobře. Se svou pověstí a se čtyřmi Oscary nemá problém
ukecat herecké hvězdy nejvyšší svítivosti a dokonce by se dalo říct, že ty méně
zářivé vyhazuje z baráku oknem. Iracionální muž se může chlubit hereckou
dvojicí Joaquin Phoenix a Emma Stone. Jeden z nejrespektovanějších herců své generace a nastupující herecká
hvězda se tu sejdou na univerzitě. Phoenixe čeká role profesora, který už má života plné zuby, nudí se a neví, proč by
měl ráno vstávat z postele. Pak si ho ale najde láska. Zakouká se do jedné ze svých studentek a zase se cítí, jako kdyby
omládl. Nová energie mu evidentně dělá dobře a jeho mladší přítelkyně s ním vychází bez problémů. Jak dlouho ale
může fungovat vztah mezi dvěma lidmi, když je dělí velký věkový rozdíl a navíc je spojuje vztah studentka-profesor?
pořádá Nedomysleno & Riff Raff © 2015

Generální partner

Hlavní mediální partneři

Hlavní partneři

31. 7. – 1. 8.

Švihov
Chinaski l Tomáš Klus l Mandrage l No Name
Wanastowi Vjecy l Čechomor l Inekafe l Tata Bojs
Mig 21 l Xindl X l Monkey Business l Visací zámek
Anna K. l Portless l Wohnout l Sto zvířat l Pipes and Pints l PSH l Gazdina roba
předprodej:

®

www.ceskehrady.cz

HRADY CZ TOUR: 10. – 11. 7. Točník – Žebrák l 17. – 18. 7. Rožmberk nad Vltavou l 24. – 25. 7. Kunětická hora l 31. 7. – 1. 8. Švihov l 28. – 29. 8. Bezděz
7. – 8. 8. Veveří l 14. – 15. 8. Bouzov l 21. – 22. 8. Hradec nad Moravicí

červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
Žurnál Švihov 128 x 93.indd 1

areál otevřen: pátek 16:00; sobota 10:30
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Milana Čechury
Mám-li pohovořit o jídle, učiním tak s radostí. K jídlu mám totiž vztah veskrze
pozitivní, i když jeho působení na mou postavu zase až tak pozitivní není. Ale
za to nemůže jídlo, ale já. Mám poslouchat ženu, když mi říká „nejez tolik“.
Ona to tedy říká jinak, ale kdybych to napsal, tak dostanu takových pár facek, že týden nebudu moct nic pozřít.
Já jedl rád už od dětství. Nemohu si vzpomenout na nějakou vyloženě neoblíbenou pochutinu. Možná
tedy nějaká byla, ale jestli ano, tak vzpomínku na ni zakryl milosrdný závoj sklerózy. Co si však pamatuji naprosto přesně, to je láska k lívancům. Ty jsem opravdu miloval. Nikdy nezapomenu na to, jak je maminka pekla
a já je (to mně bylo nějakých třináct) s odpuštěním žral téměř přímo z toho lívanečníku. Mám rekord 57 kusů,
obalených ve skořici s cukrem. Mňam.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Jak rád jím, tak vařit neumím. To se musím přiznat. Moje kuchařské umění skončilo u výroby čaje, kávy a opečení točeného salámu. Jednou jsem se je pokusil rozšířit a pustil se do šunkofleků, které jsem ovšem před vysypáním do pekáče zapomněl uvařit, takže v té troubě skákaly jako blechy. Proto se raději nechám obsloužit.
Buď od ženy, nebo v restauraci. Od ženy to má tu výhodu, že nemusím platit. I když…
V restauracích dávám přednost klasice. Nejsem žádný velký experimentátor. Cvrčka bych nepozřel, ani kdyby
mě o to sám prosil a hrál si přitom na housličky svůj pohřební pochod. Ani v zahraničí se nijak neodvazuji.
Zatímco ostatní do sebe cpou škeble a dusí se krabími klepety, já se s chutí zakusuji do karbanátku a přemýšlím, že se dorazím šťavnatým steakem. Takže se raději vrátím domů. Jak už jsem říkal, dávám přednost klasice.
A nejklasičtější v Plzni je to bezesporu U Salzmannů. Vaří tam výborný guláš, točí vynikající pivo a je to tam,
možná díky tomu dřevěnému obložení, takové nostalgické. A to mám rád.
A co mám ještě rád, když je mi jídlo přinášeno s úsměvem. Rád bych to trochu rozvinul. Každý rok jezdím se
ženou a s několika přáteli do Konstantinových Lázní. Tam, kromě jiných, je i penzion Pohoda. A v něm mají
v přízemí takovou malou kuchyňku a z té kuchyňky vedou přímo na předzahrádku tři schůdky. Po nich celý
den, od rána do večera, běhá usměvavá servírka. Nelžu, nikdy jsem ji neviděl se zamračit. Já vlastně do těch
Konstantinek jezdím kvůli ní. Od ní bych bral i toho cvrčka. Ačkoli… Raději zůstanu u jejího výborného lososa.
Přemýšlím, co bych ještě k tématu jídlo napsal. Ale nic mě nenapadá. Možná to bude tím, že mě něco ruší.
Škrundá mi žaludku. Je mi líto, ale jdu se najíst. Čekají mě bramborové knedlíky, plněné uzeným masem
a k tomu výstavní zelíčko. Ach. Že jste taky dostali chuť? Tak pomalu dočtěte a něco si dejte.
Dobrou chuť.
Milan Čechura, spisovatel a písničkář, laureát Ceny Bohumila Polana 2013, autor hymny FC Viktoria Plzeň

od 01/07

Hotel Central

Letní nabídka
salátů
42

Je léto, sluníčko hřeje a na těžká jídla nebývá zrovna pomyšlení. O to víc je chuť třeba na salát. Hotel Central připravil na léto speciální salátový jídelní lístek a za 89 Kč si
pokrmy z něj můžete objednat jak v restauraci, tak v kavárně se zahrádkou do náměstí. Ochutnat můžete zeleninový salát se smaženými kuřecími kousky, zeleninový
salát s balkánským sýrem a zeleninový salát s tuňákem
a vajíčkem.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz
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od 01/07

CrossCafe

Osvěžující
limonády
Čím se zchladit v horkém létě?
CrossCafe má návrh: poctivé domácí limonády s vynikající chutí. Jsou osvěžením při pracovních pochůzkách
po městě, odpoledne po práci nebo po některém z letních festivalů. V nabídce je limonáda s příchutí bezinky,
mojito a novinka letošního léta, limonáda s originální
chutí melounu a okurky. Zažeňte letní žízeň stylově.

od
01/07

Hotel U Pramenů

Speciální nabídka
růžových vín

V průběhu července zve hotel U Pramenů každý den
na speciální nabídku růžových vín za jedinečné ceny.
Hosté ochutnají výborná růžová vína od předních moravských vinařů, např. vinařství Volařík, Hort, Lahofer,
Spěvák a dalších. Hotelová vinotéka nabízí až 20 druhů
růžových vín, která jsou pro letní parné dny tím pravým
osvěžením. Přijďte posedět s přáteli či rodinou.

od 01/07

Pulcinella

Nová terasa
a nový jídelní
lístek
Italská restaurace Pulcinella zve své hosty na nově
zrekonstruovanou terasu, kde mohou ochutnat i něco
z jídelního lístku. Co si dát třeba telecí kýtu s lanýžovou omáčkou nebo salátek s avokádem a kozím sýrem?
Anebo šafránové risotto s chřestem a jako dezert třeba
ananasové ravioli s mascarpone? Udělejte si výlet do Itálie v hranicích Plzně.

od
01/07

el Cid

Domácí limonády

O prázdninách můžete zajít na domácí limonády do španělské restaurace el Cid. Zdejší barmani vám připraví
speciální limonády dle denní nabídky. Čeká vás tu léto
ve sklenici, které dodá vašemu dni tu pravou atmosféčervenec 2015 | www.zurnalmag.cz

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

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Plzeň
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba:
út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé
velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách středověkého domu. Vinárna
U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy od pěti
hodin odpoledne do půlnoci. Nabízí příjemné posezení
ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si
mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je
tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání,
oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají
samostatný vstup přímo ze sadového okruhu.

Café & Restaurant
Continental
Zbrojnická 8, Plzeň
Tel.: 702 126 554
www.hotelcontinental.cz
Otevírací doba:
po–ne: 9–22 hod.
V Café & Restaurantu Continental servírujeme polední
menu od 11–14 hodin. Těšit se můžete na tradiční česká
jídla, mezinárodní speciality i Fit pokrmy. Na obědě si můžete pochutnat v útulné restauraci s výhledem do Šafaříkových sadů, nebo v příjemné kavárně. Domácí dezerty
a skvělé espresso Illy dodají vašemu obědu úžasnou tečku.
Na vaší návštěvu se těší kolektiv Hotelu Continental.
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ru. Osvěží vás tu okurková s mátou, zázvorová, třešňová
nebo třeba borůvková.

01–31/07

plnit! Přijďte do španělského el Cidu ochutnat nová německá vína od mladých a nadějných vinařů. V nabídce
budou produkty od vinařů Rings, Klumpp nebo Pfaffman. Vína jsou suchá a specifická po svých odrůdách.

Cafe & Restaurant
Continental

24–26/07

Restaurace 12°

Meruňky

Meruňky jsou sestřenice třešní
a švestek z daleké Číny. Do Evropy se dostaly před dvěma tisíciletími přes Arménii, od níž odvozují i své české jméno. Latinsky se totiž jmenují armenica. Obsahují
vysoké množství draslíku a provitaminu A, ale i vápníku
a fosforu. Především však skvěle chutnají. Proto v Cafe
& Restaurant Continental budou po celý červenec
připravovat dobroty, jako je meruňkový cheesecake,
brownies s meruňkovým pyré a šlehanou smetanou, ale
i grilovaný steak z vepřové pečeně s meruňkovým chutney a kuskusem.

01–
31/07

Na Parkánu

Salátové menu

Jak už se pomalu stává tradicí, šéfkuchaři Šenku Na Parkánu si každý měsíc vymyslí nějakou tu specialitu, kterou v běžném jídelním lístku nenajdete. Na horké červencové víkendy přichystali atraktivní salátové menu.
V něm se vedle čerstvých zeleninových salátů s různými
druhy dresingů a salátů v kombinaci s masem objeví
také saláty ovocné nebo těstovinové.

02/07

el Cid

Hudební večer s tapasy

První čtvrteční večer zajděte do španělské restaurace
na živou hudbu. K jídlu si budete moct dát tapasy, což
jsou malé předkrmy. Ochutnejte třeba kachní játra, klobásky s křenovým salátem nebo marinovanou chobotnici na galacijský způsob. Jako osobitá příloha se bude
podávat hudební vystoupení na zahrádce s výhledem
do krásného parku.

13–
18/07

el Cid

Německá vína
po skleničce

Znáte německá vína? Že ani nevíte, že se v Německu
víno vyrábí? Nejvyšší čas tyhle mezery ve vzdělání za-
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Jahody, švestky
a meruňky
Červenec je měsícem dozrávajících plodů, jako jsou jahody, švestky a meruňky. V Restauraci 12° budou tyhle hvězdy gastronomického nebe
hrát v červenci prim. Vyrazit sem můžete na meruňkové
knedlíky, a to jak z těsta kynutého, tak i z těsta tvarohového. Dojde ale i na poněkud neobvyklé ostré omáčky
z ovoce, které se budou podávat ke grilovaným masům.
V Caffe 7g se navíc můžete osvěžit domácí melounovou
limonádou a ledovým čajem a jako dezert si dát limetkový cheesecake.

30/07

el Cid

Hudební večer s vínem

Poslední čtvrteční večer zavítejte do španělské restaurace el Cid na sklenku vína. K němu vám bude hrát živá
hudba rytmy Středozemí. Restaurace nabízí dvě desítky
druhů vín od malých vynikajících vinařů z Moravy, Francie a Španělska, a to po skleničce. Nebo si můžete samozřejmě objednat celou láhev vychlazeného španělského šumivého vína Cava. Ať už zvolíte jakkoli, příjemná
hudba vás bude doprovázet v každém případě.

30/07 / 18:00

Kuchyně Elza
Rokycany

Kulinářský večer:
Nejen maso na grilu
Další z oblíbených kulinářských večerů v kuchyňském
studiu Elza v Rokycanech má veskrze letní téma: grilování. Ale organizátoři slibují, že přidají i další zajímavosti
a související témata, která se mohou návštěvníkům během letních grilovaček a užívání si dobrého jídla vůbec,
hodit. Cena celého menu včetně nápojů je 690 korun
na osobu a zahrnuje kromě jídla i nápoje. Rezervace
probíhá na tel.: 721 324 124.
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadlo | Galerie | Dozvěděli jsme se…

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Proluka, Plzeň, www.divadelnileto.cz

do 4. 7.		

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

Velké divadlo DJKT

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

5.–7. 7.		
5. 7. 19:00
6. 7. 19:00
7. 7. 19:00

Armel opera festival
Private view – opera
Don Giovanni – opera
Kouzelná flétna – opera

Nová scéna DJKT

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

3.–4. 7.		
Ženy a Česká republika očima Číňanů – výstava fotografií
3. 7. 19:00 Legenda o Bílém hadovi – Pekingská opera poprvé v Plzni
(také 4. 7.)
18. 7. 20:00 Les Ballets Bubeníček (také 19. a 20. 7.)

Živá ulice – Za dveřmi… je divadlo!

Inspiral Garden, Šafaříkovy sady (IG), Mlýnská strouha (MS), Plzeň, vstup zdarma,
www.zivaulice.eu

13.–19. 7.
13. 7. 16:00
		18:00
		19:00
14. 7. 16:00
		19:00
		19:00
15. 7. 16:00
		16:30
		18:00
		19:00
		19:00
		21:00
16. 7. 16:00
		19:00
		19:00
17. 7. 16:00
		19:00
		19:00
18. 7. 17:30
		19:00
		21:00

První blok festivalu Živá ulice, divadlo, koncerty
V. Hybnerová & L. Kašiarová: Angel-ky (také v 19 hod., MS)
Karol Komenda Trio – rock blues (IG)
High Gain – progressive rock (IG)
Squadra Sua: Bombéros (MS)
Zoidberg Quintet – jazz funk (IG)
Squadra Sua: Sodátes (MS)
Divadlo Continuo: Caravan Obscura (také v 18 hod., MS)
Muzikanty (PL, MS)
Acid Row – stoner rock (IG)
Atomic Vultures (IT) – instrumental, stoner, spacerock (IG)
Anička Polívková a Iby Pop: Aniby neřekla (MS)
Oliver Zimmermann & V. O. S. A. Theatre (DE/CZ):
Brána do fantazie, DEPO2015
Teatr Delikates (PL): Z głową w chmurach. Marzyciele
(také v 18 hod., MS)
Companyia La Tal (E): The Incredible Box (MS)
Jamchestra – jungle jazz (IG)
Compagnie Des Pieds Perchés (FR): Foutaise (MS)
Serious Clowns (UK/DE/AUS): The Lost Wheel of Time (MS)
Cheers! – folk punk (IG)
Long Vehicle Circus: Alenka! (MS)
Oni a Marie (MS)
Teatr Novogo Fronta (RU/CZ): Zero (MS)
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Dozvěděli
jsme se…
… že 2. srpna se na zahradě
Besedy hraje Filumena Marturano aneb Manželství po italsku se
Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem.
… že 3. srpna zve Beseda na oblíbené Komiky s.r.o.
… že v srpnu nabídne Měšťanská beseda také představení s Pavlem Liškou Commedia dell´arte.
… že v rámci Živé ulice se bude 12. srpna hrát pohádka O Smolíčkovi.
… že do Plzně opět míří Vojta Vrtek. V rámci Živé
ulice tu bude hrát 14. srpna.
… že 16. srpna můžete v Proluce vidět temperamentní plyšovou pohádku o medvídkovi, který miluje med a knihy, a o zlém kominíkovi.
… že Rozmarný večer spolku Kašpar se odehraje
16. srpna v Měšťanské besedě.
… že studio Damúza přiveze v srpnu do Plzně pohádku Z tajného deníku Smolíčka Pé.
… že divadlo Toymaschine nabídne 20. srpna originální zpracování Starých pověstí českých a 21. srpna Kocoura v botách.
… že koncem srpna se v Besedě zastaví Divadlo
Ungelt s představením Pan Halpern a pan Johnson
s Františkem Němcem a Petrem Kostkou.
… že Mezinárodní festival Divadlo se letos koná
od 9. do 17. září a vůbec poprvé přiveze inscenaci
jednoho z nejrespektovanějších režisérů současnosti, Krzysztofa Warlikowského.
… že na přelomu července a srpna se v jízdárně
ve Světcích u Tachova uskuteční světová událost:
historicky druhé provedení barokní korunovační
opery Costanza e Fortezza.
19. 7. 16:00 Tme Divadlo: Šampioni (MS)
		19:00 (bra)Tři v tricku: Plovárna (MS)
		19:00 Kalle – alternative (IG)

Západočeská galerie v Plzni

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

Výstavní síň „13“
do 13. 9.
Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění
Kulturní program během výstavy:
16. 7. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadlo, hraje Poetické divadlo
28. 7. 17:00 Rembrandtova tramvaj – komentovaná prohlídka
s T. Petrasovou
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28. 7. 18:00 Z a křídlo ho nechytíš aneb Pořad plný humoru
pro letní podvečer
Masné krámy
do 20. 9.	Gottfried Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř
novozélandských Maorů – výstava
Kulturní program během výstavy:
30. 6. 17:00 Pytlácké historky – křest knihy Tomáše Makaje
1. 7. 17:00 Jedno dílo / jeden svět – Korunování Panny Marie
(zv. z Koterova), přednáška
5. 7. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s I. Řežábkovou (také 19., 22. a 29. 7.)
15. 7. 17:00 Gottfried Lindauer – komentovaná prohlídka s Jiřím Hlobilem

Galerie města Plzně

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

do 5. 8.		

Ladislav Sutnar: Venuše – výstava

Visio Art Gallery

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

1. 7.–31. 8.

Afrika a její rituály – moc a krása afrického umění, výstava

Radnice

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

do 30. 7.	Art Train Plzeň – Berlin 2015, společná výstava umělců
z Plzně a Berlína, 2. patro
do 31. 7.
9 týdnů baroka – výstava, mázhauz
do 31. 7.	Žádosti o zapůjčení prostor pro výstavy v roce 2016,
www.plzen.eu
1. 7. 17:00 Art Train – vernisáž výstavy, 2. patro

Galerie Jiřího Trnky

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

Galerie | Muzea | Instituce

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 23. 8.
Plzeňané a II. světová válka – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 9. 8.		
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté – putovní výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
1. 7.–31. 8.	Putování plzeňského Kašpárka – práce 30 českých škol
ve světě
6. 7.–31. 12. Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty

Měšťanská beseda – akce pro děti

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

5. 7.
12. 7.
19. 7.
26. 7.

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

Nezbedné pohádky – hraje Divadlo Andromeda
Míček Flíček – hraje Divadlo Dráček
O Koblížkovi – hraje Divadlo Meluzína
Ovčí pohádka – Nána divadélko

Měšťanská beseda – letní akce

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

30. 6. 20:00 Šansony Chantal Poullain – recitál
1. 7. 19:00 P o siréně swing! – Pilsner Jazz Band & Metropolitan
Jazz Band – tančírna

do 5. 7.		

S ho – Mistři současné japonské kaligrafie, výstava v rámci
Japan Festu
8. 7.–2. 8.	O hledání a nalézání – olejomalby, akryl, kresby, kombinovaná technika, objekty z keramiky a porcelánu
8. 7. 17:00 O hledání a nalézání – vernisáž výstavy

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–17 hod., přízemí
i so 9–12 hod., www.svkpl.cz

do 31. 7.
do 2. 9.		

ta,
Olga,Marké
artina,Anna
Karolína,M
červenci
Tyto všechny

mají svátek v

Aquileia, křižovatka Římské říše – výstava, 1. patro
Mozaiky z Ravenny – výstava, přízemí

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů,
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie
do 30. 8.	Od špitálu ke galerii… – archeologické poznání vývoje
lokality „U Zvonu“
do 8. 11.
Ladislav Sutnar – užitá tvorba
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Instituce | Akce | Dozvěděli jsme se…

12. 7. 17:00 Letní taneční večer
13. 7. 20:00 Luboš Andršt Blues Band & Ingrid Arthur (USA) – blues
16. 7. 20:00 Caveman – one man show

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.plzen2015.cz

3.–4. 7.		

3.–4. 7.		

V ýstava 58 velkoformátových komiksových animací, promítání čínských animovaných filmů, vstup zdarma (otevřeno
10:00–17:00 hod.)
Workshop s Animánií (vždy 11–16 hod.)

Nová Akropolis

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

13. 7. 16:00 Hermetismus a Kybalion – přednáška s videoprojekcí
22.–23. 8.	Bachovy květové esence pro život, jaký je – základní
seminář (vždy 10–17:30 hod.)

Hotel U Pramenů

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

do 31. 8.
1.–31. 7.

Dita Müllerová – abstraktní obrazy
Speciální nabídka růžových vín

Obchodní centrum Olympia Plzeň

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

17. 7. 15:00 Velká letní párty – zahrají Kečup a Burma Jones, před OC

Dozvěděli
jsme se…
… že Cafe & Restaurant Continental připravuje na srpen
malou ochutnávku francouzské kuchyně ve zkratce. Podávat budou
slané i sladké quiche.
… že i v létě můžete Na Spilce každou středu slyšet
hudbu pana Žákovce.
… že na 6. září se chystá tradiční Festival Polévky.
V otevřených kotlích uvaří přes dvacet restaurací,
organizací i jednotlivců polévky všech druhů a vůní.
… že 18. a 19. srpna se bude konat další ročník Babylonu na plotně v rámci Živé ulice. Ožijí jím Šafaříkovy sady.
… že pivovar Chodovar zve 22. a 23. srpna na své
tradiční Slavnosti piva.
… že Plzeňská Žumberova vařečka proběhne letos
první zářijovou sobotu, tedy 5. září.
… že nezisková kavárna Perfect World bude otevírat na Americké 18 novou venkovní zahrádku s bazénem pro děti.

Americké centrum US Point

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

21. 7. 16:00 Konverzace pro každého
28. 7. 16:00 F ilmový klub s komentářem – Dazed and Confused /
Omámení a zmatení

JOHAN o.s.

Dramacentrum Johan – centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, Husovo nám. 9,
Plzeň, tel.: 775 131 309, martina.simankova@johancentrum.cz,
www.johancentrum.cz

27.–31. 7.	Letní divadelní kurz s Martinou Šimánkovou, závěrečné
představení, pro zájemce od 12 let, po–pá 9–14:30 hod.,
cena 1200 Kč

Městská plovárna u Radbuzy

Doudlevecká 71, Plzeň, www.plzne.cz

10. 7. 17:00 Soirée u třech Pramenů, Prameny na Roudné, Pramenní ul.
13. 7. 17:00 Naučte se plést houpací sítě – dílna
17.–19. 7.	Plovárenské dny 2015 – slavnosti (pá 17–22, so 15–22,
ne 12–20 hod.)

TJ Lokomotiva

Úslavská 2357/75, Plzeň

do 17. 7.	Mini-Plzeň 2015 město dětí – hra na město
(po–pá 10:00–17:00 hod.)
červenec 2015 | www.zurnalmag.cz

Zahradnický statek Stará vesnice

Chrást u Plzně – u školy, vstup zdarma, www.staravesnice.cz

3. 7. 18:00 Gril párty s šéfkuchařem Jiřím Faltysem, DJ Petr Březina
10. 7. 18:00 Pavel Paur & company – jazz, blues, rock
24. 7. 18:00 Hynek Kočí – folk acoustic

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 6. 9.		
Milan Bauer: Poezie techniky – výstava, Pivovarské muzeum
8. 7.–26. 8. Letní kino na nádvoří, program samostatně
9. 7.–27. 8.	Léto v Prazdroji – koncerty na nádvoří, program samostatně
16. 8.		
500 mil Bohemia – sjezd motorek Harley Davidson
22. 8. 08:00 Farmářské trhy (do 13:00 hod., také 19. 9.)
29. 8.		
Historická vozidla na nádvoří

Hudba pod hradem

Zahrada pod Chodským hradem, Domažlice, www.idomazlice.cz

3.–4. 7.		
3. 7. 18:00
		19:30
		21:30
4. 7. 18:00
		19:30
		21:30

Festival v rámci sochařského sympozia Tusta Sclupta
Gazdina roba – neveselé písničky z přelomu tisíciletí
Karel Kahovec a George & Beatovens – rock, pop
Burma Jones – pop rock
Luboš Pospíšil & 5P – rock
The Spankers – ska, reggae, funky, rock, rap
Traband – lo-fi pop
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Cinema City

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

25. 6.–2. 7. Mimoni (2D i 3D)
2.–9. 7.		
Méďa 2
9.–16. 7.	Daleko od hlučícího davu,
Terminator Genisys (2D i 3D)
16.–23. 7.	Ant-Man (2D i 3D),
Bez kalhot XXL
23.–30. 7.	Papírová města,
V hlavě (2D i 3D)
30. 7.–6. 8.	Mission: Impossible – Národ
grázlů
Dále hrajeme: Andílek na nervy, Avengers: Age
of Ultron 3D, Dítě číslo 44, Divoká dvojka, Druhá
míza, Insidious 3: Počátek, Jurský svět (2D i 3D),
Konečně doma, Malý pán, Odebrat z přátel, Ovečka Shaun ve filmu, Pírkovo dobrodružství, Popelka, San Andreas, Sedmero krkavců, Sejmi prezidenta, Šílený Max: Zběsilá cesta, Špión, Temné
kouty, Vincentův svět, Země zítřka, Život je život

CineStar

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

25. 6.–2. 7. Mimoni (2D i 3D)
2.–9. 7.		
Méďa 2
9.–16. 7.	Daleko od hlučícího davu,
Terminator Genisys (2D i 3D)
16.–23. 7.	Ant-Man (2D i 3D),
Bez kalhot XXL, Domácí péče
23.–30. 7.	Bojovník, Papírová města,
V hlavě (2D i 3D)
30. 7.–6. 8.	Iracionální muž, Mission:
Impossible – Národ grázlů
Dále hrajeme: Andílek na nervy, Avengers: Age
of Ultron, Hurá na fotbal, Insidious 3: Počátek,
Jurský svět (2D i 3D), Konečně doma, Odebrat
z přátel, Pírkovo dobrodružství, Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha, San Andreas, Sedmero
krkavců, Sejmi prezidenta, Šílený Max: Zběsilá
cesta, Špión, Temné kouty, Vincentův svět, Život
je život

Kino a divadlo Káčko

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

9. 7. 20:00 Terminator Genisys
10. 7. 17:00 Mimoni
		20:00 Život je život
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Kina

12. 7. 15:00
16. 7. 20:00
17. 7. 17:00
		20:00
19. 7. 15:00
23. 7. 20:00
24. 7. 17:00
		20:00
26. 7. 15:00

Ovečka Shaun ve filmu
Daleko od hlučícího davu
Andílek na nervy
Terminator Genisys
Spongebob ve filmu:
Houba na suchu
Domácí péče
Sedmero krkavců
Domácí péče
Jak vycvičit draka 2

Kino Beseda

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415

30/06 / 17:00 a 20:00
Ostrov lásky – FK Plzeň
Komedie, Chorvatsko/SRN/Švýcarsko/Bosna/
Hercegovina, 2015, 86 min.
18/07 / 18:30
André Rieu
Přenos koncertu fenomenálního houslisty

Letní kino v Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, www.prazdrojvisit.cz

8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15

Samotáři
Nedotknutelní
Perný den
Nespoutaný Django
Vlk z Wall Street
Podraz
Rivalové
Divoké historky

Filmové noci Lochotín

Amfiteátr Lochotín, www.facebook.com/filmovenoci

1. 7. 21:45 Interstellar
2. 7. 21:45 Nespoutaný Django
3. 7. 21:45 Spongebob ve filmu:
Houba na suchu
4. 7. 21:45 Ghoul
5. 7. 21:45 Fakjů pane učiteli
6. 7. 21:45 Trainspotting
7. 7. 21:45 Jedna ruka netleská
8. 7. 21:45 Amazing Spider-Man 2
9. 7. 21:45 Hanebný pancharti
10. 7. 21:45 Zvonilka a tvor Netvor
11. 7. 21:45 Padesát odstínů šedi
12. 7. 21:45 Na hraně zítřka
13. 7. 21:45 Klub rváčů
14. 7. 21:45 Samotáři
15. 7. 21:45 Transformers: Zánik
16. 7. 21:15 Takoví normální zabijáci
17. 7. 21:15 Tři bratři

18. 7. 21:15 Pohádkář
19. 7. 21:15 Lucy
20. 7. 21:15 Sin City: Ženská, pro kterou
bych vraždil
21. 7. 21:15 Pelíšky
22. 7. 21:15 Strážci galaxie
23. 7. 21:15 Kobry a užovky
24. 7. 21:15 Ovečka Shaun ve filmu
25. 7. 21:15 Hodinový manžel
26. 7. 21:15 Zloba – královna černé magie
27. 7. 21:15 Hobit: Bitva pěti armád
28. 7. 21:15 Bestiář
29. 7. 21:15 Captain America: Návrat
prvního Avengera
30. 7. 21:15 Atlas mraků
31. 7. 21:15 Velká šestka

Dobřanské letní kino

Náměstí Dobřany, www.dobrany.cz

28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.

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

Černý Petr
Hodinový manžel
Divoké historky
Jak jsme hráli čáru
Stoletý stařík, který vylezl z
okna a zmizel

Letní kino Stod

Hradecká ulice, Stod, www.mestostod.cz

3. 7.
10. 7.
15. 7.
24. 7.
31. 7.

21:45
21:45
21:45
21:30
21:30

Babovřesky 3
Hodinový manžel
Fair Play
Domácí péče
Pohádkář

Letní kino Spálené Poříčí

Zámecký park, Spálené Poříčí, www.spaleneporici.cz

23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.

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

Cesta do pravěku
Páni kluci
Limonádový Joe
Starci na chmelu
Chicago
Mikulášovy patálie
Milionář z chatrče

Letní kino Neurazy

Neurazy, www.neurazy.cz

3. 7.
4. 7.
5. 7.
8. 7.
10. 7.
11. 7.
15. 7.

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

Babovřesky 3
7 trpaslíků
Padesát odstínů šedi
96 hodin: Zúčtování
Ghoul
Jak jsme hráli čáru
Tři bratři
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Kina | Akce

17. 7. 21:30 SpongeBob ve filmu:
Houba na suchu
18. 7. 21:30 Fotograf
22. 7. 21:30 Intimity
24. 7. 21:30 Asterix: Sídliště bohů
25. 7. 21:30 Hodinový manžel
29. 7. 21:30 Pohádkář
31. 7. 21:30 Ovečka Shaun ve filmu

3D Planetárium

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

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

Hrady CZ

Hrad Točník, vodní hrad Švihov, www.ceskehrady.cz

10.–11. 7.
Točník
10. 7.	Staropramen Stage: 19:00 Monkey Business, 21:00 Mandrage,
22:00 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 23:30 Tomáš Klus
		Bohemia Chips Stage: 18:00 Wohnout, 20:00 PSH, 22:30 Pipes
and Pints
11. 7.	Staropramen Stage: 11:30 Jamestown, 13:00 Čechomor,
15:00 Inekafe, 17:00 Tata Bojs, 19:00 Portless, 21:00 Wanastowi
Vjecy, 23:00 Chinaski
		Bohemia Chips Stage: 12:00 No name, 14:00 Xindl X, 16:00 Sto
zvířat, 18:00 Anna K., 20:00 Visací zámek, 22:00 Mig 21
31. 7.–1. 8. Švihov
31. 7.	Staropramen Stage: 19:00 Monkey Business, 21:00 Mandrage,
22:00 Vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 23:30 Tomáš Klus
		Bohemia Chips Stage: 18:00 Wohnout, 20:00 Pipes and Pints,
22:30 PSH
1. 8.	Staropramen Stage: 11:30 Gazdina roba, 13:00 Xindl X,
15:00 Inekafe, 17:00 Čechomor, 19:00 Tata Bojs, 21:00 Wanastowi
Vjecy, 23:00 Chinaski
		Bohemia Chips Stage: 12:00 No name, 14:00 Portless, 16:00 Visací zámek, 18:00 Anna K., 20:00 Sto zvířat, 22:00 Mig 21
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Pekelný ostrov 2015

Holýšov, www.pekelnyostrov.cz

10.–11. 7.
Rockový open-air festival
9. 7. 16:30 Warming up večírek: 16:30 Zvlášňý škola, 18:30 Kabát
revival Plzeň
10. 7.		Hit reality stage: 16:30 The Fialky, 18:50 Alkehol,
21:10 Vypsaná Fixa, 23:50 UDG
			
Budvar stage: 15:20 Interloud, 17:40 Dymytry,
20:00 Harlej, 22:20 Divokej Bill, 00:45 Arakain & Lucie Bílá
11. 7.		
Hit reality stage: 13:10 Hand Grenade, 15:20 V. Čok
& Bypass, 18:00 MASH, 20:20 Doga, 22:40 Walda Gang,
01:00 Krucipüsk
			
Budvar stage: 12:45 Emoce, 14:10 De Bill Heads,
16:30 Aleš Brichta Project, 19:10 Komunál, 21:30 Smokie,
23:50 Horkýže Slíže

Kladrubské léto

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Klášter Kladruby, www.kladruby.euweb.cz

18. 7.
25. 7.
1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Varhanní koncert
Koncert v rámci EHMK Plzeň 2015
Consortium Pragense + Lubomír Brabec
Gabriela Demeterová
Plzeňská filharmonie
Varhanní koncert

Léto v Prazdroji 2015

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, vstup zdarma, www.prazdrojvisit.cz

9. 7. 19:00
		21:00
16. 7. 19:00
		21:00
23. 7. 19:00
		21:00
30. 7. 19:00
		21:00
6. 8. 19:00
		21:00
13. 8. 19:00
		21:00
20. 8. 19:00
		21:00
27. 8. 19:00
		21:00

Megaphone – crossover funk
Mezcla – world music
Isua – rock pop
Voxel – pop folk
Tribute to Killers – brit pop
Lucie Revival – pop rock
Mothers Funkers – heavy funk
100 °C – indie rock
Cocktail… ála Motejl – rock pop
Imodium – rock'n'roll, rock
Mono Love – indie pop
Jelen – folk, country
Falešná ozvěna – rock pop
Palice – rock
Michal Šindelář & Jakub Kořínek – rock’n‘roll, acoustic’n‘roll
Pilsen Queen Tribute Band – pop

Nepomucké pivní slavnosti

Nám. A. Němejce, Nepomuk, vstup zdarma, www.pivo.nepomuk.cz

18. 7.		
		12:00
		14:30
		15:30
		16:00
		18:00
		19:30

23. ročník slavností, pivní soutěže, koncerty
ObŠuKa – dechovka
Když se sejdem – country
Pivní soutěže
Švejk Band – staropražské písničky
Bára Zemanová a band – pop
Penzistor – hard rock
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PROGRAM
		21:00
		21:00
		22:30
		23:00

Vyhlášení výsledků ankety o nejlepší pivo slavností
ABBA World Revival – pop
Ohňostroj
Dukla Vozovna – punk, rock, ska

S hudbou za památkami Plzeňského kraje

Kralovicko, tel.: 608 510 622, www.koncerty-plzensko.cz

8. 7. 19:00 M
 agdalen College Oxford (UK) – katedrála sv. Bartoloměje,
Plzeň
11. 7. 18:00 Usurpator tiranno aneb Lásky strasti v písních raného
baroka, Mariánská Týnice, muzeum
25. 7. 18:00 Chorálová symfonie, Strážiště, kostel sv. Martina
1. 8. 18:00 Píseň písní – Cappella Mariana, Plasy, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
8. 8. 18:00 Hudebními staletími v netradičních barvách, Potvorov,
kostel sv. Mikuláše
22. 8. 18:00 Z krajiny Leoše Janáčka, Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla
30. 8. 15:00 Fascinující svět hudby, Meditační zahrada v Plzni

Bohemia Jazz Fest

Jazzový open air festival, vstupné zdarma, www.bohemiajazzfest.cz

9. 7.		
		17:00
		18:30
		20:30
10. 7.		
		17:00
		18:30
		20:30

Plzeň, nám. Republiky
Vítěz JazzPrix competition: Kristina Barta
Kompost3 (AUT) – jazz a improvizace
Yellowjackets (USA) – jazz fusion kvartet
Domažlice, nám. Míru
Kompost 3 (AUT) – jazz a improvizace
Micromusic (POL) – jazz, triphop, rock
Haakon Kornstad (NOR) – jazz, opera

Měšťanská beseda – koncerty

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

7. 7. 20:00 Suzanne Vega (USA) – neo-folk
20. 7. 19:30 N orthamptonshire County Youth Wind Band and Brass Band
(UK) – dechový orchestr

Zach´s Pub

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

30. 6.
2. 7.
8. 7.
12. 7.
14. 7.
16. 7.
17. 7.

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

Znouzectnost – folkpunk
Mňága a Žďorp – Back from China!
Švihadlo – reggae matadoři s novým zpěvákem
Koiné (USA) – gospel
Keltikon (SUI) – celtic music
Traband – dvoutaktní rock Jardy Svobody
Punqua – irish music

Akce | Kluby

21. 7. 20:30 Sliotar (IRL) – moderní irský folkrock
29. 7. 20:30 Vltava – česká poezie, světová hudba

PH+

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

1. 7.
3. 7.
4. 7.
8. 7.
10. 7.
11. 7.
15. 7.
17. 7.
18. 7.
22. 7.
24. 7.
25. 7.
29. 7.
31. 7.

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

Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ
Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster
House Madness – DJs Petr Süss & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
Disco 2015 – DJs Dragon & George da House
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ TomKay
Superstars – DJ s Baker & Peter Piece
Pure House – DJs Attila Csonka & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss
Rise Up – Peeter MDJ & friends
Famous – DJ Martez Ortega & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, resident DJ
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie

Pantheon Music Club

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

3. 7. 21:00 S ummer opening – Cuco Van Dee, Andale, cocktaily,
grilování
4. 7. 21:00 Best of Trap music – Hex_O, Andale
10. 7. 21:00 Deep in – Andre Lesu, Tomas Kuch, Matt Walli + vocal
Meduz, Carlos, chill out hudba
11. 7. 21:00 Salsa vs. R'n'B vol. 3 – DJs Čistychov, Pedro Rodriguez
a Moro, Moon
17. 7. 21:00 DJs Manene and Moon – EDM, DJ Carlos
18. 7. 21:00 Funky, R'n'b and Hip Hop – Jacooob and Dive, Sobol
24. 7. 21:00 Welcome to the Ibiza – Jacooob, Moon
25. 7. 21:00 Taneční speciál rádia Kiss Proton – Chany a Robin, Jacooob
31. 7. 21:00 Bikini party – DJane Luccia, Carlos
1. 8. 21:00 After party festival Bolevák – Cuco Van Dee, Andale,
doprava z festivalu zdarma

Anděl Music Bar

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

30. 6.
3. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.

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

Slam poetry exhibice
DJ párty (také 4. 7.)
DJ párty (také 11. 7.)
DJ párty (také 18. 7.)
DJ párty (také 25. 7.)

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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ZPÁTKY DO EVROPY!
19. 6. – 12. 7. ORIGINÁLNÍ EXPOZICE
DRESŮ, POHÁRŮ A REKVIZIT FC VIKTORIA PLZEŇ

MISTŘI

2014/15
WWW.OC-PLZEN.CZ
Rokycanská 1424/128, Plzeň

