Koncerty na nádvoří pivovaru
čtvrtek / od 19 hodin vstup
4. 7. 2019
11. 7. 2019
18. 7. 2019
25. 7. 2019
1. 8. 2019
8. 8. 2019
14. 8. 2019
22. 8. 2019
29. 8. 2019

Semtex / High Five
Vítkovo kvarteto / Wotazník
Tichá Dohoda / Třískáč
Kurtizány z 25. Avenue / Monna
Imodium / Crossroad Bros
Ivan Hlas trio / Luko
O5 a Radeček / Aleš Petržela
PILSNER URQUELL MASTER BARTENDER
Extra Band revival / Tragedis
Odyssea / W.A.F.

Letní kina u Formanky
pátek / od 21:30 hodin
5. 7. 2019
12. 7. 2019
19. 7. 2019
26 7. 2019
2. 8. 2019
9. 8. 2019
16. 8. 2019
23. 8. 2019
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Bohemian Rhapsody
Co jsme komu zase udělali?
Mamma Mia!
Teorie tygra
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

dočkali jsme se. Je tu zase léto a doba spálených zad, zpoceného čela, úpalu, úžehu,
zlomenin, rozjívených dětí, hysterických
matek a otců testujících piva neuvěřitelných značek. Úhrnem tedy doba dovolených. Už máte sbaleno? Nebo dáváte
přednost punkovější variantě balení deset
minut před odjezdem na letiště? A cestujete s obřími zavazadly, nebo docela nalehko,
v batůžku jen plavky, opalovací krém a slovník? A co děti – berete je s sebou,
nebo je už měsíc před dovolenou začnete oslovovat Kevine, a pak je nešťastnou
náhodou zapomínáte doma?
Léto si prostě každý z nás představuje jinak a chce si ho užít po svém. Pravda,
málokdo asi jede na červencovou dovolenou vybaven umělým vánočním stromkem a devaterými kostýmy kankánových tanečnic z Moulin Rouge, ale my tohle
všechno letos na dovolenou vážně potřebujeme! Nechám na vaší fantazii, abyste si představili, proč asi. Ale něco podobného můžete během léta klidně použít
i vy. Stačí si třeba s kamarády uspořádat tematickou grilovačku. To se vám může
hodit, pokud pro nějaký večer nenajdete jiné kulturní a společenské vyžití. Což
ovšem, domnívám se, není skoro možné.
I letos bude léto v Plzni i celém kraji nabité skvělými akcemi, které stojí za to,
abyste se na ně vypravili. Divadelní léto láká na Švandu dudáka a loňského muže,
jehož nos velkého ducha značí, pana Cyrana z Bergeracu. Nebílovské divadelní
léto zase chystá třeba Sex pro pokročilé. A festival Za dveřmi… je divadlo doslova exploduje komediantstvím všeho druhu, včetně ohňových show.
Nádvoří pivovaru se opět promění v bigbítovou arénu a letní kino. Po atraktivních turistických cílech celého kraje se můžete toulat s další Prázdninovou štafetou a po těch barokních navíc i s Barokním festivalem. Na zámek Kozel ohlásil
příjezd sám císař Josef II. Zámek Zbiroh a kláštery v Plasích a Kladrubech lákají
na noční prohlídky a hrad Radyně na Keltský den. A kdyby snad náhodou bylo
ošklivě, je tu Techmanie a její nová expozice Inženýr.
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Restaurace myslí na gurmány speciálními letními jídelníčky, které voní mořem
a prázdninovými destinacemi. Na nádvoří pivovaru se dokonce bude grilovat.
Zkrátka i v létě se v Plzni a okolí pořád něco děje. A tak můžete bez obav pozvat i známé a příbuzné z jiných koutů republiky. Určitě se tu nebudou nudit.
Pokud s sebou přivezou i ten vánoční stromek a odvážné taneční šaty, určitě se
nebudou nudit ani vaši sousedé. A o to vlastně taky jde: léto je časem, kdy se
kamarádíme se sousedy a rádi se s nimi pobavíme. Až začne pršet nebo mrznout,
nebude k tomu už zdaleka tolik příležitostí.
Krásné prázdniny vám přeje

22. 8. 2019
29. 8. 2019

50 Kč
*
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AKCE MĚSÍCE

Letní novinky v Techmanii

Letní novinky
v Techmanii

Nová expozice Inženýr

Techmania Science Center již více než deset let neodmyslitelně patří mezi instituce,
které kombinují vědu a zábavu. Stovky interaktivních exponátů, laboratoře, úniková hra pro malé vědátory, ale také první
3D Planetárium v České republice – to vše
na vás čeká, pokud se sem rozhodnete vypravit. A nejen to! Techmania si na toto léto
připravila spoustu novinek a akcí, které by
byla opravdu škoda si nechat ujít.

Na konci června se seznam interaktivních expozic
Techmanie rozrostl o další, která byla celá navržena a vyrobena přímo uvnitř science centra. Díky práci
vývojářů, konstruktérů, techniků, grafiků a dalších odborníků se tak můžeme těšit na novou expozici Inženýr,
jež představí obor inženýrství v jeho základním pojetí.
Inženýři se při své práci opírají o přírodní zákony, matematiku a technické znalosti. Vytvářejí nové materiály,
staví budovy a mosty, konstruují stroje a zařízení, vyvíjejí nové chemické látky anebo léky. Exponáty přibližují
čtyři ze základních inženýrských oborů, a to: stavitelství,
mechaniku, chemické inženýrství a elektroinženýrství. Ti
nejmenší si budou moci vyzkoušet své stavařské doved-

„Staň se inženýrem
a zachraň lidstvo!“
nosti, zahrají si na zedníky nebo architekty. Ti větší
si budou moci v části mechaniky sestavit hodinový
strojek, zjistit, jak funguje převodovka nebo poznat
různé principy fungování motorů. Vyzkoušejí si také,
jak pracují zákony aerodynamiky anebo se budou
snažit co nejrychleji postavit vozidlo a zjistí, která konstrukce funguje nejlépe a vyhrají tak pomyslný Pohár
konstruktérů. Jako chemičtí inženýři budou zkoušet
najít protilátku na smrtící epidemii, která za několik minut dokáže vyhubit lidstvo, ale moc času na to nemají.
Co myslíte, stihnou to? Jednotlivé exponáty záměrně
nebudou doplněny rozsáhlými popisky a vysvětlivka-
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mi, jako jsme byli zvyklí u ostatních expozic. Inženýři
se totiž zaměřují především na řešení problémů vlastními silami a mozkem, s využitím tzv. Engineering Design Process a dalších odborných postupů. Expozice
Inženýr vám ukáže základní principy – ale dál už je to
na vás.

Novinky v planetáriu
Ke komentovaným prohlídkám oblohy, filmům a dalším pořadům ve 3D Planetáriu přibývá toto léto novinka s názvem Robinsonka. Film vznikl v Hvězdárně
a planetáriu Brno a zavede vás do atmosféry staré
měsíční základny, kde prožijete dobrodružství s hlavní
hrdinkou Sárou a jejími průvodci. Podaří se trosečnici
zprovoznit základnu u Hadleyho brázdy, kde před více
než sto lety přistála výprava Apollo 15?

červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

TIP NA ČERVENEC
16/07 / 15:32

Částečné
zatmění
Měsíce
Vesmírné úkazy jsou pro
návštěvu Techmania Science Center vždy skvělou
příležitostí. Šestnáctého
července rozehraje obloha další ze svých oblíbených divadel: částečné zatmění Měsíce. Techmania
si na tento den proto připravila speciální program.
Díky profesionálnímu vybavení, kterým Techmania disponuje, se vám naskytne možnost astronomického pozorování nejen tohoto ojedinělého
úkazu, ale také planet Jupiteru a Saturnu, které budou díky poloze Měsíce a Slunce skvěle viditelné.
V tento den si v Techmanii můžete připomenout
také padesát let od startu mise, která o čtyři dny
později jako první dostala člověka na Měsíc. Při
této příležitosti bude do programu 3D Planetária
zařazen film k půlstoletí od startu Apolla 11. Projekce začne přesně v 15:32 SELČ, tedy v čas padesátého výročí startu. Více informací a aktuality
naleznete na webových stránkách a na Facebooku
Techmania Science Center.
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AKCE V PRAZDROJI

Léto v Prazdroji 2019

LÉTO V PRAZDROJI 2019
Plzeňáci, v průběhu letních prázdnin se můžete těšit na tradiční Léto v Prazdroji! Letošní 16. ročník nabídne opět
populární čtvrteční koncerty na nádvoří pivovaru, kde
vystoupí vždy dvě kapely. Prázdninové pátky budou patřit
filmům. Díky tomu, že je pivovar letos partnerem filmového festivalu v Karlových Varech, filmy, které se budou promítat pod širým nebem u Formanky, opravdu stojí za to!
Filmy se točí, pivo se čepuje. Přijďte do Prazdroje na pivo
a za skvělou zábavou!

V rámci celosvětového boje proti odpadu dojde i během Léta v Prazdroji na ekologickou novinku: používání
ekologických vratných kelímků. Při zakoupení nápoje
na koncertech a v letních kinech zaplatíte zálohu 50 Kč
a při každém dalším doplnění piva vám kelímek samozřejmě vymění za čistý.
Další novinkou bude vstupné na čtvrteční koncerty.
Symbolické vstupné bude 50 Kč a bude zahrnovat žeton
na jeden nápoj z portfolia Plzeňského Prazdroje zdarma.

SOUTĚŽ NA INSTAGRAMU
O DÁRKOVÉ POUKAZY
Vyhrajte poukaz do dárkové prodejny v hodnotě
až 500 Kč!
Na festival Léto v Prazdroji se oblečte do značek Plzeňského Prazdroje, vyfoťte se a sdílejte fotku na Instagramu
s hashtagem #oblecprazdroj a sbírej lajky (srdíčka)!
• Vyfoťte se na festivalu Léto v Prazdroji v oblečení
značek Plzeňského Prazdroje.
• Přidejte fotku na svůj instagramový profil.
• K fotce přidej hashtag #oblecprazdroj.
• Tři fotky s nejvíce lajky (srdíčky) vyhrají poukaz
do dárkové prodejny.
A nezapomeňte sledovat profil @pilsnerurquell.brewery,
ať nezmeškáte další zajímavé akce v pivovaru!

KONCERTY NA NÁDVOŘÍ PIVOVARU
Každý čtvrtek rozezní pivovar hned dvě kapely. Od 19:00
hodin se vám představí vždy předkapela a od 20:30 hodin vystoupí hlavní kapela. Čeká na vás pestrý výběr hudebních žánrů, pivní stany a občerstvení. Letos poprvé
bude festival zpoplatněn. Za symbolických 50 Kč získáte
vstupenku na obě kapely a zdarma čepované pivo Pilsner Urquell nebo budete mít na výběr z dalších nápojů
z portfolia produktů Plzeňského Prazdroje.
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Program letních koncertů:
4. 7.
Semtex, High Five
11. 7.
Vítkovo kvarteto, Wotazník
18. 7.
Tichá dohoda, Třískáč
25. 7.
Kurtizány z 25. Avenue, Monna
1. 8.
Imodium, Crossroad Bros
8. 8.
Ivan Hlas trio, Luko
14. 8.	O5 a Radeček, Aleš Petržela (středa)
– Pilsner Urquell Master Bartender
22. 8.
Extra Band revival, Tragedis
29. 8.
Odyssea, W.A.F.

LETNÍ KINO U FORMANKY
Každý pátek od 21:30 hodin se budou u Zahradního pavilonu Formanka, nad nádvořím pivovaru, promítat filmy
různých žánrů. Čekají na vás české klasiky, oblíbené zahraniční filmy nebo i populární hudební film Bohemian
Rhapsody, který se tento rok stal absolutní jedničkou
na plátnech kin. V rámci vstupného 100 Kč dostanete
u vstupu welcome drink z portfolia produktů Plzeňského
Prazdroje. Přijďte si udělat pohodlí na dece a užít si filmové legendy přímo v pivovaru!
Program letních kin:
5. 7.
Hanebný pancharti (české titulky)
12. 7.
Muži v naději
19. 7.
Nedotknutelní
26. 7.
Postřižiny
2. 8.
Bohemian Rhapsody (české titulky)
9. 8.
Co jsme komu zase udělali?
16. 8.
Mamma Mia!
23. 8.
Teorie tygra

SOBOTNÍ GRILOVÁNÍ U FORMANKY
Těšit se také můžete na sobotní grilování na Formance.
Proběhne hned dvakrát: 6. července a 10. srpna.
Změna programu vyhrazena.
Více na www.prazdrojvisit.cz.
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Úžasné dny na Letním barokním festivalu 2019

12/07–07/09

Úžasné dny na Letním
barokním festivalu 2019
Unikněte od každodenního shonu dnešní doby
a ocitněte se v čase baroka. Zažijte jedinečný barokní ohňostroj, netradiční den plný interaktivní
zábavy i odpočinku, dobrého jídla a pití, přijďte
se zaposlouchat do tónů hudby pro barokní
smetánku a projet se v kočáře.
Předprodej na www.plzenskavstupenka.cz, aktuální informace na www.zapadoceskebaroko.cz.
Na vybrané akce je zajištěna doprava speciálním
festivalovým autobusem.
Program Letního barokního festivalu 2019:
12. 7.

 ACHOV / BUS
T
Barokní klášterní slavnost

27. 7.

 ÁLUŽÍ U STODA / BUS
Z
Pod křídly baroka

3.–4. 8.	SVOJŠÍN
Zahradní slavnosti aneb Květy baroka
17. 8.

MANĚTÍN / BUS
Barokní den na zámku v Manětíně

7. 9.

 LOVICE – HRADIŠTĚ / BUS
B
Stopy baroka

do 31/08

Prázdninová štafeta 2019
Už je to tady! Velké letní putování v soutěži Prázdninová
štafeta 2019 už běží! Přihlaste se a hrajte o rodinný zájezd
BUSTOUR FOLTÝNOVÁ a mnoho dalších hodnotných cen.
Letos začala štafeta již o měsíc dříve, 1. června a trvá tradičně do 31. srpna 2019.
Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzně, Správou informačních
technologií města Plzně a Střediskem volného času RADOVÁNEK. Díky elektronické podobě soutěže se dozvíte nejen
o turistických cílech, ale i letních akcích pořádaných v Plzeňském kraji.
Vyberte si z nabízených 50 cílů, vyfoťte se u nich a zašlete
je přes webovou aplikaci k vyhodnocení. Po dosažení minimálně 15 cílů budete automaticky zařazeni do slosování
o hlavní ceny. Štafeta je určena dětem a mládeži do 18 let,
nově jsou zjednodušena pravidla soutěže. Letošní ročník
vás zavede nejen za barokními památkami Západočeského
baroka www.zapadoceskebaroko.cz, ale i za přírodou a turistickými zajímavostmi na Šumavu.
A v září přijďte na ITEP! Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční tradičně na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019, který se koná
19.–21. září 2019 v halách TJ Lokomotiva v Plzni. Více informací najdete na www.itep-plzen.cz.
Kompletní informace a pravidla soutěže naleznete na
http://stafeta.plzensky-kraj.cz.
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Virtuální
Plzeňská
karta

Předplatné v mobilu
nebo na bankovní
kartě

eshop.virtualnikarta.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Hned dvojitou porci páru Karel Roden & Jana Krausová vám Měšťanská beseda naservíruje během podzimu. Nejprve koncem října
vám herci poradí, jak oživit dlouholeté manželství. Zda je řešením
vzrušující víkend v hotelu a příručka Sex pro pokročilé (21. 10.) se
dozvíte ve stejnojmenné komedii. O měsíc a půl později oba v Besedě sehrají zoufale jedovatou tragikomedii o odvrácené straně
lásky nazvanou Otevřené manželství (8. 12.).

„Podzim v Besedě: 2x Roden & Krausová,
gospelové Vánoce i hvězda Pecková.“

Na vánoční svátky vás naladí koncert s názvem Nate Brown
& One Voice: Gospelové Vánoce 2019 (16. 12.). Strhující živé
vystoupení zaručuje nezapomenutelný zážitek. A silný zážitek slibuje i koncertní pásmo Dagmar Pecková & Musica Bohemica:
Zrození (19. 12.) složené z nejkrásnějších vánočních koled a adventních písní staré Evropy.
Konec roku Beseda „oslaví“ dvěma komediemi. Vzpoura nevěst
(29. 12.) vás zavede do svatební agentury, kde se sejde pět žen a jeden muž, aby připravili svůj velký den. Brilantní komedie Plnou parou (30. 12.) vám zase polechtá bránici díky mixu záměn, zmatků a dojde i na tajnou
pracovní a milostnou schůzku.

24/09 / 19:30

Nárožný půjde
ke zpovědi
Na britského premiéra se valí
skandál. Ze skříní na Downing
Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Zajímají se novináři, opozice, straničtí odpůrci
a k tomu všemu zvědavá manželka. V hlavní roli komedie
Co takhle ke zpovědi… pobaví Petr Nárožný.

25/09 / 19:00

Srandičky s Izerem
Jedinečný a nezaměnitelný humor Zdeňka Izera bude k dostání v Besedě na konci září. Jako
vždy se můžete těšit na oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček.
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10/10 / 19:00

Nové písně,
nové složení
Dan Bárta se svou skupinou
Illustratosphere momentálně
připravuje páté řadové album. A právě ochutnávky z něj
můžete slyšet na říjnovém koncertě v Měšťanské besedě.
Do Plzně navíc přijedou v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou.

14/10 / 19:00

Prožijte zase
první schůzky
Rychlý sled scének a hudebních
čísel s jedním jediným tématem
– vztah muže a ženy. Díky hudební komedii Miluju tě,
ale... můžete znovu prožít první žhavé schůzky a přípravy na ně, budování vztahu, svatbu, manželství i problémy
s tchyní, tchánem a dětmi.
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

20/10 / 19:00

Nafrněná i Kráva
Kráva, Nafrněná nebo 2-8-5…
tak tyhle pecky jistě zaznějí
na koncertě Báry Polákové
v Měšťanské besedě. Přijďte si
užít show držitelky několika cen Anděl a jedné z nejoblíbenějších zpěvaček poslední doby.

03/11 / 19:00

Klepl vám
to vysaje
Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se
podívat na romantickou komedii Vysavač plnou vtipných
eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra.

17/11 / 19:30

Stašová nadělá
paseku
Slavná hra Skleněný zvěřinec
amerického autora Tennessee
Williamse se silně autobiografickými prvky líčí s humorem a upřímností život opuštěné matky Amandy, která
svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími nadělá v rodině velikou paseku. V hlavní roli Simona Stašová.

15/12 / 19:00

Střihavka vánočně
a akusticky
Česká rocková legenda a majitel nezaměnitelného hlasu
Kamil Střihavka se rozhodl nadělit fanouškům vánoční dárek v podobě komorního akustického koncertu.
V Měšťanské besedě zazní jeho zásadní hity laděné
do vánočního hávu. Střihavka prošel několika kapelami
a v současnosti je frontmanem kapely Leaders, která ho
doprovodí i na akustickém vánočním koncertě.
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
13. 10.

28. 10.

VZTAHY NA ÚROVNI

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

ONE HUMAN SHOW
SIMONY BABČÁKOVÉ

Improvizace s nadsázkou a bez cenzury

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
18. 11. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

31. 10.

Vzpomínka na Jana Skácela.
Recituje M. Stránský.

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

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

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
4. 12. COP
9. 12. MRZÁK INISHMAANSKÝ

27. 11.

Drsný humor a svérázné vyjadřování
v černé komedii s M. Hofmannem

FEŠÁCI
29. 12. VZPOURA NEVĚST
27. 12.

Ztřeštěná komedie na téma ženy a muži,
manželství nebo svoboda

30. 12.

12. 1.
13. 1.

PLNOU PAROU

L. Vlasáková a M. Etzler v komedii plné
záměn a zmatků

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

L. Vaculík a A. Gondíková v bláznivé komedii

MISTERIO DEL ÁNGEL – TANGO
ARGENTINO

Ojedinělá tangová show odkrývá
v příběhu anděla tajemství naší duše.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
05–
06/07

Holýšov

Pekelný ostrov

Největší open-air festival na západě Čech opět otevírá
pekelné brány první červencový víkend v Holýšově.
Zahrát letos dorazí domácí kapely Divokej Bill, Škwor,
Jaroslav Uhlíř, Vilém Čok & Bypass nebo Rybičky 48,
ale hlavně finská kapela Lordi. Více informací najdete
na stránkách www.pekelnyostrov.cz.

10/07
20:30

Zach´s Pub

Cop

Druhou červencovou středu vystoupí u Zacha plzeňská
bluegrassová kapela Cop v čele s frontmanem Míšou
Leichtem. Cop se řadí k nejstarším kapelám na tuzemské folk & country scéně, v loňském roce slavil již čtyřicet
let od svého založení a jeho sestavou za tu dobu prošla celá řada výjimečných hudebníků. Cop pravidelně
vystupuje na všech zásadních žánrových akcích, jako
jsou Zahrada, Porta nebo Jamboree a své fanoušky má
také v mnoha zahraničních zemích. V diskografii kapely
najdete více než deset titulů, včetně řadových desek,

14

Přehled koncertů

live alba nebo zatím posledních dvou počinů „Tribute to
Greenhorns“ (2015) a předloňského „Christmas edition“.
Koncem loňského roku také vyšla obsáhlá kniha „Legenda jménem Cop“.

10/07 / 19:30

Měšťanská beseda
zahrada

Jazz & Swing
Night pro dětský
úsměv

Druhou červencovou středu se na zahradě Měšťanské
besedy uskuteční již 9. benefiční koncert zpěváka Petra
Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers, jehož cílem je
udělat radost dětem z Dětského domova v Trnové, kam
také poputuje veškerý výtěžek z koncertu. Kromě Petra
Beneše se představí muzikanti Vašek Greif, Dan Eberle,
Michal Cába či zpěvačka s krásným hlasem Katka Martínková a během večera zazní písně Louise Armstronga,
Duke Ellingtona a dalších ikon jazzové scény, které budou okořeněny šansony a také hity Raye Charlesse.

červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

12–13/07

Točník
26–27/07

Švihov

Hrady CZ
Putovní letní kulturní festival Hrady CZ letos slaví patnácté narozeniny a v magickém prostředí osmi hradů
po celé České republice tradičně představí špičku současné české a slovenské hudební scény v čele s kapelou
Kryštof, která se na festival vrací po šesti letech! V duchu hesla „vítězná sestava se nemění“ začíná jedna
z každoročně nejvyhledávanějších kulturních akcí stejně jako v minulých letech na Točníku v pátek a sobotu
12. a 13. července a o dva týdny později bude mít svou
zastávku ve Švihově. Na obou místech se můžete v pátek těšit na Mydy Rabycad, Arakain s Lucií Bílou, Michala
Hrůzu, Annu K. nebo Rybičky 48 a chybět nebude ani
oblíbená soutěž o nejhezčí karnevalovou masku. V sobotu se kromě skupiny Kryštof na festivalu představí
Marpo, Jelen, PSH, Trautenberk, Visací Zámek, Dymytry,
Wohnout (pouze Švihov), Aneta Langerová (pouze Točník) a řada dalších známých jmen. Kompletní programy
a info najdete na oficiálních stránkách www.hrady.cz.

17/07
20:30

Zach´s Pub

Michal Pavlíček trio

Hudební skladatel, zpěvák, producent, textař a především jeden z nejvýraznějších českých kytaristů již od sedmdesátých let minulého století se vrací se svým triem
do Plzně, kde v polovině července vystoupí v Zach´s
Pubu. Michal Pavlíček je výraznou osobností a spolutvůrcem legendárního Pražského výběru, zakladatelem
a autorem hudby skupiny Stromboli a působí též ve formacích BSP, Trio a Supergroup. Za svoji bohatou hudební kariéru spolupracoval a autorsky se podílel na albech
celé řady špičkových umělců, v jeho diskografii najdete
více než 70 CD a DVD nosičů a posledním z nich je letošní
autorské album „Pošli to tam“.

24/07 / 20:00

Měšťanská beseda

Václav Noid Bárta
& BekBek Clan
Skladatel a charismatický zpěvák s nezaměnitelným hlasem je známý především z mučervenec 2019 | www.zurnalmag.cz

zikálů Jesus Christ Superstar, Hamlet, Excalibur, Carmen,
Sestra v akci, Lucie, větší než malé množství lásky, Aida
nebo The Addams Family. Václav Noid Bárta také spolupracoval např. s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Lucií Bílou, Martou Jandovou nebo skupinami
Arakain a Dymytry, je autorem hudby k několika filmům
a po působení v nu-metalové skupině Dolores Clan se
vydal na sólovou dráhu a natočil dvě alba „Václav NOID
Bárta” a „Jedinej krok“. Nyní přijíždí do Plzně se svojí novou kapelou BekBek Clan, koncert je k stání a v případě
nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru!

25/07
20:30

Zach´s Pub

 lastic People of the
P
Universe

The Plastic People of the Universe vznikli v roce 1968
a jejich tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet Underground, Captainem Beefheartem či

TIP NA ČERVENEC
do 30/08

Nepomuk

Malá letní
scéna 2019
Přijďte si sMLSnout na kulturních akcích! Až do konce srpna se servírují jen pár
kroků od hlavního nepomuckého náměstí. Hudbu
i divadlo si sem můžete přijít užít každý páteční
večer od 20 hodin! Například 5. července tu hudbu
na pomezí jazzu, folku a klasické hudby zahraje Bára
Zmeková s kapelou. O týden později dorazí pop
rocková formace Skaya. Devatenáctého je na programu večer stand up comedy Na stojáka! a na konci července to tu rozbalí zábavná partička Ponožky
pana Semtamťuka. V srpnu se sem pak chystá se
svým recitálem šansonů Eva Cendors, Michal Tučný
revival, Hlasoplet, Divadlo z Pošumaví se svojí bláznivou komedií Bezkontaktní ženy aneb Agrostory
a kapela Pelíškové. Malá letní scéna se nachází
ve dvoře Městského muzea na náměstí Augustina
Němejce. Některé akce jsou zdarma, na ostatní zajišťuje předprodej vstupenek KIC Nepomuk nebo je
můžete zakoupit přes plzenskavstupenka.cz. Více
na mls.nepomuk.cz.
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
Frankem Zappou se stala jednou z nejoriginálnějších
na české rockové scéně a patřili také k výrazným představitelům demokratické opozice tehdejšímu totalitnímu komunistickému režimu. Své fanoušky má ale kapela doslova po celém světě, kam se její nahrávky šířily
často dobrodružnými konspiračními cestami a po listopadu 1989 zde také mohla konečně vystupovat. V Zach´s Pubu vystoupí v sestavě Vlastimil Brabenec, Josef
Janíček, Josef Kvasnička, Johnny Judl jr. a David Babka.

03–05/08

Měšťanská beseda
Plzeňský Prazdroj

Mezinárodní
dixielandový
festival

Již čtvrtý ročník Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň se uskuteční v prvním srpnovém víkendu. Festival zahájí v sobotu tradiční neworleánský průvod všech
kapel v 16:00 hod. od katedrály sv. Bartoloměje, poté se
na zahradě Měšťanské besedy vystřídají domácí The Dixie Hot Licks, Humpolecký dixieland a světoznámý Old
Time Memory Jazzband z německé Jeny. Nedělní program pokračuje od 17:00 hod. u formanky v areálu Plzeňského Prazdroje vystoupením pořadatelů Pilsner
Jazz Band a Dixie Heartbreakers z Würzburgu. V případě
nepřízně počasí se program koná ve Velkém sále (sobota) a v Secesi (neděle). Neworleánský dozvuk s jamsession a tančírnou uzavřou festival v pondělí 5. srpna
od 19:00 hod. ve StoryCafe v Riegrově ulici. Program
a informace na www.dixielandfestival.cz.

19/08 / 19:30

Měšťanská beseda

Szidi Tobias
& Band

S nejnovějším albem „Sedmoláska“ míří do Plzně slovenská zpěvačka a herečka Szidi
Tobias, která na koncertě v Měšťanské besedě neopomene ani oblíbené skladby z předchozích alb. Do programu se dostaly ty nejlepší písně, jejichž nápěvy znějí
v uších, hlavách a srdcích posluchačů ještě dlouho po jejich vyslechnutí a při živém vystoupení Szidi a její kapely
na vás dýchne celková pohoda a sehranost muzikantů,
stejně jako živelná radost a energie. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do interiéru.
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Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že během druhé poloviny
prázdnin se u Zacha představí
populární písničkář Pokáč (6. 8.), Luboš Pospíšil +
5P (8. 8.), rocková kapela Nasycen (14. 8.) a o den
později alternative rock country kapela Nylon Jail.
… že 3. srpna proběhne na pláži Ostende další ročník festivalu Bolevák Music Festival.
… že 16. 8. v Zach´s Pubu vystoupí reggae – dub
legenda Babalet, 17. 8. urban folklore band Pohřební kapela, 21. 8. Hudba Praha band a 29. 8. zde
proběhne další Slam poetry.
… že ve dnech 23.–24. 8. se v rámci LétoFestu
představí v DEPO2015 celá řada známých interpretů domácí hudební scény jako např. Tomáš Klus,
Wanastowi Vjecy, Divokej Bill, Pražský výběr, Mandrage, MIG21, Xindl X nebo Monkey Business.

TIP NA ZÁŘÍ
27/09 / 19:00

KD Šeříková

Stromboli

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

červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Akce měsíce | Divadelní típy

15–17/07

Mlýnská strouha

 a dveřmi…
Z
je divadlo

Pouliční divadlo, klaunérie, fireshow, program pro děti
– to všechno nabídne letošní festival Za dveřmi… je
divadlo. Mlýnskou strouhu obsadí komedianti všeho
druhu. Začne to intimním divadlem pro jednoho diváka
v podání Le Cabaret Nomade. Po něm se svou ohnivou
show plnou humoru a nebezpečí přijde Bängditos Theater. Druhý den je na programu loutková pohádka pro
děti a energická kuchařsko-žonglérská show ve 27,5 minutách. Závěr obstará bubenická show, pohádka
Smetáček a syn a fascinující představení Shamaniac.
Vstup zdarma.

do 25/07

U Ježíška

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Na otevřené scéně, která pro Divadelní léto vyrostla
v prostoru U Ježíška, se v červenci vystřídají Ondřej
Rychlý jako Švanda dudák a Michal Dlouhý v roli
Cyrana. Jako první bude na řadě Švanda dudák,
adaptace slavné hry J. K. Tyla, kterou pro plzeňský
letní festival režíruje Marek Němec. Vedle Ondřeje
Rychlého uvidí diváci další známé tváře, například
Martina Písaříka v roli Vocilky nebo Michala Štěrbu
jako Kalafunu. Dorotku bude hrát studentka DAMU
Eliška Hanušová. Chybět nebudou ani oblíbené tváře z minulých ročníků, jako je Jana Kubátová, Bronislav Kotiš nebo Antonín Procházka ml. Na scéně
Divadelního léta se kromě premiéry 29. 6. odehraje
do 12. 7. celkem deset představení Švandy dudáka.
Od 20. 7. pak Švandu vystřídá šest repríz loňské
velmi úspěšné inscenace Cyrano s Michalem Dlouhým, kterou režíroval Ivan Řezáč. Po boku Michala
Dlouhého se po roce na venkovní scénu vrátí také
Andrea Mohylová, Kamil Halbich nebo Miloslav Tichý. Také v červenci bude U Ježíška pokračovat doprovodný program. Připraven je tradičně Open Air
Slam (16. 7.) a také divadelní Improzápas (18. 7.). Prostor využijí pro své představení také mladí účastníci
příměstského Divadelního tábora. Divadelní léto
pod plzeňským nebem patří s téměř 9000 diváky
k největším open air divadelním akcím v republice.
Vstupenky na www.divadelnileto.cz.

červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

17/07 / 20:00

Měšťanská beseda

One Knor Show:
Než začnu

Celovečerní představení jednoho Knora opět podnikne útok na bránice publika.
Na zábavné autorské představení Miloše Knora se diváci chodí bavit už od roku 2009. Neustále je však nové
a aktualizované. Akce se koná na zahradě Měšťanské
besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá
do interiéru.

04/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Commedia
dell´arte II.

Dottore sestrojil Mechanickou
ženu, která se zdá být splněním snu všech mužů – naprosto poslušnou sexy mašinou. Lstí se jí zmocní Pantalón, chlap bez duchovního rozměru. Jenže ani on se z ní
neraduje napořád. Mechanická žena aneb Krize identity
aneb Návrat do dětství je volným pokračováním prvního dílu úspěšné improvizované komedie a vzniklo
opět v pražské La Fabrice. Známé postavy se vracejí
v novém milostném příběhu plném převleků a vtipných
zápletek a znovu kladou otázky. Například zda může
umělá inteligence překonat tu lidskou, zda existují pilulky na zvětšování drůbeže, nebo kdy se stane z člověka kůň a kdy debil. Představení se hraje na zahradě
Měšťanské besedy.
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Přehled výstav

do 21/07

Západočeské
muzeum

XVI. Trienále umělecké knižní vazby
Tradice umělecké knižní vazby, která má počátky na přelomu 19. a 20. století, kdy se formovala hnutí za obnovu
knižní kultury vůbec, je v českých zemích velmi silná.
Od roku 1973 se tento fenomén vrací na scénu čím dál
významněji. Knihařské práce prezentované na trienále
se vyznačují mistrovským zpracováním, invenčním přístupem či objevováním nových materiálů a jejich rolí
v knižní vazbě, originálními pracemi v oblasti zvláštních
knižních forem a autorských knih s výrazným výtvarným potenciálem. Veřejnost má jedinečnou příležitost
se seznámit s nejnovějšími pohledy na uměleckou knižní vazbu v té formě, kterou prezentují špičkoví mistři
uměleckého řemesla.

do 25/08

malizace. Najdete tu příběhy žen v odboji, v koncentráku, v emigraci či v kriminále. Ale jsou tu i ženy jako
partnerky odpůrců režimu nebo ženy, které se snažily
režimu vyhovět. Výstava vznikla za podpory programu
Prazdroj lidem.

do
08/09

Západočeské muzeum

J an Koula – vlastimil
a novorenesančník

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

do 12/09

Muzeum církevního
umění plzeňské
diecéze

Studijní a vědecká
knihovna PK

Církev a pivo

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

do
31/08

Plzeňský Prazdroj

Století žen

Dvacáté století vyprávěné skrze příběhy deseti žen
z Plzně – to je výstava Paměti národa, která je po celé
léto k vidění na nádvoří pivovaru. Do osudů žen se
otiskla druhá světová válka, 50. léta i Husákovská nor-

18

Divočina
bez hranic

„Navštivte naše divoké lesy a vychutnejte si fascinující
krajinu. My jsme z ní nadšeni každý den,“ říkají v úvodu výstavy o národních parcích Šumava a Bavorský les
jejich zaměstnanci. Návštěvníci se díky nim podívají
do hlubin hraničních hvozdů, kam možná v reálu dosud
nezavítali. Každé téma, od tetřeva hlušce přes houby až
k pralesu, se může stát inspirací pro letní měsíce.
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02/07 / 15:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Čtvrtstoletí západočeských divadelních přehlídek

První patro knihovny hostí výstavu ze života západočeských ochotníků a jejich úspěchů na divadelních
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

přehlídkách. Výstava se koná v rámci oslav 50. výročí
založení Svazu českých divadelních ochotníků a potrvá
do 23. srpna.

od 04/07

Galerie města Plzně

Socha 2

Autoři seskupení Socha 2
představí během prázdnin své
práce, které vznikly od jejich poslední společné výstavy
před čtyřmi lety. K vidění budou sochy, objekty, reliéfy,
grafiky a jedna site specific instalace. Jejich autory jsou
Bronislava Bakule Malá, Adéla Bébarová, Pavel Hošek,
Monika Immrová, Jiří Kobr, Jan Kovářík, Jakub Lipavský, Luděk Míšek, Petr Stibral, Vojtěch Míča a Jindřich
Zeithamml. Vernisáž proběhne 4. července v 17 hodin. Na 7. července je pak připravena výtvarná dílna
pro veřejnost, na 11. července komentovaná prohlídka
a od 15. do 19. července se tu uskuteční příměstský tábor.

04–13/07

Galerie Ladislava
Sutnara

Punctum

První polovina července bude
v Galerii Ladislava Sutnara patřit jednomu z hostujících
lektorů Mezinárodní letní školy umění ArtCamp na Sutnarce. Ni Zhiqi je profesor malby z šanghajské East China Normal University, který ve své tvorbě rád pracuje
s odpadovými materiály, zejména s plastem. Vernisáž
výstavy proběhne 3. července v 18 hodin. Od 17. července do 31. srpna je Galerie Ladislava Sutnara uzavřena z důvodu rekonstrukce podlah. Své dveře otevře
návštěvníkům opět v září.

16/07 / 17:00

Západočeská
galerie

KUBIŠTA – FILLA.
Plzeňská
disputace
Přátelství, spolupráce a vzájemná inspirace, později
narůstající rivalita a postupné odcizování mezi Bohumičervenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
chystá i na srpen komentované prohlídky svých výstav. Výstavou věnovanou
Kubištovi a Fillovi provede 20. srpna Eva Bendová,
a Jiřího Slívu představí o dva dny později Helena
Musilová.
… že 6. srpna začne v Galerii Evropského domu
SVK PK výstava kreseb Oty Janečka.
… že od 17. července do 31. srpna je Galerie Ladislava Sutnara uzavřena z důvodu rekonstrukce podlah. Své dveře otevře návštěvníkům opět
v září.
lem Kubištou a Emilem Fillou přibližuje výstava v Masných krámech. Přímá konfrontace děl těchto zakladatelů moderního českého umění je doplněna o hlasy
jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských umělců, které síla, zarputilost
a odhodlanost Kubišty a Filly přitahovaly nebo odpuzovaly nejsilněji. Západočeská galerie připravila na polovinu července komentovanou prohlídku, kdy výstavou
v Masných krámech provede autorka její koncepce Marie Rakušanová.

23/07 / 17:00

Západočeská
galerie

Jiří Slíva –
Kresbou ke smyslu
Ve výstavní síni „13“ proběhne komentovaná prohlídka
výstavy, kterou vás provede sám autor Jiří Slíva. Tenhle
kreslíř, grafik, malíř, hudebník, básník, sociolog a futurista se narodil v Plzni v roce 1947 a je nepřehlédnutelným
fenoménem české i evropské výtvarné scény. Jeho práci charakterizuje smysl pro humor, nadsázka, vizuální
a textová zkratka a schopnost téměř bezeslovně vystihnout zvolené téma. Výstava ho představuje poněkud
netradičně – nestaví na pro něho typických tématech,
ale poukazuje na výtvarné aspekty jeho tvorby. Jiří Slíva
je v prvé řadě excelentní kreslíř, který rychlou a pohotovou kresbou zaznamenává okamžité nápady, drobné
postřehy z dění kolem.
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KAM ZA KULTUROU
do 14/09

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

TIP NA SRPEN
03/08 / 14:00

Chotěšov

Večer pro klášter Chotěšov
Klášter Chotěšov prochází
rozsáhlou rekonstrukcí za desítky milionů korun,
o čemž se můžete přesvědčit na vlastní oči na tradičním Večeru pro klášter Chotěšov. Celodenní
program nabídne prohlídky běžně nepřístupných
míst, divadlo, hudbu nebo odborné přednášky.
Pro milovníky historie a architektury si organizátoři připravili přednášku známého plzeňského architekta Jana Soukupa, který klášter dlouhodobě
podporuje a pomáhá při jeho záchraně. Nedílnou
součástí akce je hudební program, v němž vystoupí skupiny Pilsen Queen Tribute Band, Tabasker,
Touch of Gospel nebo vokální soubor Tutti Voci.
Pro děti připravil program spolek Uzlík. Kromě
klasických prohlídek kláštera s průvodcem se návštěvníci mohou těšit také na divadelní prohlídky přibližující atmosféru kláštera historie blízké
i vzdálené. Veškeré informace k Večeru pro klášter
Chotěšov naleznete na www.vecerproklaster.cz
nebo na facebookovém profilu akce.
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od 03/07

Zámek Zbiroh

Noční prohlídky
zámku
Jak vypadá hrad nebo zámek,
když za posledním návštěvníkem zapadnou dveře
a když se setmí? To můžete na zámku Zbiroh zjistit
každou prázdninovou středu! Přijďte si do tajuplné atmosféry poslechnout neméně tajuplné příběhy o templářích, zednářích i významných osobnostech české
historie. Na děti čeká sám císař Rudolf II., pro dospělé je
připraven speciální okruh Karla IV. nebo koncert na počest Emy Destinnové a Marie Gärtnerové. Rezervace
na tel.: 602 527 632 nebo na emailu: info@zbiroh.com.
Každý týden se můžete těšit na jiné téma prohlídky. Jejich rozpis a více informací najdete na www.zbiroh.com.

05–06/07 / 10:00

Zámek Kozel

Císař na Kozlu
Přeneste se do časů baroka.
Hrabě Černín právě dostavěl
svůj krásný lovecký zámek uprostřed parku. Je rok 1789,
doba třírohých klobouků, ostrých kordů a fleretů, elegantních šatů a krásných krinolín. Na zámek přijíždí sám
císař Josef II. a s ním jeho vojáci, urození páni na koních,
tanečnice, šermíři, hudebníci a komedianti. Srdečně
jste zváni i vy! Čeká vás pestrý program, tržiště a hry
pro děti. V rámci vstupného se budou konat i volně přístupné prohlídky zámku bez průvodce. Více informací
na www.SlavnostNaKozlu.cz.

05–07/07

Akademie
hotelnictví
a cestovního ruchu

Festival MILUJ
SVŮJ ŽIVOT v Plzni
Festival představí směry a obory z oblasti zdravého
životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Bohatou výstavní část doplní pestrý přednáškový
program. Poprvé přijal pozvání populární západočeský
terapeut MUDr. Tomáš Lebenhart. Za svým publikem
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

přijede i cestovatel a spisovatel Miloš Matula. Jak mít
víc času prozradí terapeut Petr Gono. Zahraniční lektoři zase přítomným umožní zažít léčebný ohňový rituál.
A dojde i na témata, jako je Digitální demence nebo
Jak se zbavit bloků k penězům. Na sto vystavovatelů
návštěvníkům nabídne své služby a zboží. Budou zde
například poradny alternativní a klasické medicíny či
občerstvení s nabídkou chutných a zdravých jídel. Více
informací na www.festivalmilujsvujzivot.cz.

08–
26/07

Západočeská univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola

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

10/07 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

1:23:58 Uvnitř
černobylské zóny
Třiatřicet let po havárii jaderné elektrárny je třicetikilometrová zóna stále terčem turistů. O její aktuální popularitu se postaral vynikající seriál Černobyl od HBO. Je
místo zaplaveno turisty, nebo je Pripjať stále městem
duchů? Do uzavřené oblasti se začátkem června vypravil plzeňský fotograf Milan Říský. A desátého července
se s vámi o své zážitky podělí na komentované fotoreportáži s besedou.

10/07
18:00

Kavárna Terasa

Swing na hradbách

Kavárna Terasa na středověkých hradbách nad Prolukou
ožije během léta swingovými tančírnami. Po červnové
přichází červencová a chystá se ještě jedna 28. srpna.
Hudba bude hrát od 18 do 22 hodin, a pokud nevíte, co
na ni tančit, je tu pro vás lekce swingových tanců pod
vedením lektorů tanečního studia SwinglTangl Markéty
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Čekanové a Jiřího Bránského. Přijďte si užít letní večer
pod hvězdnou oblohou a s výhledem do zeleně sadového okruhu!

10–13/07

Moving Station

XVI. ProART
Festival

Mezinárodní festival tance,
zpěvu, herectví a dalších tzv. performing arts je původně brněnská událost. Letos se koná také v Jičíně,
Valticích, Mikulově a v Plzni. Přes den nabízí tvůrčí dílny
a workshopy s výukou různých disciplín performativního umění. Druhou částí festivalu je večerní program,
který představuje pedagogy – aktivně činné umělce –
v ukázkách z jejich repertoáru a navíc zve i další hosty
v koncertních, tanečních či divadelních představeních.
Letos hudební dílnu povede Lenka Dusilová, pěveckou
Radka Fišarová, hereckou Štěpán Pácl a taneční dílnu
lektoři Martin Dvořák, Morgan a Tine Reid a Noa Dar.
Večerní program přinese třeba koncertní talkshow Jaroslava Hutky, scénický projekt věnovaný osobnosti a dílu

TIP NA SRPEN
17–25/08

Sportmanie
Plzeň 2019
I letos bude druhá polovina srpna v areálu
za Plazou patřit Sportmanii. Sportovní park pro
celou rodinu tu bude fungovat od 17. do 25. srpna
ve všední dny od 13:00 do 20:00 hodin, o víkendech od 10:00 do 20:00 hodin. Vyznavači pohybu
tu najdou lezeckou stěnu, lanový park v korunách
stromů, originální autodráhu, lidský stolní fotbal,
obrovskou vodní skluzavku a hlavně každé tři dny
nová stanoviště plná zajímavých a leckdy možná
dosud neznámých sportů. Pro děti bude připravena soutěž o medaile, pro sportovní fanoušky zase
autogramiády. Zahajovací ceremoniál 17. srpna se
ponese v duchu oslav stých narozenin cestovatele Miroslava Zikmunda. O týden později se bude
konat Letní párty běh – rodinný běh plný zábavy.
Vstup je zdarma. Více na www.sport.plzen.eu.
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Jiřího Ortena, vystoupení izraelské tanečnice Lital Netzer Ben-Horin či německo-japonské taneční představení What if… Více informací a přihlášky na workshopy
najdete na www.proart-festival.cz.

Kulturní tipy

od Pekla, návrat v nočních hodinách opět před Peklo.
Jízdenky zakoupíte pouze v předprodeji na stránkách
www.plzenskavstupenka.cz.

19–21/07

12/07 / 17:00–22:00

DEPO2015

Muzeum Českého
lesa v Tachově

Barokní klášterní
slavnost v Tachově
Prožijte letní večer v barokním duchu na klášterní barokní slavnosti v Muzeu Českého lesa v Tachově. Muzeum Českého lesa v Tachově oživí bohatý program
pro celou rodinu. Čeká vás originální divadelní představení na chůdách na téma Komenského díla Orbis
Pictus v podání souboru Geisslers Hofcomoedianten,
taneční workshop Arvena tance, barokní degustace
a vůně, komentovaná prohlídka živých obrazů, volné
prohlídky výstav a expozic muzea nebo varhanní koncert Adama Viktory. Děti se zabaví na workshopech,
ve fotokoutku a ti odvážnější s lukem nebo vrhadlem.
Večerní program zakončí barokní ohňostroj. Na barokní slavnost se můžete nechat svézt autobusem, který
vás doveze z Plzně až na místo. Autobus odjíždí v 15:30

TIP NA ČERVENEC
20/07
Nepomuk

Nepomucké
pivní slavnosti
Polovina července a Nepomuk – to jsou každoročně Nepomucké pivní
slavnosti. Letos už po dvacáté sedmé. Přes třicet
malých pivovarů, spousta dobrého jídla a pití,
bohatý hudební program. A poprvé konečně
i místní, nepomucké pivo – výtečná Zlatá kráva,
vařená v prostorách historického pivovaru z roku
1868. Na pódiu tentokrát vystoupí The Beutifuls,
Žamboši, The Apples či Cox&Vox. Nepomuckým
náměstím tak budou znít tóny popových hitů
i rock´n´rollových fláků, dechovka i folk. Zkrátka festival pro všechny milovníky dobrého piva.
Vstup opět zdarma. Více na pivo.nepomuk.cz.

22

Skvosty s vůní
benzínu
Unikátní přehlídka historických
i současných vozů bude o víkendu 19. až 21. 7. potřetí k vidění v Plzni. Historické i moderní automobilové a motocyklistické skvosty zaplní vnitřní haly i nádvoří DEPO2015.
Kromě legendárních značek a sběratelských kousků představí i zajímavé automobilové osobnosti. Letos se pod tématem „Velké cesty“ objeví dobrodruh Dan Přibáň se svými trabanty, cestovatelé Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha
z expedice Zikmund 100, dakaristé Martin Macík jr. a Jan
Brabec, či Tomáš Vejmola s nejspíš jediným pojízdným
tuktukem v Evropě. Zaujme i výstava věnovaná výročí
plzeňského Metalexu. Novinkou letošního ročníku budou
prezentace a „spanilé jízdy“ autoklubů, které představí
značky Rolls Royce, Jaguar, Ferrari nebo Mercedes Benz.
Návštěvníky čeká po celé tři dny také hudební program,
street food občerstvení, závody na šlapacích motokárách
a další zábava pro celou rodinu. Další info na straně 8.

19–
28/07

Plovárna Hradiště

Hrakuléto 2019

Hrakuléto si pro vás na plovárně v Hradišti opět připravilo skvělou filmovou podívanou. Vše odstartuje 19. července koncert plzeňské rockové skupiny Hibaj a o den
později již začne samotné promítání pod otevřeným
nebem. Promítat se bude každý den, a to až do neděle
28. července. Jako první je na programu hit Bohemian
Rhapsody, a pak se můžete těšit třeba na Hastrmana
nebo Ženy v běhu. Vstupné do letního kina je 50 Kč
a výtěžek poputuje na charitativní účely. Více informací
na www.plovarna-hradiste.cz.

20/07 / 13:00

Starý Plzenec

Keltský den
na Radyni

Keltský den na hradě a v předhradí je již akcí tradiční, ale letos poprvé dorazí i pračervenec 2019 | www.zurnalmag.cz
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vá římská armáda, která společně s Kelty předvede
ukázky bitvy. V keltské vesničce si návštěvníci budou
moci vyzkoušet řemesla našich předků, prohlédnou si
dobové stany a kuchyni a okusit tíhu brnění na vlastní kůži. Malí lučištníci se utkají v turnaji o cenu krále
Vouse a také si vyzkoušejí svoji odvahu v šermířském
klání. Dospělí odvážlivci s duší bojovníka si užijí boj
v turnaji návštěvníků o dřevěný meč. Připravena je
i keramická dílnička pro děti, kde budou oceněny nejpovedenější výrobky. Atmosféru doladí keltská kapela
Dé Domhnaigh. Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč. Součástí
vstupenky bude i volná prohlídka hradu Radyně. Více
na www.staryplzenec.cz.

20/07 / 21:00

Zámek Kozel

Strašidlo
na zámku Kozel
Na Kozlu straší! A nestraší tu jen
tak nějaké strašidlo, nýbrž hned strašidlo cantervillské!
Zastaví se tu totiž speciální zámecká divadelní tour.
Představení Strašidlo cantervillské nastudoval režisér
Jaroslav Kříž s Martinem Poštou v titulní roli. Dále hrají
Martin Zounar, Bára Štěpánová nebo vokální trio Přelet
M. S. Vstupenky v ceně 399 Kč a více informací najdete
na www.strasidlonazamku.cz.

05–07/08

Katedra výtvarné
výchovy a kultury
FPE ZČU,
Klatovská tř. 51

Výtvarné dílny
pro děti

Katedra výtvarné výchovy připravila na začátek srpna
dílny pro děti od 10 do 16 let, jejichž tématem je tisk
a podtitul OTISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK,
S TISK, Ó TISK, o TISKU! Jde totiž o společné hledání
možných cest k TISKU, tedy grafice. Budou to tři dny
výtvarného, uměleckého a lidského setkávání. Účastníci dílny budou mít možnost se seznámit s klasickými
i experimentálními grafickými technikami. Vše završí
vernisáž. Děti se mohou dílen zúčastnit zdarma, neboť
jsou součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti spolufinancovaného EU. Další informace a přihlášky na office@portedo.cz.
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že ve dnech 19. až 21. září můžete vyrazit do haly TJ Lokomotiva na veletrh cestovního ruchu ITEP.
… že i letos připravuje ZOO na konec prázdnin
celodenní zábavný a soutěžní program speciálně
pro školáky (31. 8.).
… že Měšťanská beseda zve 5. září na cestovatelskou přednášku o Novém Zélandu.
… že od 11. do 19. září se koná další ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO.
… že v Moving Station bude přes léto chystat
nová představení špička české taneční scény
a autorského divadla. Uměleckou rezidenci zde
uskuteční třeba tanečnice Tereza Hradilková, skupiny fyzického divadla a tance Spitfire Company
a Tantehorse.
… že 4. září projde Plzní Průvod Vendelín a oficiálně tím zahájí novou kulturní sezónu.
… že v Moving Station vznikne v srpnu během
umělecké rezidence nové autorské divadelní
představení přímo v produkci provozovatele
Moving Station – organizace Johan. Představení
bude mít premiéru během Mezinárodního festivalu DIVADLO.
… že na konci prázdnin se na zámku Zbiroh uskuteční Bitva pod zámkem (30. 8.–1. 9.).
… že 31. srpna se v amfiteátru Lochotín promítá filmová pocta Hanzelkovi a Zikmundovi Cesta
jako žádná ze sta.
… že Bezdružické parní léto se koná letos jen
20. a 21. července.
… že 1. září se v Plzeňském Prazdroji koná další
populární Festival polévky.
… že 12. ročník pivních slavností Slunce ve skle se
letos v areálu Pivovarského dvora Plzeň – Purkmist uskuteční 20. a 21. září.
… že od 20. do 21. 9. proběhnou Doubravecké
slavnosti vína v Habrmanově parku.
… že 10. srpna jste zváni na Zelenohorské rybí
slavnosti na zámku Zelená Hora.
… že v restauraci a pivovaru Beer Factory vám
na zahradě na velkém grilu připraví speciality
z produkce místních farmářů.
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04/07

Cinema City, Kino Káčko

Spider-Man: Daleko od domova
akční / dobrodružný / sci-fi
Ani červenec se neobejde bez pořádné a velké komiksovky a teď
přišla řada na Spideyho alias Petera Parkera. Ten se spolu se svými
spolužáky vydává na školní výlet do Evropy a těší se, že bude moci
nechat doma superhrdinský oblek a okukovat krásy Říma, Londýna a třeba i Prahy. To se ale plete, superhrdinové jsou potřeba
i na starém kontinentu a i tady si ho najde Nick Fury. Ten se s ním
nehodlá moc dohadovat a prostě ho zapojí do svého týmu, který má za úkol zastavit skupinu mocných zloduchů, kteří dovedou
ovládat přírodní živly. Peter na to naštěstí nebude sám a Fury mu dá
nového parťáka jménem Mysterio, který na něj má dohlížet, ale taky
potřebuje trošku jeho pomoc. Ve dvou se proti zlu bojuje vždycky
lépe, i když by člověk radši koukal na Tower nebo obdivoval hlavní
město Itálie. Spider-Man ale zjistí, že s ním někdo nehraje úplně fér
hru a že se v jeho okolí objevuje čím dál tím víc lidí, kterým nemůže
věřit. Spider-Man bude mít zatraceně hodně práce. Hlavní roli si opět
zahraje Tom Holland a vrací se staří známí Samuel L. Jackson či Cobbie Smulders, nově pak dorazí třeba Jake Gyllenhaal. Tak uvidíme,
jak si poradí v boji se zloduchy i uprostřed Česka. Kino Káčko uvede
14. a 21. července.

27/06

CineStar, Cinema City

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



Cinema City

27/06

Slunce je také hvězda / drama
Spisovatelka Nicola Yoon je specialistkou na romantická dramata pro dospívající holky a už si jí všimli i v Hollywoodu. Její dva roky staré Všechno,
úplně všechno bylo docela fajn a teď zkusí u diváků (nebo asi spíš divaček)
zabodovat romance Slunce je také hvězda. Hlavní hrdinkou je mladá Nata-

24

červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

sha, dívka, která věří ve vědu a fakta a něco jako osud považuje za pitomost. Na rozdíl od Daniela, který si myslí,
že právě osud ovlivňuje naše kroky a životy. Když se ti dva potkají, přeskočí mezi nimi jiskra, ale žádnou velkou
romantiku nečekejte. Natasha a její rodina mají totiž pouhých dvanáct hodin na to, aby opustili Ameriku, nebo
budou deportováni. Daniel je ovšem přesvědčený, že mají být spolu a je odhodlaný to své nové lásce nejenom
dokázat, ale i udělat všechno pro to, aby skutečně spolu byli.

27/06

CineStar, Cinema City

Annabelle 3 / horor / mysteriózní / thriller
Pokud bychom hledali současného krále hororového žánru, byl by jím jednoznačně James Wan. Tenhle talentovaný režisér přivedl na svět série Saw, Insidious nebo V zajetí démonů, ale také jejich spin-offy věnující se jednotlivým
monstrům. Panenka Annabelle se poprvé objevila právě v prvním V zajetí démonů, evidentně se jí však daří i sólo. Teď se dostala do rukou Eda a Lorraine
Warrenových, kteří mají s duchy a nadpřirozenem hromadu zkušeností a nějaká strašidelná panenka je nerozhodí.
Přesto ji schovají ve své sbírce kuriozit a dokonale zabezpečí, aby nemohla nikoho strašit ani obtěžovat. Bohužel neodvedou moc dobrou práci. Zatímco Ed a Lorraine odjedou za prací, nechají doma svou desetiletou dceru Judy a ta
na vlastní kůži pocítí hněv zdánlivě neškodné panenky. Té se totiž povede oživit duchy a monstra, která Warrenovi
nasbírali za celou svou kariéru. A že jich je. Judy a její kamarády teď čeká pár hodně nepříjemných setkání s věcmi,
jaké si nedovedli představit ani ve svých nejhorších nočních můrách.

		

Cinema City, Kino Káčko

04/07

Mrtví neumírají / komedie / horor
Režisér a scenárista Jim Jarmusch bývá považován za krále nezávislých
filmů. Bez kompromisů a po svém si točí už od osmdesátých let a nehodlá na tom nic měnit ani teď. Jen se rozhodl, že si vyzkouší hororový žánr,
i když zase po svém. V jeho hororové komedii Mrtví neumírají se podíváme
do amerického zapadákova Centerville, kde se nikdy nic zajímavého nestalo.
Stárnoucí šerif doufá, že už to nějak doklepe do důchodu, jeho budoucí mladý nástupce zase věří, že se konečně
stane něco, co ho trošku zaměstná a v místním baru právě zemřely dvě ženy. Takže to vypadá, že se skutečně
něco děje. A bude hůř, obě mrtvoly totiž mají na svědomí oživlé zombie. Navíc se tu děje víc podivností. Slunce
nezapadá a nevychází tak, jak by mělo, po městě se motá podivná žena se samurajským mečem a z místního
hřbitova se plouží čím dál tím víc mátožných těl s mrtvolným výrazem, které chtějí živé sežrat. V Centerville to
konečně začíná být docela divoké. Hlavní role dostali Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton nebo Steve Buscemi.
Kino Káčko uvede 11. července.

04/07

Cinema City

Srážka s láskou / komedie / romantický
Komik Seth Rogen o sobě nedával v poslední době moc vědět. Hvězda filmů
Zbouchnutá a Superbad se totiž věnuje víc produkci a režii než hraní, ale
vypadá to, že mu to začalo trošku chybět, a tak kývl na romantickou komedii
Srážka s láskou. Vlastně nás to nepřekvapuje, kdo by si nechtěl zahrát v podobném filmu s Charlize Theron? Rogen tu hraje mladého novináře Freda
Flarskyho, jenž dostane za úkol sledovat kariéru političky Charlotte Field, která má docela blízko k hodně pohodlnému křeslu v Bílém domě. Ačkoliv se to podle jeho zjevu, oblečení a chování nezdá, ti dva k sobě mají překvapivě blízko. Když byl Fred ještě kluk, Charlotte ho hlídala a on se do ní tehdy zamiloval. Překvapivě se poznají
a kandidátka na prezidentku se rozhodne přijmout ho do svého týmu poradců. Pro Freda je to trošku nečekané
a v neobvyklém prostředí mu trvá, než se zorientuje, ale pak oba hrdinové zjistí, že staré city pořád ještě visí
ve vzduchu. Může ale jejich láska vyhrát tváří v tvář světu politiky, velkých ambicí i faktu, že každý je úplně jiný?
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz
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11/07

Cinema City

Spolujízda / akční / komedie
Obrovitý Dave Bautista se před pár lety rozhodl skončit s kariérou wrestlera
a zkusit to na stříbrném plátně. A na rozdíl od spousty bývalých zápasníků
se mu to povedlo. Září jako Drax v komiksovce Strážci Galaxie, ale letos zkusí
zaujmout i sólo. Nebo spíš v tandemu. V akční komedii Spolujízda si zahraje
drsného policajta Vica, který má dva problémy. Tím prvním je smrtelně nebezpečný gangster Teijo, kterému jde po krku, a druhým fakt, že čím dál tím hůř vidí a nemůže řídit. Když tedy
zjistí, kde se Teijo schovává, musí vyrazit do akce s trošku nečekanou posilou – řidičem Uberu jménem Stu. Ten
doufal, že narazil na dalšího obyčejného zákazníka, ze kterého mu kápne pár dolarů a co nejlepší hodnocení.
Rozhodně nečekal, že se díky němu ocitne ve světě rvaček, přestřelek a mrtvol. Ale co by pro svého zákazníka
neudělal. Bude to jízda!

			

Cinema City

11/07

Kořist / horor
Francouzský režisér Alexandre Aja se proslavil filmy jako Noc s nabroušenou
břitvou nebo předělávkou klasiky Hory mají oči. Ve svých hororech dovedl
často šokovat extrémním násilím, ale zároveň i děsit a teď by po pár slabších
filmech zase rád světu ukázal, že na to pořád ještě má. Hlavní hrdinkou jeho
novinky Kořist bude mladá Haley, která se vydává na Floridu za otcem. Jih
USA totiž zasáhl hurikán, vláda evakuuje obyvatelstvo, ale Haley musí dojet pro svého tátu. Zjistí ale, že něco
není v pořádku. Oceán se rozvodnil a ulice i domy jsou zaplavené. A táta není v domě nikde k nalezení. Místo
toho Haley objeví krev a také pár nezvaných návštěvníků. Spolu s vodou se do ulic dostali aligátoři a pár z nich se
usídlilo i v domě, kde se ocitli oba hrdinové. Zubatá monstra se skrývají pod hladinou, voda stoupá a pomoc jen
tak nepřijde. A hrdinům dochází čas. Pokud chtějí Haley s tátou přežít, musí bojovat. Mají ale proti zubatým predátorům vůbec šanci? Hlavní role se ujala Kaya Scodelario, kterou jste mohli vidět v posledních Pirátech z Karibiku.

11/07

Cinema City

Uzly a pomeranče / drama / romantický
Darek je úplně obyčejný kluk s trochu neobyčejným životem. S tátou si moc nerozumí, svou malou sestru ale miluje nade všechno. Stejně jako koně, o které se
stará. Nejsou to sice žádní závodníci ani výstavní hřebci, přesto má Darek pocit,
že k nim má mnohdy blíž než k lidem a rád se o ně stará. On sám je ve věku, kdy
už skončilo jeho dětství, dospělost je však pořád daleko a netuší, co si má počít
se svým životem. A pak to přijde. Zamiluje se do krásné dívky, která voní jako pomeranče, a všichni víme, co s člověkem
udělá první láska. To krásné ale jen málokdy vydrží věčně a Darek, který má konečně pocit, že žije naplno, netuší, že ho
čeká i jedno ošklivé zklamání. Ale možná, že právě díky němu dospěje a konečně zjistí, co je pro něj v životě nejdůležitější. Ve filmu zkušeného Ivana Pokorného se objeví Tomáš Dalecký, Stanislav Majer nebo zpěvačka Ewa Farna.

		

CineStar, Kino Káčko

11/07

Willy a kouzelná planeta / animovaný
A máme tu další evropský animák. Těžko říct, jestli obstojí vedle čtvrtého
Toy Story, ale pokud máte doma děti, kterým jedno filmové dobrodružství
nestačí, určitě touhle francouzskou novinkou nepohrdnou. Willy cestuje
spolu s rodiči vesmírem, ale když do jejich lodě vrazí asteroid, musí se Willy
katapultovat a přistane na neznámé planetě. A máma a táta nejsou nikde
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k nalezení. Tenhle kluk je ale potomek vesmírných badatelů, a tak nehodlá jen tak sedět a čekat na záchranu.
Spolu s malým robotem vyráží na průzkum neznámé planety a je připravený čelit všemu, co tu na něj čeká. Ať už
to jsou obří monstra, podivné rostliny nebo mimozemský pes, se kterým se překvapivě rychle skamarádí. Povede
se mu najít svoje rodiče? Kino Káčko uvede 11. a 14. července.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

18/07

Lví král / animovaný / dobrodružný / drama
Studio Disney má dobře spočítané, že se mu vyplatí natáčet nové hrané (nebo
spíš trikové) verze svých animovaných pohádek. Letos už jsme viděli Dumba
a Aladina a teď je na řadě klasika Lví král. Ta se obejde úplně bez lidí a všichni obyvatelé africké divočiny budou digitální. Včetně malého lvíčete Simby.
Z něj se má stát král, ale na to má čas, zatím totiž zvířatům šéfuje jeho táta
Mufasa. Na toho ovšem žárlí jeho bratr Scar, který ho zabije a donutí Simbu utéct do divočiny. Věří, že tam zahyne,
malý lev se tu ale seznámí s pár novými kámoši a časem zesílí, vyroste a… na kralování nemá ani pomyšlení. Když ho
ale najde jeho kamarádka z dětství a připomene mu, kdo je, rozhodne se vrátit zpátky domů. A se svým strýcem si to
vyříkat a stát se tím, čím měl vždycky být. Králem zvířat! Režíruje Jon Favreau, který natočil prvního a druhého Iron
Mana, ale i pár let starou Knihu džunglí. Kino Káčko uvede 18. a 21. července.

18/07

Cinema City

Bez věcí nad věcí! / komedie

Paul a Toni jsou kamarádi už od dětství. Vyrůstali spolu, dnes bydlí ve stejném domě a mají dokonce i společnou
a velmi úspěšnou firmu. Ale pořád se chovají trošku jako děti, kupují si pitomosti a dospělosti se vyhýbají, jak jen
můžou. Pak ale díky jedné aplikaci zjistí, že ten druhý si o nich nemyslí jen dobré věci. Opijí se, pokusí si to vyříkat, ale

Cestujte
po celém kraji
za 150 Kč
↑ jednodenní jízdenka Turista
Plzeňskem na Plzeňské kartě
↑ platí v MHD v Plzni, ve vlacích
a autobusech v celém Plzeňském kraji
↑ platí na vybrané přeshraniční linky
do Německa
Jízdenku Turista Plzeňskem lze nahrát na Plzeňskou kartu
v Zákaznických centrech PMDP, na bankomatech České
spořitelny a v e-shopu Plzeňské karty.

www.plzenskakarta.cz
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dopadne to trošku jinak, než asi čekali. Místo toho, aby jeden z nich přestal kupovat kraviny a druhý se začal trochu
méně starat o to, jak vypadá, se vsadí, že se na sto dní zbaví všeho svého majetku. Zůstane jim jen byt, jídlo a každý
den dostanou zpátky jednu svoji věc. Vypadá to jako další pitomost, ale i když vystřízliví, rozhodnou se do toho jít.
Mají sice střechu nad hlavou, ale jinak přišli úplně o všechno. Pohodlné to moc není, ale možná, že během následujících tří měsíců zjistí, že by měli přehodnotit svůj život a že jsou důležitější věci než sporťák nebo dokonalé opálení.
Hlavní role v německé komedii si rozdělili Florian David Fitz a Matthias Schweighöfer.

		

Cinema City

18/07

Diego Maradona / dokumentární / sportovní
Sportovní legenda a fotbalový bůh Diego Maradona se stal dalším hrdinou
jednoho z nejlepších režisérů dokumentárních filmů Asifa Kapadii. Ten se
v minulosti věnoval třeba Amy Winehouse nebo závodníkovi Formule 1 Ayrtonu Sennovi a doma má i Oscara. Život a kariéra Maradony jsou rozhodně
zajímavé téma a zdaleka nejen pro fandy fotbalu. Maradona se narodil v Argentině, byl to skromný kluk, který miloval fotbal a svými výkony uchvátil celý svět. Ale jako spousta lidí před ním
neunesl tíhu slávy, která mu najednou ležela na bedrech. Víc než o tom, co provádí na hřišti, se začalo řešit to, že
si občas rád prožene nosem kokain, kamarádí se s mafií, pořádá divoké večírky a věrnost mu nic neříká. Na jedné
straně to byl jeden z největších sportovců vůbec, na druhé kontroverzní osobnost, ze které šel občas i trochu strach.
Jak se to mohlo přihodit? A kdo byl vlastně Maradona ve skutečnosti? To zjistíte z filmu, jehož režisér měl mimo jiné
přístup k 500 hodinám záběrů ze soukromého Maradonova archivu.

25/07

Cinema City

Dětská hra / horor / thriller
Legendární hororoví zabijáci jako Freddy Krueger z Noční můry v Elm Street
nebo Jason Voorhees z Pátku 13 neumírají. Maximálně si dají pár let pauzu
a pak se vrátí v dalším díle nebo remaku. Teď došlo i na Chuckyho, panenku
z kultovní Dětské hry, do níž se převtělila duše vraha, který terorizuje malého Andyho a jeho nejbližší. Těm obvykle až příliš pozdě dojde, že tahle hračka není úplně obyčejná. A teď je tu nová verze, ve které to zjistí znovu. Malý Andy má problém najít si kamarády,
a tak se jeho maminka rozhodne koupit mu hračku – Chuckyho. Dokonalou panenku, v níž je ukrytá ta nejmodernější technologie. Chucky je skoro jako živý a pro Andyho by měl být novým nejlepším kamarádem. Ale věci se
vyvinou trošku jinak a z hračky se stává hrozba. Taková, po které je potřeba volat úklidovou službu, aby pořádně
vydrhla podlahu od krve. A kterou je zatraceně těžké zastavit. V hlavní roli se objeví Aubrey Plaza a Chuckymu
poskytl svůj hlas Mark Hamill, představitel Lukea Skywalkera z Hvězdných válek, který v animácích daboval třeba
i legendárního batmanovského zloducha Jokera.

			

Cinema City

25/07

Ibiza / komedie
Phillippe je sympaťák ve středním věku, který má za sebou rozvod, ale teď
myslí jen na hezké věci. Třeba na Carole. Ti dva spolu už nějakou dobu randí
a jsou do sebe zamilovaní jako dva puberťáci, je tu ale jeden problém. Carole má dvě děti a ty s Phillippem moc nevycházejí. Phillippe se ale rozhodne jít štěstíčku trochu naproti a staršímu klukovi slíbí, že když dodělá školu,
může vybrat, kam celá rodina pojede na dovolenou. A tahle motivace zabere, pak ovšem Phillippe zjistí, že bude
muset léto strávit na Ibize. Na ostrově, kde alkohol teče proudem, večírky končí až v pět ráno a sex a drogy tu
jsou naprostou samozřejmostí. Stárnoucí hrdina z toho není ani trochu nadšený, protože je ve svém věku zvyklý
na trošku klidnější prázdniny, ale slib je slib, a tak všichni vyrážejí. A zatímco mladí si to užívají, jejich maminka
s přítelem budou rádi, když to přežijí. Hlavní role se ujal francouzský herecký klasik Christian Clavier.
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Názor Michala Dlouhého | To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Michala Dlouhého
Jako asi každý normální herec mám hlad pořád. A největší v noci,
po výkonu. Ovšem pak je to chuť na cokoli! Miluji českou klasiku, naopak dost dlouho jsem nemusel dary moře. A od jisté doby mám hodně rád sushi. Moje děti se naučily s námi jíst ostrá orientální jídla. Tak
se teď hodně často dezinfikujeme při jídle ohněm.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Protože jsem stále na cestách, jsem doslova odkázán na restaurace. Když jsem loni v Plzni hrál Cyrana, poznal
jsem jich opravdu hodně. Což dokazuje, že jste v Plzni velicí fajnšmekři a je vám co závidět! Zvlášť, když jako
bonus je každá druhá vybavena skvělou plzínkou! Letos je určitě navštívím všechny znovu.
Když už se mi poštěstí být doma, občas i vařím. Vařím velmi rád, ale málo. A když už ta možnost je, dělám hrozně
rád klasickou kachnu dvanáct hodin pečenou se vším všudy. Prostě klasika. Samozřejmě jen s plzní na stole!
A jaká je moje vzpomínka z dětství spojená s jídlem? Možná se budete divit, ale je to maminčino mateřské
mléko. Nevím proč, ale pamatuji si na ten obřad. Možná proto, že se k němu strašně rád vracím celý život.
Michal Dlouhý
herec

od
01/07

el Cid

 yby a mořské plody
R
jako u moře

Přijďte se naladit dobrým letním počasím, širokou
nabídkou čerstvých mořských ryb a plodů do středomořské restaurace nedaleko náměstí Republiky. Hned
u vchodu si můžete vybrat ze široké nabídky čerstvých
ryb z vitríny. Chybu rozhodně neuděláte, když si objednáte vyhlášenou rybí polévku nebo krevety na česneku.
Jako hlavní chod tu doporučují mísu slávek na bílém
víně nebo španělskou rýžovou specialitu – paellu s mořskými plody. A pro milovníky masa ve výběru nechybí
ani hovězí steak nebo grilované kachní prso. A nakonec
rozhodně bezkonkurenční čokoládový fondán. Rezervace míst na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.

od
01/07

Pulcinella

Speciality z ryb

Léto má spoustu chutí a vůní. Třeba vodu, sladkou i slanou, a samozřejmě ryby a další dary vodních hlubin.
V italské restauraci Pulcinella to dobře vědí, a proto
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

připravili na léto více specialit z čerstvých ryb. Přijďte je
ochutnat na letní terasu a navodit si tak i v pracovních
dnech atmosféru dovolené a odpočinku. Pro více informací volejte 377 538 118 nebo na www.pucinella.cz.

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

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

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

15.–17. 7.
Pouliční divadlo, klaunérie, fireshow, program pro děti
15. 7. 18:00 Le Cabaret Nomade / Kabinet pamětí – intimní divadlo pro
jednoho diváka
		21:00 Bängditos Theater: Johnny's Stuntshow – ohnivá show plná
humoru i nebezpečí
16. 7. 19:00 Divadlo Continuo: Zuna – loutková pohádka pro děti
		21:00 Bram Graafland: Yelling Kitchenprince – energická
kuchařsko-žonglérská show ve 27,5 minutách
17. 7. 18:00 Par a Didl Drummers – úchvatná bubenická show
		19:00 G.N.A.T.: Smetáček a syn – pouliční koktejl s kapkou
nepořádku, jež zachutná všem, i těm nejmenším
		21:00 Blackout Paradox: Shamaniac – fireshow, tanec, masky,
šamanství i živá hudba

Divadelní léto pod plzeňským nebem

U Ježíška, Plzeň, www.divadelnileto.cz

do 25. 7.
29. 6. 20:30
1.–4. 7.		
7.–12. 7.
16. 7. 20:30
18. 7. 20:30
20.–25. 7.

12. ročník open air divadelního festivalu
Švanda dudák – premiéra
Švanda dudák (vždy od 20:30 hod.)
Švanda dudák (vždy od 20:30 hod.)
Slam poetry Open Air
Improzápas
Cyrano (vždy od 20:30 hod.)

MOVING STATION – kulturní prostor

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

10.–13. 7.	XVI. ProART Festival – mezinárodní workshop festival
tance, zpěvu, herectví a dalších tzv. performing arts
10. 7. 20:00 Jaroslav Hutka: Minulost mává nám – koncertní talkshow
písničkářské legendy
11. 7. 20:00 Kde tančí vítr… Orten_100_Ohnice – multižánrový
scénický projekt ProART Company věnovaný osobnosti
a dílu básníka Jiřího Ortena
12. 7. 20:00 Lital Netzer Ben-Horin (IL): Memories, ProART Company
(CZ): Stanislav a Danuše – tři taneční sóla, izraelská
tanečnice a ProART Company
13. 7. 20:00 Phase-Zero Productions (DE) a Saori Ando (JAP):
What if… – taneční představení s tématem lidské pravdy
a pochybností o ní
15.–19. 7.	Impro dovolená – pět setkání s divadelní improvizací,
tématem je „Dovolit si...“, určeno ženám. Přihlášky na martina.jelinkova@johancentrum.cz.
22.–26. 7.	Divadelní prázdniny v Moving Station – divadelní kurz pro
děti od 8 do 14 let. Přihlášky na www.johancentrum.cz.

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 29. 9.
KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace
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Divadlo | Galerie

Kulturní program během výstavy:
10.–11. 7.	Barevné prázdniny – tvůrčí dílna pro děti v obou aktuálních
výstavách ZČG a v plenéru, zúčastnit se mohou i rodiče,
přihlášky na cislerova@zpc-galerie.cz, tel.: 377 908 536
16. 7. 17:00 KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace – komentovaná
prohlídka, provází Marie Rakušanová
20. 8. 17:00 KUBIŠTA A FILLA: Válečná léta – přednáška Evy Bendové
Výstavní síň „13“
do 25. 8.
Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu
Kulturní program během výstavy:
18. 7. 17:00 Koncert středověké skupiny Gutta
23. 7. 17:00 Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu – komentovaná prohlídka,
provází Jiří Slíva
30. 7. 19:00 Kabaret pod letním nebem – pořad plný veselých textů
z klasické literatury a krásných písní, účinkuje Poetické
divadlo, taneční skupina La Juerga, Lukáš Wilhelm (zpěv)
a Tom Váchal (kytara, zpěv)
22. 8. 17:00 Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu – komentovaná prohlídka,
provází Helena Musilová
27. 8. 19:00 Večer se šansonem – svět kouzelných šansonů a krásné
literatury, účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
30. 8. 19:00 Světem operety a muzikálu – večer plný krásných melodií
a ukázek z humoristické literatury, účinkuje Poetické divadlo,
Stanislava Topinková Fořtová, Roman Krebs a Ivana Janečková

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
do 12. 9.	Divočina bez hranic / Grenzenlos wild – výstava zajímavostí
ze šumavské přírody
2. 7. 15:00 Čtvrtstoletí západočeských divadelních přehlídek – vernisáž
výstavy
2. 7.–23. 8.	Čtvrtstoletí západočeských divadelních přehlídek –
dokumentační výstava ze života západočeských ochotníků
a jejich úspěchů na divadelních přehlídkách
10. 7. 17:00 1:23:58 Uvnitř černobylské zóny – fotoreportáž s besedou

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

3. 7. 18:00 Punctum – vernisáž výstavy (GLS)
4.–13. 7.
Punctum – výstava (GLS)
17. 7.–31. 8.	Galerie Ladislava Sutnara je uzavřena z důvodu rekonstrukce

Galerie města Plzně

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

4. 7. 17:00 Socha 2 – vernisáž výstavy
4. 7.–1. 9.	Socha 2 – výstava soch, objektů, reliéfů, grafiky a site
specifik instalace autorů seskupení Socha 2
červenec 2019 | www.zurnalmag.cz

Galerie | Muzea

7. 7. 13:00 W
 orkshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
11. 7. 17:00 Socha 2 – komentovaná prohlídka, vstup zdarma
15.–19. 7.
Příměstský výtvarný tábor

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

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

do 7. 7.		
P89: Stále spolu – skupinová výstava
do 31. 7.	Samizdatové bibliofilie Antonína Lněničky (výstavní síň
radnice, II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
10. 7.–4. 8. Pavel Brunclík – fotografie

Klub Alšovka

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

1. 7.–31. 8.	Výstava fotografií, obrazů a video fasád domů s grafity
Mikoláše Alše a obrazy Jiřího Končela
3. 7.–15. 8.	Plzeňský salon 2019 (Nová scéna DJKT, Palackého
nám. 30, tel.: 378 038 059, út–ne 15–18 hod.)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
do 21. 7.
XVI. Trienále umělecké knižní vazby – výstava
do 8. 9.		
Jan Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí
– výstava
Doprovodné pořady:
18. 7. 16:00 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník – komentovaná prohlídka Užité umění v díle architekta Jana Kouly (také 25. 7.)

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
do 28. 7.	Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí
/ Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta – výstava
do 18. 8.
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava
do 25. 8.
Inspirace modrotiskem – výstava

Muzeum loutek

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

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

19. 12. 2019

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 25. 8.
Církev a pivo – výstava
2. 7.–3. 11. Drobná sakrální architektura v Plzni a okolí – výstava
Doprovodné pořady:
16. 7. 17:00 Církev a pivo – přednáška Jana Jiráka
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DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 14. 7.
do 31. 7.
od 25. 6.
12. 7. 17:00
18. 7.–10. 8.
19. 7. 18:00

Pavel Trnka: Otevřené struktury – výstava
ARTEDUCO – výstava
Benedikt Tolar: Autopark – umělecká instalace
Barokní klášterní slavnost v Tachově
Zikmund 100 – výstava
Procházky uměním – Březín: Kostel sv. Bartoloměje –
barokní slavnost
19.–21. 7.	Skvosty s vůní benzínu – přehlídka historických
i současných vozů
19. 7.–4. 8. Doris Tesárková Oplová: Po vlastní ose – výstava
26. 7. 19:00 Procházky uměním – Luková: Kostel sv. Jiří – barokní
slavnost
29. 7.–2. 8. Řemeslný příměstský tábor
9. 8. 15:00 Poutní mše umělců aneb Lívancová pouť – barokní slavnost
v Manětíně
11. 8. 10:00 SWAP Plzeň II: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení
15. 8. 19:00 Master Bartender – soutěž v čepování piva
17. 8. 10:00 Africké trhy
23.–24. 8.
Létofest – hudební festival
27. 8. 13:00 Street Battle Jam – taneční soutěž
31. 8. 15:00 Procházky barokní Plzní – barokní slavnost

Měšťanská beseda

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 702 218 174 (vstupenky), 702 218 137 (recepce),
www.mestanska-beseda.cz

10. 7.
17. 7.
24. 7.
3. 8.
19. 8.
4. 9.

19:30
20:00
20:00
17:00
19:30
19:30

Jazz & Swing Night pro dětský úsměv – benefiční koncert
One Knor Show: Než začnu – Stand Up Comedy
Václav Noid Bárta – rockový koncert
4. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň
Szidi Tobias & Band – koncert
Commedia dell´arte II. – improvizační komedie

Císař na Kozlu

Zámek Kozel, www.SlavnostNaKozlu.cz

5.–6. 7.		

C ísař na Kozlu – barokní slavnost, tržiště, hry pro děti,
střelba z kuše, dobový kolotoč, císařský psovod. Na zámek
přijíždí sám císař Josef II. a jeho vojáci, urození páni
na koních, tanečnice, šermíři, hudebníci a komedianti.
Vstupné 150 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč, rodinné 400 Kč
(vždy od 10:00 hod.)

Výtvarné dílny pro děti

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

5.–7. 8.		
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O TISK, OB TISK, NÁ TISK, PŘE TISK, Ú TISK, S TISK, Ó TISK,
o TISKU! – společné hledání možných cest k tisku, seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami
pod společným vedením profesionálního výtvarného
umělce a pedagoga. Výtvarná dílna bude zakončena
vernisáží. Účastníkům je z projektu hrazena účast, strava
i ubytování

Instituce | Akce

Festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni

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

5.–7. 7.		

T ři dny nabité programy z oblasti osobního rozvoje
a zdravého životního stylu na šesti místech souběžně –
workshopy, koncerty, besedy, cvičení, tanec, velká a pestrá
prodejní výstava, poradny, chutná a zdravá strava, kvalitní
a neobvyklé zboží

Keltský den na Radyni

Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

20. 7. 13:00 K eltský den na Radyni – keltsko-římská bitva, keltská
vesnička, šermířské klání, turnaj lučištníků o cenu krále
Vouse, keramická dílnička pro děti, ohnivé vystoupení,
turnaj návštěvníků o dřevěný meč, vystoupí kapela Dé Domhnaigh. Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč. Součástí vstupenky
je volná prohlídka hradu Radyně.

Malá letní scéna 2019

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

28. 6. 20:00 King Swing – swing-jazz, vstupné dobrovolné
5. 7. 20:00 B ára Zmeková – hudba na pomezí jazzu, folku a klasické
hudby, vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč
12. 7. 20:00 Skaya – pop, rock, vstupné dobrovolné
19. 7. 20:00 Divadlo Na stojáka! – stand up comedy, vstupné 150 Kč,
v předprodeji 120 Kč
26. 7. 20:00 Ponožky pana Semtamťuka – folk, vstupné dobrovolné

Léto v Prazdroji 2019

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

do 31. 8.
Století žen – výstava
do 31. 12.	Pivovarské muzeum již 60 let! – výstava
(Pivovarské muzeum)
4. 7. 19:00 Semtex, High Five – country-brutal-technofolk
5. 7. 21:30 Hanebný pancharti – film
11. 7. 19:00 Vítkovo kvarteto, Wotazník – bigbeat
12. 7. 21:30 Muži v naději – film
18. 7. 19:00 Tichá dohoda, Třískáč – alternativní rock
19. 7. 21:30 Nedotknutelní – film
25. 7. 19:00 Kurtizány z 25. Avenue, Monna – pop music
26. 7. 21:30 Postřižiny – film
1. 8. 19:00 Imodium, Crossroad Bros – rock
2. 8. 21:30 Bohemian Rhapsody – film
8. 8. 19:00 Ivan Hlas trio, Luko – rock, folk, pop, blues
9. 8. 21:30 Co jsme komu zase udělali? – film
14. 8. 19:00 O5 a Radeček, Aleš Petržela – pop-rock, Pilsner Urquell
Master Bartender
16. 8. 21:30 Mamma Mia! – film
22. 8. 19:00 Extra Band revival, Tragedis – rock
23. 8. 21:30 Teorie tygra – film
29. 8. 19:00 Odyssea, W.A.F. – rock
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Kino | Koncerty | Kluby

Kino a divadlo Káčko

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

11. 7. 17:00
		20:00
14. 7. 15:00
		18:00
18. 7. 17:00
		20:00
21. 7. 15:00
		18:00

Willy a kouzelná planeta
Mrtví neumírají
Willy a kouzelná planeta
Spider-Man: Daleko od domova
Lví král
Late Night
Lví král
Spider-Man: Daleko od domova 3D

Letní kino Dobřany

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

23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.

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

Cesta do pravěku
Všechno bude
Jak vycvičit draka 3
Bohemian Rhapsody
Ženy v běhu
Limonádový Joe aneb Koňská opera
Trabantem tam a zase zpátky
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Mamma Mia! Here We Go Again
Čertí brko

Cinema City

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

27. 6.–3. 7.	Annabelle 3, Yesterday,
Slunce je také hvězda
4.–10. 7.	Mrtví neumírají, Spider-Man:
Daleko od domova, Srážka s láskou
11.–17. 7.
Kořist, Spolujízda, Uzly a pomeranče
18.–24. 7.	Bez věcí nad věcí!, Diego Maradona, Lví král
25.–31. 7.
Dětská hra, Ibiza
Dále hrajeme: Aladin, Avengers: Endgame, Godzilla II Král monster,
John Wick 3, Máma, Muži v černém: Globální hrozba,
Pokémon: Detektiv Pikachu, Podfukářky, Psí poslání 2,
Rocketman, Rodiče na tahu, Šprtky to chtěj taky,
Tajný život mazlíčků 2, X-Men: Dark Phoenix,
Zlo s lidskou tváří

CineStar

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

27. 6.–3. 7.
11.–17. 7.
18.–24. 7.

Annabelle 3, Yesterday
Willy a kouzelná planeta
Lví král

Dále hrajeme: Aladin, John Wick 3, Muži v černém: Globální hrozba,
Podfukářky, Pokémon: Detektiv Pikachu, Psí poslání 2,
Rocketman, Spider-Man: Daleko od domova,
Tajný život mazlíčků 2, X-Men: Dark Phoenix
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Letní koncerty – Kralovicko 2019

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

6. 7. 18:00 R adost v baroku: Bach Jiřího Bárty – recitál světově uznávaného violoncellisty. Program: Cellové suity J. S. Bacha
v původní meditační podobě (Mariánská Týnice,
ambity muzea)
27. 7. 18:00 Radost v baroku: Collegium Marianum – Boemo virtuoso:
Slavná kapela hraběte Morzina a hudební svět barokní
Prahy. Program: F. I. Tůma, A. Reichenauer, A. Vivaldi,
J. I. Brentner (Potvorov, kostel sv. Mikuláše)
3. 8. 18:00 S hudbou za památkami: Jan Adamus a Irena Chřibková
– od baroka k romantismu s naším předním hobojistou
a špičkovou varhanicí. Program: G. Ph. Telemann, W. A.
Mozart, J. Klička, G. F. Händel (Strážiště, kostel sv. Martina)
24. 8. 18:00 S hudbou za památkami: Regnis Vocale – kouzlo evropského renesančního vícehlasu v podání komorního sboru.
Program: G. P. Palestrina, N. Gombert, T. L. Victoria, O. Lasso
(Mariánská Týnice, kostel Zvěstování Panny Marie)

ENERGIT po 45 letech

Restaurace Na Kosině, Poděbradova 365, Přeštice

20. 7. 19:00 K oncert k 45. výročí blues rockové legendy ENERGIT –
vystoupí Luboš Andršt a ENERGIT, Modul Rock, Z. Z. TOP
Revival, The Shower. Od 20:00 hod. křest knihy Stále hraju
ve Stoje a od 22:30 hod. křest knihy Nejslavnější Bigbeatové
parkety na jižním Plzeňsku. Vstupné 250 Kč, předprodej
na tel.: 728 460 024.

KD Šeříková

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

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

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

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

Zach´s Pub

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

3. 7.
5. 7.
10. 7.
17. 7.
23. 7.
25. 7.
31. 7.

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

Znouzectnost – folkpunk
David Kraus + Gipsy Brothers
Cop – bluegrass
Michal Pavlíček trio
Sliotar (IR) – irish folk
Plastic People of the Universe
PSH
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald´s, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINE STAR
OC Olympia, Písecká 1
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83

ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
FIT LIFE Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
Yogafriends studio, Kollárova 34
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 8
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Rock´n´Beat Club, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6

Burger bistro Hardy, Františkánská 12
Moving Café, Koperníkova 56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro,
Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány,
Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela,
sady 5. května 24
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U Letiště 2
TRAFIKY
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Plzeňská filharmonie
koncertní sezóna 2019/2020

100

Klasická hudba
pozitivně ovlivňuje
imunitní systém
předplatné Plzeňské filharmonie
volně v prodeji od 8. 7. 2019

plzenskafilharmonie.cz

Současná regionální tvorba
Pestrou škálu výtvarných výpovědí a tedy značnou rozmanitost
výtvarných artefaktů mohou očekávat návštěvníci čtvrtého ročníku
tradiční letní výstavy v prostorách Nového divadla. Výstava konající
se ve spolupráci Unie výtvarných umělců Plzeň a Sdružení výtvarníků
ČR bude letos vyjádřením životní reality z pohledu rozdílných umělců.
Slavnostní vernisáž se uskuteční 2. července v 16.30 ve foyer Nové scény
DJKT.
Výstava zde bude k vidění až do 15. srpna 2019, vždy od úterý do neděle
mezi 15 a 18 hodinou.
Vstup zdarma, návštěvníci si mohou zakoupit katalog.
Záštitu poskytuje primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a hejtman
Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard.

