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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

psaní editorialu je věc velmi ošemetná.
Píšu ho mnohem dřív, než ho vy budete
číst. Je nejen jiné datum, ale leckdy i jiná
situace a především často jiné počasí, než
vás právě při jeho čtení obklopuje. Právě
teď, tedy v mém teď, je venku vedro. Jak
je u vás? Vedro k padnutí, příjemně nebo
snad chladno a déšť? Staré pranostiky
předvídají ze srpnového počasí, jaká bude zima.
Například nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Nebo když v srpnu
moc hřímá, bude na sníh bohatá zima, ba dokonce hřímá-li v srpnu, praví se, že
budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. Anebo teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. I denní
pranostiky věští ze srpna zimu: Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.
Dokonce i sám patron našeho města, svatý Bartoloměj, počasím o svém svátku
mnohé napovídá: Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim, či hřmí-li o svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný. Což si sice
asi trochu odporuje, ale na druhou stranu nám to dává naději, že ať bude, jak
bude, na podzim taky nějak bude.
Tak co, jaká bude zima? Vy už to možná víte. Já vím jen, jaký bude srpen z pohledu kulturní nabídky. Na to žádná pranostika neexistuje. Alespoň zatím. Ale
na počasí srpnová kultura závislá je. Třeba ono zmiňované hřímání organizátory moc nepotěší. Přinejmenším to zvukově ruší produkci, pokud jim přímo nezmokne publikum. Jenže kulturních akcí pod střechou si v dalších měsících užijeme až až, a tak hřmění nehřmění, teď je ještě čas koncertů, divadel, performancí,
ba i výstav pod širým nebem, tak hajdy na ně!
Zastavte se v Proluce a prohlédněte si velkoformátové obrazy vystavené v rámci Barvy na ulici. Nebo se vypravte s dětmi na Radyni, která zase otočí strojem
času zpět, až do středověku. Nebo můžete zajet na Kašperk, kde opět divadelní
spolek Kašpar uvádí divadelní lahůdku s Janem Potměšilem – tentokrát coby mistrem plavčím panem Důrou. Anebo se jen tak toulejte plzeňskými ulicemi, které opět žijí tradičním letním pouličním festivalem plným divadla a muziky. Živá
ulice letos připomíná třicet let od událostí roku 1989, kdy padl totalitní režim
a všechny do té doby komunistické evropské země vykročily na cestu za svobodou – a to i za svobodou kultury.

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
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Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
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Ať už je tedy právě kolem vás počasí jakékoli, na stránkách Žurnálu najdete dost
inspirace, jak si tenhle den, nebo i ten zítřejší a všechny po něm, kulturně užít.
Krásný zbytek prázdnin vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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VARY° ZÁŘÍ

2019

festival světla

13.–14. 9. 2019
21.00–24.00

Karlovy Vary
Jedinečná koncepce festivalu kombinující
nejzajímavější současné technologie
s neopakovatelnou architekturou
lázeňského města.

www.varyzari.karlovyvary.cz

17.–25. 8. 2019

po–pá 13.00–20.00
so–ne 10.00–20.00

Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza | Vstup ZDARMA

Opět po roce ve druhé polovině prázdnin
rozhýbe Sportmanie Plzeň nejen děti, ale
i jejich rodiče se soutěžemi o medaile.
Připravena budou stanoviště s tradičními
sporty, ale i ta neobvyklá, jako je lanový
park nebo speciální virtuální autodráha.
Součástí sportovního parku bude zajímavý
doprovodný program včetně oblíbených
autogramiád předních plzeňských týmů.

•

17. 8.

16.00 – Slavnostní zahájení - oslava 100 let Miroslava
Zikmunda
čtyři taneční průvody, Slackline show, youtuberka Mína
Jan Weber - Freestyle fotbal show
seskok parašutistů, taneční vystoupení, Parkour In Motion
projekt Zikmund 100 - prezentace Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy
hlavní host Jakub Moulis - stříbrný semifinalista soutěže The Voice Česko
Slovensko
Honza „Tráva“ Trávníček, Marek Audy - projekce 3D video známých českých
horolezců
Dny s městskými obvody:
• 18. 8. – ÚMO 3 Plzeň
• 20. 8. – ÚMO 2 Plzeň
• 22. 8. – ÚMO 6 Plzeň
• 24. 8. – ÚMO 1 Plzeň
•

18.–24.8.

•
•
•
•

19. 8. – ÚMO 4 Plzeň
21. 8. – ÚMO 8 Plzeň
23. 8. – ÚMO 5 Plzeň, ÚMO 9 Plzeň
25. 8. – ÚMO 7 Plzeň

18.00–19.00 – přednášky Asociace vzdělávání trenérů mládeže
Pořádá

sport.plzen.eu

Hlavní partneři

Partneři

Za podpory městských
obvodů

Mapa areálu Sportmanie Plzeň
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Paddleboarding
Fotbal
Koloběžky
Házená
Rugby
Lidský stolní fotbal
Basketbal
Fitpark
Plzeňská zastávka
Florbal
Beachvolejbal
Beach ping pong
Hokej
Lanový park
Horolezecká stěna
Městská policie - skákací hrad
Pozemní hokej
Judo
Běh 400m
Snowboard
Longboard
Biatlon
Hokejbal
Triatlon
Autodráha Carrera
Přednáškový stan - Vodárna Plzeň
Aikido
Kolo pro život
Lukostřelba
Dětský koutek - Krašovská Aktivity
centrum Plzeň
Socatots
KartArena + virtuální realita
Vodní skluzavka
Stolní hokej

24. 8.

30
31
32
33
34

Paddleboarding
Kanoistika
Hokej
Házená
Lidský stolní fotbal
Basketbal
Badminton
Tenis
Florbal
Pétangue
Beach ping pong
Atletika
Lanový park
Horolezecká stěna
Městská policie - skákací hrad
Cheerleaders
Plochá dráha
Běh 400m
Snowboard
Longboard
Střelba
Sporty pro handicapované
Cyklistika
Autodráha Carrera
Přednáškový stan - Vodárna Plzeň
Kolo pro život
Plzeňská krajská asociace sport pro
všechny
Dětský koutek - Krašovská Aktivity
centrum Plzeň
Socatots
KartArena + virtuální realita
Vodní skluzavka
Šerm

31
32
33
34

Paddleboarding
Parkour
Česká házená
Softball
Americký fotbal
Lidský stolní fotbal
Basketbal
Streetworkout
Tenis
Florbal
Volejbal
Golf
Hokej
Lanový park
Horolezecká stěna
Aikido
Pozemní hokej
Bojové sporty
Běh 400m
Snowboard
Longboard
Famfrpál
Hokejbal
Plavání
Autodráha Carrera
Přednáškový stan - Vodárna Plzeň
Bodyzorbing
Kolo pro život
Pohyb 1P
Dětský koutek - Krašovská Aktivity
centrum Plzeň
Socatots
KartArena + virtuální realita
Vodní skluzavka
Billiard

16.00 – Letní párty běh: rodinný běh plný zábavy

AKCE MĚSÍCE

Karlovy Vary

Zážitky
na každém kroku
Romantické procházky po promenádách
doprovázené hudbou kolonádních koncertů či šumem pramenů, návštěva místních muzeí nebo podzemí Vřídla, gastronomické umění zdejších šéfkuchařů,
tajemné kouty lázeňských lesů, relaxační
procedury – Karlovy Vary můžete vychutnávat všemi smysly – každý den je zde jedinečný. Více na www.karlovyvary.cz.

03–08/09

24. KARLOVARSKÝ
FOLKLORNÍ FESTIVAL
Karlovarský folklorní festival je neodmyslitelnou součástí kulturního dění v Karlových Varech i celém kraji. I letos přivítá
folklorní soubory z celého světa, představí divákům mnoho krásy a zajímavostí
a možná i poučí o vlastních či exotických
národních tradicích. Kromě tanečníků
a hudebníků ze všech koutů Čech a Moravy se mohou návštěvníci těšit například
na indonéský folklorní soubor Nona Asri
a na folklorní soubor ze severního Kypru.
Z evropských států se můžeme těšit na Slovinsko, Německo a Rusko. Samozřejmě nebude chybět ani oblíbené Slovensko.

06–08/09

PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI
Na prostranství před Grandhotelem Pupp
v Karlových Varech se v termínu 6.–8. září
konají Porcelánové slavnosti. V 25 prodejních stáncích můžete koupit porcelán
regionálních porcelánek za mimořádně
zvýhodněné ceny. Po celý víkend je pro
návštěvníky připraven doprovodný program v podobě živé hudby, bohatého občerstvení a Porcelánové školičky pro děti.
Zde si mohou děti vyrobit svůj vlastní hrneček, který bude na místě vypálen, a poté
si ho děti odnesou domů. V pátek budou
po celý den probíhat odborné semináře
na porcelánové téma.
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13–14/09

4. FESTIVAL SVĚTLA VARY°ZÁŘÍ

První tři ročníky festivalu VARY°ZÁŘÍ se setkaly s nebývalým zájmem občanů i návštěvníků města Karlovy Vary. Jedinečná koncepce festivalu kombinuje nejzajímavější současné technologie
s neopakovatelnou architekturou lázeňského města. Cílem audiovizuálního projektu je ztvárnit pomocí Hi‐tech multimediálních
prvků historickou osobnost v centru Karlových Varů na mnoha
místech, jež na sebe budou navazovat a návštěvníci si tak užijí
podmanivost a kouzlo těchto prostor. Více informací na stránkách
varyzari.karlovyvary.cz.

04–05/10 5
 2. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

TURISTICKÝCH FILMŮ TOURFILM
Festival Tourfilm je nejstarším mezinárodním filmovým festivalem s cestovatelskou tematikou na světě. Koná se od roku 1967
a jeho posláním je uvést a ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu. Více
informací na www.tour-film.cz.

05/10

7. KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST

V sobotu 5. října se na ulici T. G. Masaryka uskuteční již 7. ročník
gurmánského festivalu Karlovarský knedlík fest, jenž pořádá Pivovar KAREL IV. Jde opět o spojení živé hudby a tradičních karlovarských specialit podávaných přímo na ulici města. Čekají na vás
kapely, zabijačka, koláče, preclíky, Becherovka a pivo Karel IV. Samozřejmě i letos je pro návštěvníky připravena soutěž „O nejlepší
domácí přinesený knedlík“.

01–03/11

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL CAMINOS

Cestovatelský festival Caminos umožňuje nejen karlovarským návštěvníkům procestovat celý svět během tří dnů. Každý rok nabízí
širokou přehlídku vyprávění a promítání o exotických i blízkých
zemích všech kontinentů. Více informací na www.caminos.cz.

08–15/11 5
 4.

MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ
ANTONÍNA DVOŘÁKA

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka vznikla před více
než 45 lety v Karlových Varech. Soutěž, zpočátku určená studentům uměleckých škol, se stala během let uznávanou soutěží mezinárodní. Zúčastňuje se jí každoročně 80-110 pěvců prakticky z celého světa v oborech OPERA, JUNIOR a obor PÍSEŇ. Více informací
na www.singingcompetition.eu.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

AKCE V PRAZDROJI

Léto v Prazdroji 2019

Léto v Prazdroji
v plném proudu
Polovinu letošního Léta v Prazdroji máme úspěšně za sebou, ale ještě se máte do konce srpna
na co těšit. Čtvrteční koncerty, páteční letní kina
a sobotní degustační grilování na Formance.
A pokud chcete být vždy v obraze, vědět jak pivovar žije, pak určitě sledujte instagramový profil
@pilsnerurquell.brewery.
Krásný zbytek léta a na viděnou v pivovaru!

Letní koncerty
ve čtvrtek
od 19 hodin
na nádvoří
pivovaru
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.

Páteční
letní kina
na Formance
od 21:30 hodin
2. 8.	Bohemian Rhapsody
(originální znění s českými titulky)
9. 8.
Co jsme komu zase udělali?
16. 8.
Mamma Mia!
23. 8.
Teorie tygra

10/08
18:00–21:00

Grilování
na Formance
Vezměte s sebou
přátele a prožijte gursrpen 2019 | www.zurnalmag.cz

mánský sobotní podvečer
přímo v pivovaru na Formance. Během tří hodin
si pochutnáte na bohatém degustačním menu, kdy vám
přímo šéfkuchař uvaří pětichodové menu a prozradí
vám jeho tipy a triky pro letní dobroty na grilu. Sami si
budete moci pod odborným dohledem připravit Flank
steak, nebo se naučit míchat prvotřídní dresinky pro mlsné jazýčky. Pivo přímo od zdroje poteče proudem a samotný mistr výčepní vám předvede a naučí vás správné
techniky čepování piva Pilsner Urquell. To vše vás čeká
za vstupné 499 Kč / osobu. Vstupenky lze koupit na místě
nebo přes online prodej. Veškeré informace o akci najdete na www.prazdrojvisit.cz.

SOUTĚŽ
na instagramu
o dárkové
poukazy
Oblečte se do značek
Plzeňského Prazdroje,
vyfoťte se a sdílejte
fotku na Instagramu s hashtagem #oblecprazdroj a sbírej lajky (srdíčka)! Vyhrajte poukaz do dárkové prodejny
v hodnotě až 500 Kč!
• Vyfoťte se 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 Plzeňského Prazdroje.
• Soutěžit můžete až do konce letních prázdnin.
A nezapomeňte sledovat profil @pilsnerurquell.brewery,
ať nezmeškáte další zajímavé akce v pivovaru!
Více na www.prazdrojvisit.cz.
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Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje 2019

30/08 / 11:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Festival
Regionálních potravin
Plzeňského kraje 2019
Ty nejlepší regionální potraviny v kraji za letošní rok, jejich
ochutnávky a prodej na farmářském trhu, kuchařské show a bohatý
doprovodný program pro děti i dospělé.
To vše nabídne 9. ročník Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje v pátek
30. srpna od 11 do 17 hodin na nádvoří
Plzeňského Prazdroje.
Dnem plným dobrého jídla, chutí a vaření vás provede moderátor Stanislav
Jurík. Děti si užijí zábavné farmářské
aktivity nebo oblíbenou zahradnickou
dílnu Aleny Lehmannové a dospělé jistě
naláká škola čepování piva. Po zahájení
festivalu hejtmanem Plzeňského kraje
Josefem Bernardem vypukne kuchařská
show, která bude pomyslným soubojem
české a bavorské kuchyně. Během dne
zahraje bavorské hudební Duo Gerhard
und Franz, od 15 hodin předvede jedinečnou kuchařskou show šéfkuchař Jan
Punčochář a na závěr zahraje kapela
ŠVEJK c.k. ŠRAML.
Ve 14 hodin převezmou vítězové soutěže
Regionální potravina Plzeňského kraje
2019 ocenění pro své výrobky. O prestižní
značku, která je symbolem kvality a poctivosti místních výrobců, se v našem kraji
letos ucházelo v devíti kategoriích celkem
106 produktů od 38 výrobců a nakonec
zvítězily tyto:

Kategorie:

Výrobek a výrobce:

Masné výrobky tepelně
opracované

Farmářský bok z Čečkovic

 asné výrobky trvanlivé,
M
tepelně neopracované,
konzervy a polokonzervy

Procházkova výpečková
pomazánka
Jaroslav Procházka

Sýry včetně tvarohu

VALENTÝN

AB Bor, s.r.o.

Ing. Pavel Kvita
Mléčné výrobky ostatní

BIO jogurtové kozí mléko
Luděk Maruna

Pekařské výrobky včetně
těstovin

S vatební koláček tvarohový
Marie Vondrovicová

Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek

MüsLenky s jablky

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Sirup Rakytníkový s malinou

Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě

Hruška s medem

Ostatní

Šnečí jatýrka

Lenka Havlová
Od Macháčků s.r.o.
Mgr. Jaroslava Frančíková
Jiří Studnička

Kromě těchto vítězných potravin byly uděleny také zvláštní ceny.
Mísu hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda získal cukrářský výrobek Klatovský perník od Střední školy zemědělské
a potravinářské, Klatovy, a Mísu radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radky Trylčové pak masný výrobek
Dort řezníka od výrobce Ing. Michala Šnebergra (Řeznictví
a uzenářství Šnebergr). Samostatný program je přichystaný pro
předem registrované, a to především starosty obcí, kteří mají
možnost se zdarma zúčastnit semináře Chytrá vesnice.
Více informací o programu festivalu na www.plzensky-kraj.cz,
www.regionalnipotravina.cz a na facebooku.
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FESTIVAL

REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019
pátek 30. srpna 2019 | 11–17 hod.
nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň

www.plzensky-kraj.cz | www.regionalnipotravina.cz

á show

k
Kuchařs

ÁŘE

JANA PUNČOCH

• slavnostní vyhlášení vítězů Regionální
potravina Plzeňského kraje 2019
• ochutnávky českých a bavorských
regionálních potravin
• farmářský trh

•
•
•
•

Vstup zdarma!

kuchařské show
zábavné aktivity nejen pro děti
vystoupení českých a bavorských kapel
odborný seminář „Chytrá vesnice“
pro registrované účastníky

AKCE MĚSÍCE

Dožínky Plzeňského kraje v Milínově

07/09 / 10:00

Farma Moulisových

Dožínky Plzeňského kraje
v Milínově nabídnou
Anetu Langerovou
i farmářské trhy
Tradiční oslavy ukončení sklizně a poděkování za úrodu pořádá Plzeňský kraj již po deváté.
Tentokrát v sobotu 7. září 2019 od 10:00 hodin
na Farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku.
Novinkou letošního ročníku je propojení Dožínek Plzeňského kraje s Plzeňskými farmářskými
trhy, které organizátoři pro tento den přemístí
z náměstí Republiky v Plzni právě do Milínova.
Z Plzně a vlakového nádraží v Nezvěsticích bude
do Milínova zajištěna bezplatná kyvadlová doprava. První spoj pojede ze Sadů Pětatřicátníků
v Plzni v 9:00 hodin a z vlakového nádraží v Nezvěsticích v 9:40 hodin.

Ani tentokrát nebudou chybět ochutnávky oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje, ukázky dožínkových
tradic a zvyklostí v podání Folklorního souboru Rokytka
Rokycany a mnoho dalších doprovodných aktivit v rámci
celého dne. V Milínově se seznámíte s tradičními českými řemesly a uvidíte ukázky práce bednářů Plzeňského
Prazdroje. Navštívit můžete výstavu zemědělské a zahradní
techniky, která ke sklizni neodmyslitelně patří, ale i výstavu
drobného zvířectva ČSCH ZO Nezvěstice.
V kravíně v Milínově budou již od 10:00 hodin k vidění
ukázky dožínkových vazeb a zdobení koní a vozů. Chybět
nebude již tradiční dožínkový průvod obcí až na Farmu
Moulisových. Zde dožínkové slavnosti symbolicky vyvrcholí: ženci předají hejtmanovi Plzeňského kraje Josefu Bernardovi, jakožto hospodáři, dožínkový věnec a farmář Pavel
Moulis převezme dožínkovou kytici. Od tohoto okamžiku
vypukne dle tradice dožínková veselice na počest zakončení sklizně.

„Vstup na akci je ZDARMA.“
Farma Moulisových bude také místem, kde si ocenění přeberou regionální farmáři a zemědělci. Den zpestří svým
vystoupením Folklorní soubor Rokytka Rokycany. Ve 13:00
hodin se obcí rozezní zpěv Anety Langerové, poté vystoupí kapela Šumaři a program završí kapela PF Band.
Vstup na akci je ZDARMA.
Podrobný program a trasu dožínkového průvodu najdete
na webu www.plzensky-kraj.cz.
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Dožínky
Plzeňského kraje

září 2019

10:00–16:00 hodin
Farma Moulisových – Milínov
Plzeňské farmářské trhy
Dožínkový průvod
Aneta Langerová
Bohatý doprovodný program
Kyvadlová doprava
Plzeň-Milínov zdarma

Vstup zdarma

www.plzensky-kraj.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Oblíbený blok cestovatelských přednášek v programu Měšťanské
besedy opět nebude chybět. Během podzimu tak můžete vyrazit
na Nový Zéland, do Kanady, budete se plavit Atlantickým oceánem či třeba zavítáte i do neprostupné kolumbijské džungle.
Šňůra cestovatelských přednášek odstartuje na začátku září přednáškou o Novém Zélandu (5. 9.). Pokud budete ještě na dovolené,
nic nerušte – poslední přednáška letošního roku bude totiž také
patřit Novému Zélandu (17. 12.). Tentokrát vás po obou ostrovech
provede známý fotograf Jan Březina. Září nabídne ještě čtyřměsíční putování Tomáše Kůdely Atlantickým oceánem.

„Cestujte s Besedou. Na podzim vyráží
na Nový Zéland, do Kanady i do Súdánu.“
V říjnu se podíváte na Srí Lanku (1. 10.), poznáte potomky dávné kultury Tairona, kteří žijí v neprostupné kolumbijské džungli (15. 10.),
a vyrazit můžete do Kanady (29. 10.), nádherného kouta naší planety
s nekonečnou tundrou s bílými ledovci a nespoutanou divočinou.
V listopadu jistě přijde vhod přednáška Vladimíra Váchala o horkém
Súdánu (12. 11.) a Michal Kroužek vás pozve na treking napříč Pyrenejemi (26. 11.). Společnost vám budou dělat jen hory, lesy, jezera, lesní zvěř a všudypřítomný hmyz.
Prosinec pak nabídne perly Indického oceánu, Zanzibar, Réunion a Seychely (10. 12.), a již zmíněný
Nový Zéland.

28/08 / 20:00

Největší dobrodružství lidstva
Na konci srpna Kino Beseda
promítne fascinující dokument
o výpravě prvního člověka na Měsíc. 50 let od přistání
prvního člověka na Měsíci se pootevřely bohaté archivy
NASA, aby o proslulé cestě Apolla 11 vydaly nové svědectví. Prožijte jedno z největších dobrodružství lidstva.

29 a 30/08 / 20:00

Tarantino se vrací
Quentin Tarantino se vrací
na plátna kin ve velkém stylu.
Kino Beseda promítne jeho novinku Tenkrát v Hollywoodu,
v níž hlavní role hrají Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Film je
natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová
hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth.

14

07/10 / 20:00

Český ráj
to na poslech
Oblíbený projekt LiStOVáNí.cz
se vrací do Měšťanské besedy
a na začátku října tu trojice Lukáš Hejlík, Pavel Oubram
a Tomáš Drápela představí novelu Jaroslava Rudiše
Český ráj.

21/10 / 19:00

Jak oživit
manželství?
Odpověď na tuhle otázku bude
v Měšťanské besedě ve hře
Sex pro pokročilé hledat Karel Roden a Jana Krausová. V brilantní komedii názorně předvedou, jak získat
návod na oživení dlouholetého manželství. Podaří se
jim zachránit manželství pomocí příručky s názvem
Sex pro pokročilé?
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

24/10 / 18:00

Známé téma,
nová přednáška
Každých několik desetiletí probíhá v euro-americké civilizaci
nějaká velká změna, po které platí poněkud jiná politická a zejména ekonomická pravidla. Proslulý popularizátor vědy Václav Cílek se během své přednášky pokusí
odpovědět na otázku, co se děje se světem, a to hned
z několika propojených hledisek – Země samé, klimatu,
surovin, energií i sociálních změn.

28/10 / 19:30

Sólo pro Simonu
One Human Show – to je název improvizační show Simony
Babčákové, která bude veselá
i k zamyšlení, ale hlavně s nadsázkou a bez cenzury. Představení je natolik citlivé, že
do něj vstupují i nálady a pocity diváků, a výsledný čas se
tak stává společným dílem.

výběr z programu

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE:
ZVÍŘENÝ PRACH TOUR
13. 10. VZTAHY NA ÚROVNI

10. 10.

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

14. 10.

BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
31. 10. KAREL PLÍHAL – RECITÁL
3. 11. VYSAVAČ

20. 10.

One man show B. Klepla
o zamilovaném uklízeči

17. 11.

18/11 / 19:00

Vzpomínka
na Jana Skácela
Hradišťanem
zhudebněné
texty Jana Skácela si můžete
vychutnat v půlce listopadu v Měšťanské besedě. Hradišťan s Jiřím Pavlicou tu zavzpomínají na Jana Skácela. V listopadu totiž uplyne 30 let od jeho smrti. A co by
to bylo za vzpomínku na básníka, kdyby nezazněly jeho
básně. O to se postará herec Martin Stránský.

08/12 / 19:00

Muž vs. žena
Komedie Otevřené manželství je věčným střetem mužského a ženského principu
a hereckou příležitostí pro dva
vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena. Čeká
vás groteskní bojiště vztahu mezi dvěma lidmi, kteří
se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění
v partnerském životě ubíjí navzájem.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

MILUJU TĚ, ALE…

Hudební komedie v režii A. Procházky
s D. Šinkorovou či T. Kostkovou a R. Vojtkem

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

S. Stašová v tragikomické a upřímné roli
opuštěné matky

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

15. 12.

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

Vánoční akustický koncert

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

16. 12.

www.mestanska-beseda.cz
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AKCE MĚSÍCE

Tradiční ITEP v novém kabátě

19–21/09

Letošní veletrh
cestovního ruchu
bude plný novinek
Všichni jsou srdečně zváni na 15. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP, který se koná ve dnech od 19.–21. září. Návštěvníci
se mohou těšit na zcela novou koncepci veletrhu, nové haly, doprovodný program a interaktivní zábavu pro malé i velké. Pestrou nabídku
možností kam se vydat, turistické novinky
a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou
informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a vystavovatelé z různých koutů světa.
V rámci doprovodného programu zahraje tradičně Junior Orchestr ZUŠ Plasy a další hudební
skupiny rozličných žánrů. K radostem a zážitkům správných cestovatelů patří ochutnávka
jídel. Gurmány tedy potěší nejrůznější kuchyně,
regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, česká a německá piva.

Místy téměř nedotčená příroda, nádherné až
ohlušující ticho, vůně lesa, zpěv ptactva a sluncem zalitý
den. Ano, i to je možné zažít během putování na pěších
dálkových turistických trasách Zlaté stezky, které byly nově
proznačeny za spolupráce Plzeňského kraje, Jihočeské
centrály cestovního ruchu a Tourismusverband Ostbayern
e. V. Na ITEPu budou k dispozici nové propagační materiály
Zlaté stezky – etapový průvodce a turistické mapy. Obrazně
se projít přírodou po těchto trasách, poznat zajímavé turistické cíle a hrát o skvělé ceny je možné v rámci zábavně
vědomostní soutěže „Putujte lehce po Zlaté stezce“, která
je připravena pro návštěvníky veletrhu.
Dalším zpestřením jsou jízdy historickým autobusem s komentovanou prohlídkou navazující na festival Industry
Open, který proběhl v červnu. Obrovský zájem byl o jízdy
historickými autobusy za průmyslovou historií severního
Plzeňska. Plzeňský kraj proto během konání veletrhu ITEP
2019 nabídne tyto zážitkové jízdy návštěvníkům znovu.
Kaolin bude opět hlavním tématem komentované trasy,
jejímž vrcholným zakončením bude prohlídka nově otevřeného podzemního kaolinového dolu v Nevřeni, jediného
veřejnosti přístupného v České republice. Podrobné informace k připravovaným jízdám naleznete na portálu a facebooku turisturaj.cz.
Horkou novinkou je limitovaná edice ražené pamětní mince
k 30. výročí pádu komunistického režimu a 15. ročníku veletrhu. V zářijovém vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude
otištěn poukaz k vyzvednutí mince přímo na veletrhu ITEP.
Své místo na veletrhu bude mít i expozice věnovaná tomuto výročí. Zavzpomínejte na tyto časy s námi. Jak vypadala
vaše dovolená před listopadem 89? Máte zajímavou historku nebo jedinečnou fotku? Rádi bychom vaše vzpomínky
představili návštěvníkům veletrhu. Pošlete krátký příspěvek
na facebook turisturaj a ty nejlepší budou odměněni!
Více informací najdete na www.itep-plzen.cz.
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Veletrh
cestovního
ruchu
Plzeňského
kraje

19–21/09/2019
Haly TJ Lokomotiva Plzeň
Čt–Pá: 10.00–18.00 / So: 10.00–17.00
Kompletní turistické informace / Cestovatelské přednášky /
Interaktivní zábava / Ochutnávky tradiční gastronomie
Vstup zdarma

www.itep-plzen.cz

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
03–05/08

Měšťanská beseda
Plzeňský Prazdroj

Přehled koncertů

session a tančírnou uzavřou festival v pondělí 5. srpna
od 19:00 hod. ve StoryCafe v Riegrově ulici. Program
a informace na www.dixielandfestival.cz.

08/08 / 20:30

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 jam-

TI P NA Z Á ŘÍ

Zach´s Pub

Luboš Pospíšil
+ 5P
Luboš Pospíšil zažívá v posledních deseti letech možná nejšťastnější období své
hudební kariéry, kterou započal přesně před půl stoletím v řadách populárního C&K Vocalu. Matador české
hudební scény s nezaměnitelným hlasem vyprodával
v letech 1982–88 s kapelou 5P sály po celé republice
a poté se bezmála dvacet let věnoval jiným projektům. Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil
obklopil o dvě až tři generace mladšími muzikanty
a ve věku, kdy většina tuzemských hudebníků spíše přežívá ze svých dávných hitů, začal pracovat na nových
skladbách. Během šesti let kapela vydala tři řadová alba,
která se setkala s velkým nadšením u fanoušků i hudebních kritiků a 5P opět úspěšně koncertují po celé republice s programem, ve kterém kromě novinek nechybí ani
zásadní starší skladby!

26/09

19/08 / 19:30

Měšťanská
beseda

Beethoven –
Missa
solemnis
Po devatenácti letech zazní v Plzni Beethovenova
Missa solemnis D dur, op. 123. Plzeňská filharmonie jí slavnostně zahájí svoji jubilejní 100. koncertní sezónu. Spolu s filharmonií, kterou bude řídit
její šéfdirigent Ronald Zollman, vystoupí sólisté
Marie Fajtová (soprán), Markéta Cukrová (alt), Jaroslav Březina (tenor), Josef Benci (bas) a Slovenský filharmonický soubor pod vedením Jozefa
Chabroně. Missu solemnis, tedy velkou slavnostní
mši, složil Beethoven v letech 1817 až 1823 a jde
o jednu z nejznámějších mší západní klasické
hudby. Sám Beethoven ji označil za vrchol své
tvorby. Koncert se koná pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora
města Plzně Martina Baxy.
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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. Koncert se koná
na zahradě Měšťanské besedy a v případě nepříznivého
počasí se přesouvá do interiéru.

21/08
20:30

Zach´s Pub

Hudba Praha Band

Po rozpadu legendární Hudby Praha v roce 2015 na dvě
souběžně fungující tělesa, pokračují její zakládající
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

členové, bratři Zatloukalové, s obměněnou sestavou
a lehce upraveným názvem. Kromě charakteristického
souzvuku jejich dvou kytar sestavu doplňuje dunivá
basa Jirky Jelínka, bubeník Pavel Skala, zpěvák Zdeněk
Hnyk, vokalistky Jarmila Jamajka Koblicová a Lucie Lů
Jandová a saxofonista Jakub Douda. Můžete se těšit
na největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako „Zákon
o zachování energie“, „Špinavý záda“, „Pal vocuď“, „Cizej chlap“, „Holka Tonka“, „To tak“, „Marihuana“, „Máma
táta“, „Můry“ nebo „Lunapark“ a mělo by dojít i na několik novinek!

28/08 / 20:00

Zach´s Pub

Poitín / Klara Clara
Plzeňská kapela Poitín vystoupí koncem letních prázdnin
na domácí půdě u Zacha a jako hosta si k sobě přizvali multižánrovou zpěvačku a buskerku Klaru Claru
momentálně se pohybující na ose Česko – Kanárské
ostrovy – Skotsko. Poitín patří mezi přední tuzemské
představitele „celtic world music“ již od roku 1996. Repertoár kapely zahrnuje jednak irskou tradiční hudbu
prezentovanou způsobem, jakým ji dnes provozují
mladé skupiny na Britských ostrovech, v USA a v Evropě a také vlastní tvorbu, která je v největší míře
zastoupená na doposud posledním studiovém albu
„Simple Pleasures“ z roku 2016.

04/09 / 18:00

DEPO2015

Evanescence
Dvojnásobní držitelé ceny
Grammy Evanescence v čele
s charismatickou zpěvačkou Amy Lee se vracejí do České republiky! Po Hradci Králové, kde před dvěma lety
zazářili na festivalu Rock for People, a loňském koncertu
v Praze, na němž se netradičně představili se symfonickým orchestrem, tentokrát vystoupí 5. 9. v Brně a o den
dříve v plzeňském DEPO2015! Fanoušci Evanescence se
mohou těšit na největší hity kapely jako „My Immortal“,
„Bring Me To Life“ nebo „Everybody's Fool“ a samozřejmě také písně ze zatím posledního alba „Synthesis“,
které vyšlo na sklonku roku 2017. Jako support vystoupí
spřízněná americká rocková skupina Veridia. Koncert
pořádá Ameba production v rámci koncertní série Rock
for People Concerts a vstupenky v předprodeji můžete
pořídit přes Plzeňskou vstupenku.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v první polovině září se
v Zach´s Pubu představí legendární brněnská skupina Progres 2 (3. 9.), o dva dny
později Vltava (5. 9.), nová kapela frontmana Trabandu – Jarda Svoboda & Přátelé člověka (10. 9.)
a znovuzrození taneční Ohm Square (12. 9.).
… že v Měšťanské besedě vystoupí 17. září Ondřej
Havelka & Melody Makers.
… že v rámci akce „Country den v Plzni“ vystoupí
28. září v DEPO2015 František Nedvěd, Jan Vančura a Plavci, Zelenáči, Miluška Voborníková, Michal
Tučný Revival Plzeň, Schovanky a Na Skok.
… že v následujícím měsíci u Zacha vystoupí také
Vladimír Mišík s kapelou Etc… a hostem J.O. Nejezchlebou (17. 9.), reggae stálice Švihadlo (19. 9.),
domácí Děda Mládek Illegal Band (24. 9.) a kapela
Abraxas (26. 9.).

TIP NA ZÁŘÍ
27/09 / 19:00

KD Šeříková

Stromboli

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

Divadelní tipy

do 23/08

Hrad Kašperk

Léto na hradu
Kašperk
Letní sezóna je v plném proudu a středověký hrad Kašperk uprostřed šumavských
lesů žije bohatým programem. V sobotu 27. července
sem přijede zahrát a zazpívat duo Fairy Dream a přinese s sebou exkurzi do světa zapomenutých legend,
kamenných kruhů a magických bytostí. Tradičním hostem na Kašperku je už od roku 2001 divadelní spolek
Kašpar, který na hradním nádvoří představí od 30. července do 3. srpna zájezdovou verzi Rozmarného léta
a speciálu Rozmarné léto – bonus. Diváci se mohou těšit
na večery plné poetiky, krásné češtiny a hudby Petra
Maláska. A v pátek 23. srpna se návštěvníci mohou těšit
na Enigmatické variace s Martinem Stránským a Janem
Maléřem. Všechna představení se odehrávají pod širým
nebem na hradním nádvoří, kde je postaveno pódium

TIP NA ZÁŘÍ
11–19/09

Mezinárodní
festival
DIVADLO
Tři inscenace polských
divadel, dvě ze Slovenska, po jedné z Maďarska a Ruska a pestrý výběr z toho nejlepšího, co
přinesla uplynulá sezóna u nás, nabídne letošní
Mezinárodní festival DIVADLO. Poláci přivezou
hudební inscenaci Jiní lidé, monodrama Zápisky z vyhnanství a Hymnus na lásku divadelního
souboru Chór Kobiet. Maďarské divadlo bude reprezentovat inscenace Hard to Be a God provokativního maďarského režiséra Kornéla Mundruczó.
Slovenské divadlo zastoupí dramatizace osudů
haličských uprchlíků Americký císař a hra Před
západem slunce s vynikajícím Martinem Hubou.
Se surrealistickým zpracováním Ostrovského dramatu Bez věna pak přijede moskevský divadelní
soubor Školy dramatických umění. Více informací a vstupenky na www.festivaldivadlo.cz nebo
na www.plzenskavstupenka.cz.
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a velké dřevěné hlediště pro 265 diváků. Více informací
na www.kasperk.cz.

27/08 / 19:00

Zámek Nebílovy

Celebrity

S koncem prázdnin rozehrává
svá představení už řadu let Nebílovské divadelní léto. Letos zve jako první na celovečerní stand-up comedy Celebrity. Pořad, který napsal
a ve kterém hraje pouze Ondřej Sokol, nabízí nečekaný
pohled nejen do Ondřejova soukromí, ale i do soukromí
téměř všech umělců v České republice. O den později se
můžete těšit na Enigmatické variace. Psychologická detektivka plná záhad ze života dvou mužů vyniká strhujícím výkonem Martina Stránského a Jana Maléře. Více
informací na www.zamek-nebilovy.cz.

29/08 / 19:00

Zámek Nebílovy

Sex pro pokročilé
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství
zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. Dostane jejich láska
ještě šanci? Odpověď na tuhle otázku bude ve hře Sex
pro pokročilé v rámci Nebílovského divadelního léta
hledat Karel Roden a Jana Krausová. 31. srpna se na zámek Nebílovy můžete vydat i na autorské představení
Můžem i s mužem. Které odkryje, po čem všichni touží.
Hrají a zpívají Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková. Představení se konají pod širým nebem a vstupenky zakoupíte
buď na Plzeňské vstupence, nebo přímo v pokladně
nebílovského zámku. Více na www.zamek-nebilovy.cz.

01/09 / 20:00

Zach´s Pub

Povídání
o pejskovi
a kočičce
Úspěšné zpracování pohádky Josefa Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce, které loni v zimě nazkoušel v činohře DJKT režisér Filip Nuckolls, se dočkalo své „dospělé“
verze! V jediném a naprosto výjimečném představesrpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

ní v Zach´s Pubu si pohádku pro nejmenší můžou užít
i dospělí; výlučně pro tento večer v ní budou rozehrány
i motivy pro děti nepřístupné. Vstupenky jsou v prodeji
v síti Plzeňská vstupenka.

04/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Commedia
dell´arte II.

Mechanická žena aneb Krize
identity aneb Návrat do dětství – to je volné pokračování prvního dílu úspěšné improvizované komedie,
které vzniklo opět v pražské La Fabrice. Známé postavy
se vracejí v novém milostném příběhu plném převleků a vtipných zápletek. A taky palčivých otázek. Může
umělá inteligence překonat tu lidskou? Může být žena
na ženy a muž zapochybovat o svém mužství? Mohou
zaměstnanci stíhat manželský život? Existují pilulky
na zvětšování drůbeže? Kdy se stane z člověka kůň?
A kdy debil? Dalšími stavebními kameny inscenace jsou
hlubinná psychologie a výklad snů. Akce se koná na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.

24/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Co takhle
ke zpovědi …

Petr Nárožný v hlavní roli komedie s pověstným anglickým humorem. Vláda Jejího
Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá
se rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem.
Jenže na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní
na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice
pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu
všemu zvědavá manželka.

25/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer:
Na plný coole

Humor Zdeňka Izera je nezaměnitelný. I v tomto pořadu přijdou na řadu obsrpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
... že novou kulturní sezónu opět
zahájí Průvod Vendelín, který vyrazí 4. září ve čtyři hodiny odpoledne od Mlýnské strouhy.
… že Erbenova Kytice se v Plzni poprvé dočká
baletního zpracování. Půjde o rodinné představení, které bude mít premiéru 7. září na Malé scéně
DJKT.
… že na začátku října Plzeň opět zažije Pilsen
Busking Fest. Kromě pouličních vystoupení nabídne i kreativní zóny pro návštěvníky či začínající
performery (2.–5. 10.).
… že Měšťanská beseda zve 23. září na Dubnička
Lahoda Revival Kabaret.
… 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 30. září se v Měšťanské besedě uskuteční dva
koncerty: od 15:00 hodin vystoupí Malá muzika
Nauše Pepíka a od 19:00 hodin světově proslulý
hobojista Vilém Veverka se svým Ultimate W Bandem.
… že 18. 9. ve Staré synagoze proběhne „Koncert
pro 10 strun“, na kterém se představí dva virtuosové: houslista Jaroslav Svěcený a kytarista Miloslav
Klaus.
… že 5. září můžete procestovat Nový Zéland
od severu na jih na cestovatelské přednášce Jana
Houdka v Měšťanské besedě.
… že Dny evropského dědictví letos připadají
na 7. až 15. září.
… že 17. září bude v Besedě vyprávět Tomáš Kůdela o svobodě a nezávislosti, kterou mu dává moře
a oceán.
líbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, kostýmy a převleky
a světelnými efekty.
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GALERIE

Přehled výstav

do 18/08

Národopisné
muzeum

Život
je sladký
„Cukráři jedou,
perníky vezou“
Ten, kdo ještě nenavštívil tuhle sladkou výstavu, má
v srpnu poslední šanci. Končí totiž už 18. srpna! Prostřednictvím předmětů ze soukromé sbírky Vladimíra
Milta a ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska mapuje historickou cestu cukrářství z kuchyní šlechtických a měšťanských domácností do profesionálních
cukrářských dílen. A nechybí ani perníkářství a zmrzlinářství. Výstavu doplňují cukrářské výrobky a artefakty vztahující se k jednotlivým cukrárnám a cukrářským
závodům v Plzni.

T I P NA S RP EN
od 01/08

Křižíkovy sady

100 let existence Plzeňské
filharmonie
Na deseti velkoplošných panelech bude k vidění od 1. srpna v Křižíkových sadech mimořádná
výstava unikátních fotografií a vzácných dokumentů, mapujících sto let existence Plzeňské
filharmonie, od založení Symfonického orchestru
Osvětového svazu v roce 1919 až po současnost.
Převážná část fotografií a dokumentů pochází ze
soukromých sbírek a doplňují je materiály z archivů Plzeňské filharmonie, Českého rozhlasu Plzeň
a Archivu města Plzně. Výstava přibližuje řadu výjimečných hudebních osobností, které Plzeňskou
filharmonií prošly a zároveň představuje současnou podobu souboru, jeho širokou koncertní
činnost i zajímavé historické mezníky v jeho stoleté historii. Výstava je volně přístupná a potrvá
do konce srpna.
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do 01/09

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.
V rámci doprovodného programu se tu 4. 8. uskuteční
od 13 hod. tvořivá dílna a od 12. do 16. 8. příměstský tábor.

od června

KD Peklo

Nová expozice
Patton Memorial
Pilsen
U příležitosti 75. výročí vylodění Spojenců v Normandii
se po částečné rekonstrukci KD Peklo znovu otevřelo
muzeum Patton Memorial Pilsen. Ač prostor muzea zůstává rozlohou stejný, nová expozice nabízí ucelenější
pohled na působení Spojenců v Evropě na sklonku druhé světové války. Mapuje nejen osvobozování českého
západu, ale celý postup amerických vojsk od vylodění
v Normandii přes bitvu v Ardenách až po Plzeň. Návštěvníci se mohou těšit na nově vystavené artefakty.
Řada z nich pochází přímo z bojišť, další jsou dary veteránů a jejich rodin. Nejcennější jsou osobní předměty legendárního generála Pattona, jehož vnuk George
Patton Waters do Plzně pravidelně jezdí na Slavnosti
svobody. Muzeum bude nyní otevřeno vždy od středy
do neděle od 9 do 16 hodin.

od 01/08

Galerie THAMBOS

Tomáš Starý: 24

Student Sutnarky, mladý designér na volné noze, představuje výběr z široké škály své tvorby: produktový design
zastupující školní tvorbu; graffiti, tisky a skici jako pilíř
volné tvorby a grafický design jako pracovní výstupy.
Výstava potrvá do 13. září. Vstup zdarma.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

od 06/08

Galerie Evropského
domu SVK PK

Ota Janeček
a kniha

Výstava, kterou pořádá Spolek českých bibliofilů spolu
se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, je
zaměřena na Janečkovu tvorbu pro knižní kulturu a Spolek českých bibliofilů. Návštěvníci zde mohou zhlédnout
bibliofilie, tedy knihy s originální grafikou a uměleckou
vazbou, drobné grafické listy, předměty z Janečkova ateliéru a nechybí ani slabikář, který ilustroval v roce 1975.
Vernisáž výstavy proběhne 6. srpna od 17 hodin. Výstava potrvá do 29. srpna a je otevřena každé úterý, středu
a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

od 07/08

Galerie Jiřího Trnky

Vladimír Havlic –
Květy na skále

V letošním roce uplyne 15 let
od úmrtí plzeňského výtvarníka, akademického malíře,
grafika a ilustrátora Vladimíra Havlice. K této příležitosti
a zároveň k jeho nedožitým 75. narozeninám připravila
Galerie Jiřího Trnky retrospektivní výstavu připomínající
Havlicovu malířskou tvorbu. Vystaveny budou některé
z klíčových prací ilustrujících vývoj jeho výtvarného projevu. Návštěvníci poznají díla Vladimíra Havlice, jimiž se
jeho umělecká dráha v průběhu 60. let otevírala, stabilizaci a rozvoj jeho tvůrčího vyjádření v následujících dekádách, ale také vrcholné práce počátku nového milénia,
jimiž je Havlicova tvorba korunována. Výstava se koná
od 8. do 31. 8. a vernisáž výstavy 7. 8. v 17 hodin.

od 09/08

Plzeň Proluka

Barva na ulici
Již po dvanácté pořádá Unie
výtvarných umělců Plzeň mezinárodní výstavu velkoformátových obrazů na hradební zdi v Proluce. Počáteční myšlenka kurátorů akce
byla představit co nejširší veřejnosti obrazy umělců,
které jsou k vidění pouze v galeriích a jiných výstavních prostorách. Dalším cílem bylo představit umělce
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Národopisné muzeum
Plzeňska zahájí v září výstavu
Křehká krása motýlů. V insektáriích budou
k vidění i živé housenky (6. 9.–19. 1.).
ze zahraničí současně s umělci z Čech. Toto srovnání je
zajímavé i pro veřejnost, která v letních dnech prochází
kolem sadovým okruhem. Letošní výstava nese název
Svobodně a připomíná revoluční rok 1989.

20/08 / 17:00

Západočeská galerie

Kubišta a Filla –
Válečná léta

První světová válka zasáhla
do života obyvatel Evropy, stejně jako Bohumila Kubišty
a Emila Filly. Díla, které v této době vytvořili, zrcadlí jak
jejich odlišné osobnosti, tak umělecké přístupy. Bohumil Kubišta strávil válku ve službě dělostřeleckého důstojníka v Pule na Istrii, Emil Filla v Holandsku. Kubištův
obraz Nálet na Pulu bude klíčovým tématem přednášky
Evy Bendové a v kontrastu s ním budou stát Fillova Zátiší
ze stejné doby. Přednáška je doprovodným programem
k výstavě Kubišta – Filla. Plzeňská disputace, která se
koná v Masných krámech.

22/08 / 17:00

Západočeská
galerie

Jiří Slíva – Kresbou
ke smyslu
Výstavou Jiřího Slívy tentokrát bude provázet autorka
její koncepce Helena Musilová. Jiří Slíva je nejen plzeňský rodák, ale především nepřehlédnutelný fenomén
české i evropské výtvarné scény. Jeho práci charakterizuje smysl pro humor, nadsázka, vizuální a textová
zkratka a schopnost téměř bezeslovně vystihnout zvolené téma. Ale v prvé řadě je to excelentní kreslíř, který
rychlou a pohotovou kresbou zaznamenává okamžité
nápady, drobné postřehy z dění kolem.
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KAM ZA KULTUROU
do 28/08

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. Konec prázdnin se ponese v duchu francouzské legendy, 31. srpna
a 1. září ožije zámek Bitvou o zámek Zbiroh. Rezervace
na tel.: 602 527 632 nebo na emailu: info@zbiroh.com.
Každý týden se můžete těšit na nové téma prohlídky. Jejich rozpis a více informací najdete na www.zbiroh.com.

TIP NA ZÁŘÍ
07/09 / 11:00

DEPO2015

Hrdinové Plzně
Areál
kreativní
zóny
DEPO2015 obsadí skuteční hrdinové. Záchranáři, hasiči a policisté předvedou ukázky techniky i zásahů. Připraven je třeba
zásah všech složek integrovaného záchranného
systému při podezření na výskyt vysoce infekční látky, při dopravní nehodě nebo zákroku pořádkové jednotky proti agresivní skupině osob.
V případě příznivého počasí bude jistě lákavou
podívanou ukázka záchrany uvízlé osoby pomocí vrtulníku se slaněním záchranáře nebo čluny
dobrovolných hasičů na řece Radbuze. Společně
se zástupci plzeňské elektrotechnické fakulty ZČU
navíc plzeňští hasiči představí nedávno vyvinutý
chytrý hasičský oblek včetně chytrých rukavic.
Připravena je rovněž prezentace práce policejních
psovodů nebo využívání koní při policejních zásazích. Součástí celodenní akce budou atrakce pro
děti, stezka úkolů a her, výstavy historických vozů
a techniky hasičů, zdravotníků i policie. Vstupné je
zdarma, více informací najdete na www.plzen.eu.
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do
14/09

Retro procházky Plzní

Večerní tematické prohlídky historického
centra pokračují i v srpnu. 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.

01/08 / 15:00–21:30

DEPO2015

TRASH TOWN
Přijďte zažít postapokalyptické odpoledne na nádvoří
DEPO2015! Poprvé v Plzni budete mít možnost vidět
na velkém plátně očekávaný snímek TRASH TOWN
mladého režiséra Leoše Kastnera. Čekají vás projížďky
post-apo auty z filmu Krysa na špejli a další speciality z pustiny, sportovní klání Jugger, koncert filmové
hudby Václava Špírala, tematická přednáška a další
zajímavý program. Film TRASH TOWN Leoše Kastnera
z roku 2019 je zasazen do období po apokalypse. Lidé
se už téměř stačili vzpamatovat z hrůz válek, které trvaly několik desítek let. Postapokalyptické městečko
ve střední Evropě kvůli okolní situaci přiláká národy
a etnika ze všech koutů světa – a všem nezbývá nic
jiného, než se tu spolu naučit žít. Jeho jméno je Trash
Town. Vstup na post-apo festival je zdarma, předprodej
na filmové projekce od 16:00 a od 20:00 hodin najdete
na www.plzenskavstupenka.cz.

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 Večesrpen 2019 | www.zurnalmag.cz
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ru 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 webu www.vecerproklaster.cz
nebo na facebookovém profilu akce.

07/08 / 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 sedmého srpna se
s vámi ještě jednou pro velký zájem o své zážitky podělí
na komentované fotoreportáži s besedou.

07/08–05/09

DEPO2015

Letní nádvoří
DEPO2015
Slunce v zádech, drink v ruce,
DJ set v uších – takhle odstartuje každý podvečer Letního nádvoří DEPO2015. Po setmění pak naváže promítáním jednoho z kultovních hudebních filmů pod
otevřeným nebem. Letní nádvoří je tu v srpnu a jako
bonus taky první čtvrtek v září. Promítat se bude
v původním znění s titulky. Těšit se můžete na filmy La La Land, Amy, Pátrání po Sugar Manovi, Coco
a Bohemian Rhapsody. Odpolední program je zdarma, večerní promítání za 50 Kč. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz a na GoOut.net.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

09–18/08

Plzeň

Živá ulice 2019
Koncerty a večírky plné plzeňských kapel i zahraničních
interpretů, divadlo pod širým nebem, scéna pro děti,
český design a autorská móda, food festival, se kterým
procestujete celý svět, výstava, workshopy, letní kino
– to všechno přichystal osmý ročník Živé ulice. Letos
navíc připomene třicet let od sametové revoluce. V desetidenním programu vystoupí například Zrní, Kapitán
Demo, Prago Union, Houpací koně, Michal Ambrož &
Hudba Praha, Monika Načeva & Michal Pavlíček, Garage
& Tony Ducháček a další. Kromě hudebního programu
se můžete těšit také na Mint Market Plzeň no 8 – dva
dny autorské módy a designu proběhnou 15. a 16. srpna v ulici Bedřicha Smetany. Šafaříkovy sady provoní již
tradičně food festival národnostních menšin Babylon
na Plotně a Proluka bude po celou dobu patřit dětem.
Vstup na akce je zdarma, více na www.zivaulice.eu.

TIP NA SRPEN
do 30/08

Nepomuk

Malá letní
scéna 2019
Budete v srpnu někde kolem Nepomuka? Tak si přijďte sMLSnout
na kulturních akcích! Servírují je tu jen pár kroků
od hlavního náměstí. Hned 2. srpna tu se svým
recitálem šansonů vystoupí Eva Cendors, o týden později Michal Tučný revival, v půli měsíce
to bude Hlasoplet, třiadvacátého Divadlo z Pošumaví se svojí bláznivou komedií Bezkontaktní
ženy aneb Agrostory a na závěr prázdnin kapela
Pelíškové. Mimo to byste si 17. srpna neměli nechat ujít Nepomucké trhy plné dobrého jídla
a krásných řemeslných výrobků. 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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TIP NA ZÁŘÍ
od 17/09
Ice Arena Plzeň

Bruslení vlčí
smečky
Chcete, aby váš špunt
uměl bruslit a hlavně, aby ho bruslení bavilo? Pak
jste u Pilsen Wolves správně! Na kurzu se děti potkávají s maskotem vlkem Chlupem a nedílnou
součástí tréninku je tu i vytváření sounáležitosti
dětí ke smečce, ve které by se měly cítit dobře. A během roku se koná Mikulášská, maškarní
na ledě a další akce. Přijďte se přesvědčit na první
zkušební trénink, který je bezplatný. Dítě, které
přijde bruslit, by mělo být vybaveno zimním oblečením, rukavicemi, helmou, bruslemi, popřípadě
chráničem na kolena. Helmu a brusle je možné
si tu bezplatně zapůjčit. Kurzy se konají v úterý
od 16:30 hodin a ve čtvrtek od 16:45 hodin a malí
bruslaři si mohou vybrat, zda budou chodit dvakrát v týdnu, nebo jen jeden z těchto dnů. Kurzy
v pátek doplňuje ještě trénink sportovní všestrannosti od 16:00 hodin. Další info poskytne Lucie
Pšeničková, email bruslicka@pilsen-wolves.cz,
tel.: 774 093 235, nebo na www.pilsen-wolves.cz.

TIP NA ŘÍJEN
02/10 / 17:00
Měšťanská beseda

Den seniorů
s Plzeňským
krajem
Přijďte oslavit svátek všech seniorů s Plzeňským
krajem. I letos kraj při příležitosti Mezinárodního
dne seniorů přichystal koncert nestárnoucích
hitů skladatelských legend české pop-music
v podání BOOM!BANDu Jiřího Dvořáka s hostem Petrem Rezkem. V roli moderátora se představí Alexander Hemala. Vstupenky zakoupíte
od 1. srpna v Měšťanské besedě a na portálu
www.mestanska-beseda.cz. Vstupné je 50 Kč.
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09–11/08

Domažlice

Chodské
slavnosti

Srpen rovná se Chodské slavnosti. Tahle rovnice platí na Chodsku už dlouhá desetiletí,
ale její kořeny sahají mnohem hlouběji. I letos tu najdete
dudáky a folklorní soubory, celkem jich organizátoři slibují více než šest stovek na pěti scénách, jarmark nebo
neodmyslitelné báječné chodské koláče. Více informací
na www.chodskeslavnosti.cz.

18/08 / 13:00

Hrad Radyně

Středověký den
na Radyni
Úderem jedné hodiny odpolední to bouchne! Co? Na Radyni vystřelí z děla a tím
zahájí veškeré středověké rejdění. Během odpoledne tu
zahraje dobová kapela, utkají se šermíři a děti svedou
ponožkovou bitvu o hrad. Kromě toho si tu děti i dospělí budou moci vyzkoušet zbraně a zbroj či bojové
techniky, jako je hod sekyrou nebo střelba na rytíře.
Vstupné: plné 80 Kč a snížené 50 Kč platí po dobu konání
akce také pro prohlídku hradu Radyně. Více informací
na info@ic-radyne.cz, tel.: 725 500 060 a na stránkách
www.staryplzenec.cz.

31/08 / 10:00

ZOO

 ozloučení
R
s prázdninami
A zase je to tady: prázdniny
končí. Zamávat jim můžete už tradičně v zoologické zahradě, která letos přichystala program, který připomene
prázdniny jako čas her, poznávání a zážitků. Samozřejmě nebude chybět oblíbená soutěžní naučná stezka.
Za správné odpovědi budou dostávat dětští návštěvníci sladkou chladivou odměnu v podobě tradiční české
zmrzliny. V září pak můžete do ZOO vyrazit na výstavu
jiřinek a vinných hroznů, na festival Statek 2019 nebo
putování přes tři světadíly za medvědy. A 21. září se Kilometrovkou poběží populární běh se psy.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz
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31/08 / 14:00

Starý Plzenec

Městské slavnosti
Louka u mostu přes řeku Úslavu ožije bohatým hudebním
programem a atrakcemi pro děti. Zahrají a zazpívají tu
Jakub Smolík, Turbo revival, Maxim Turbulenc a Kroky
Michala Davida Revival. Uskuteční se také autogramiády nebo zumba s Hankou. Na děti čeká skákací hrad
a nafukovací skluzavka. Vstupné 50 Kč, děti do šesti let
a držitelé průkazů ZTP/P mají vstup zdarma. Více informací na www.staryplzenec.cz.

01/09 / 12:00–18:00

Plzeňský Prazdroj

Festival polévky

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

srpen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že druhý zářijový víkend rozkvete statek Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně opět jiřinkami. Jejich tradiční oblastní výstava je největší
a nejrozmanitější na jihozápadě Čech.
… že 23. září se koná Evropský den jazyků, na který se chystá i Studijní a vědecká knihovna PK.
… že svůj viničný původ si připomene statek
Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně o víkendu 7. a 8. září tradiční výstavou
stolních a moštových hroznů.
… že od 14. do 15. září se v zoo uskuteční festival
STATEK 2019, který připomene, jak se dříve žilo
na vesnici a jaká byla populární řemesla.
… že i letos přinese září Dny vědy a techniky.
… že každoročním svatováclavským programem
v plzeňské zoo je putovaní přes tři světadíly
za medvědy. Letos na něj zavítá určitě i sám svatý
Václav.
… že v první polovině září si opět přijdou na své
milovníci alpinek na výstavě Podzim v Alpinu
(11.–14. 9.).
… že do plzeňské Kilometrovky na recesistický
běh se svými čtyřnohými miláčky, při němž není
poražených, letos lákají pořadatelé již v září. Poběží se už 21. 9.!

27

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

01/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
akční
Série Rychle a zběsile se dočkala už osmi dílů, příští rok se chystá
devítka, píše se scénář k desítce a mluví se i o filmu, v němž by
hrály hlavní role ženy. Na ten si ale ještě chvíli počkáme, první
odbočka ze světa rychlých aut, drsných svalovců a šílených honiček se totiž týká pánů. Agent Luke Hobbs šel v jednom ze
starších dílů Rychle a zběsile hrdinům po krku, ale nakonec
našli společnou řeč. Žoldák Deckard Shaw jim zavařil podstatně víc, ale nakonec se i on rozhodl začít kopat za ty hodné. Hobbs a Shaw se nemají rádi, párkrát změřili síly a sami
nevědí, kdo z nich je větší borec. Je to tak napůl. Teď však
budou muset začít táhnout za jeden provaz. Na scéně se totiž objevil muž, který se chce zmocnit tajemné zbraně a díky
ní zlikvidovat půlku světa. Policie i tajné služby jsou na něj
krátké a do akce tak musí ti nejlepší z nejlepších. A bude to
velké! Epická a velkolepá akční divočina láká na honičky, rvačky, střílení, obrovité akční scény a hlavně dva hlavní hrdiny.
Dwayne Johnson a Jason Statham jsou největší akční hvězdy
své generace, navíc už v Rychle a zběsile ukázali, že je mezi nimi i dost chemie na to, aby bez problémů utáhli
vlastní akční jízdu. Tu mimochodem točí David Leitch, který je zodpovědný i za prvního Johna Wicka nebo
dvojku Deadpoola. Tohle bude nejakčnější film sezóny! Kino Káčko uvede 8. a 18. srpna.

01/08

Cinema City

Slunovrat / drama / horor / mysteriózní
Režisér Ari Aster v loňském roce doslova semlel fanoušky hororů se svým Děsivým dědictvím. Potvrdil v něm totiž poučku, na kterou spousta hororových
režisérů kašle a ukázal, že pomalu a postupně budovaná atmosféra je nakonec obvykle mnohem působivější než litry krve, křičící oběti a laciné lekačky.
A ve své novince Slunovrat nabídnou to samé. Děj se bude točit kolem party
Američanů, kteří se rozhodli zkusit strávit prázdniny trošku jinak než flákáním se a poleháváním na pláži. Odjeli
na sever Švédska, kde se koná unikátní festival. Nejen proto, že je plný starobylých tradic, ale i kvůli tomu, že se slaví
jen jednou za devadesát let. Nespoutaná příroda, přívětiví lidé, krása, pohoda a neobvyklá atmosféra. A taky něco
děsivého. Chvilku trvá, než hrdinům dojde, že tu není něco v pořádku, ale když na to přijdou, je už pozdě. Utéct není
kam. Hlavní role se zhostila talentovaná Florence Pugh.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

08/08

Toy Story 4: Příběh hraček / animovaný
Toy Story před lety redefinovalo animované filmy, šlo totiž o vůbec první
celovečerní animák, který vznikl komplet v počítači. Dnes se to jinak dělá
jen výjimečně, Toy Story a jeho pokračování naštěstí krom revoluční technologie nabídly i skvělé příběhy, humor a zábavné postavičky. A přesně na to
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hodlá sázet i čtyřka. Kovboj Woody, Buzz Rakeťák a jejich kámoši mají novou majitelku, malou Bonnie a Bonnie
si právě vyrobila novou hračku. Jmenuje se Vidlík, a i když je trochu divný, Bonnie ho má ráda. Když však Vidlík
během rodinného výletu uteče, musí se Buzz s Woodym vydat na záchrannou cestu, Vidlíka najít a vrátit ho domů.
A narazí na místo, které si nedovedli představit ani ve svých nejdivočejších snech. Na obrovský zábavní park plný
světel a spooousty hraček. Bude se jim vůbec chtít vracet se domů? Hlavní hrdiny v originále opět dabují Tom
Hanks a Tim Allen. Kino Káčko uvede 8. a 18. srpna.

08/08

Cinema City

Noční můry z temnot / horor
Nikdo normální by si neodnesl domů knihu, kterou by našel v tajemném
opuštěném domě, kde beze stopy zmizela dívka, které knížka původně patřila. Naštěstí jsme v hororu a tam hrdinové úplně normální být nemusí. Tahle
knížka se teď tedy dostává do rukou novým majitelům a udělá jim ze života
peklo. Jde totiž o knihu, kterou člověk nemůže číst. Ona si čte sama ve svých
čtenářích. Dokáže odhalit jejich nejhorší noční můry a přivést je na svět. Skupina hrdinů tak teď musí čelit svým
nejhorším představám a monstrům, jakých by se báli i v samotném pekle! Ambiciózní hororovou novinku natočil
norský režisér André Øvredal, který má zkušenosti s napínavými a zároveň originálními filmy, točil třeba skvělého
Lovce trolů nebo komorní duchařinu Tajemství smrti slečny Neznámé. U Nočních můr z temnot na něj navíc jako
producent dohlíží oscarový Guillermo del Toro, režisér filmů jako Faunův labyrint, Tvář vody nebo Hellboy.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

15/08

Tenkrát v Hollywoodu / komedie / drama

Režisér Quentin Tarantino má na kontě klasiky jako Pulp Fiction: Historky
z podsvětí, Nespoutaný Django nebo Hanebný pancharti. Ve svém devátém
filmu se ale rozhodl složit poctu kinematografii šedesátých let, na druhou
stranu říká, že rozhodně nehodlá točit o tom, jak to tehdy skutečně vypadalo,
ale spíš jak si to on pamatuje. A vzhledem k tomu, že jeho doménou jsou inteligentní scénáře s hodně šokujícími
zvraty a že se nebojí krve, asi to bude pořádná divočina. Děj se točí kolem bývalé televizní hvězdy Ricka Daltona,
jenž už dlouho nezakopl o pořádnou roli, teď však přišla šance vrátit se před kamery a znovu to rozjet. A pomoct
mu v tom hodlá i jeho kaskadér a nejlepší kamarád Cliff Booth. V Hollywoodu se ale dějí i podstatně temnější věci,
talentovaná kráska Sharon Tate to zjistí na vlastní kůži, když si ji vyhlédne kult šíleného Charlese Mansona… Tarantino do své novinky zlákal nejzářivější hollywoodskou smetánku a před kamerou se sešli Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino nebo Dakota Fanning. Kino Beseda uvede 29. 8., Kino Káčko 15. a 25. 8.

15/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Hodinářův učeň / pohádka
Režisérka malých, ale povedených dramat Zoufalci a Rozkoš Jitka Rudolfová
se rozhodla zkusit změnit žánr a vrhla se na pohádku. Hodinářův učeň se
točí kolem Urbana, nad jehož kolébkou se kdysi sešli tři sudičky. Zatímco dva
duchové mu věštili štěstí, bohatství a lásku, třetí sudička slibovala jen utrpení, chudobu a smutek. Teď je otázka, která sudba bude nakonec silnější.
Dospělý Urban ale rozhodně nechce nechat věci na osudu a sám se pustí do honu za štěstím. Vyučí se u lakomého
mistra hodináře, zamiluje se do jeho dcery, ale potenciální tchán z toho nemá radost, a tak pošle Urbana do světa,
aby tam našel hodinky, které dovedou varovat před smrtí. Existují vůbec? To nikdo neví, ale pokud se Urban vrátí
bez nich, může na ženění zapomenout. Při jeho cestě za zázračnými hodinkami ho čeká spousta překážek a bude
muset ukázat, že má nejen sílu a fištrón, ale i dobré srdce. Hlavní role si rozdělili Václav Neužil, Jana Plodková,
Viktor Preiss nebo Jaroslav Plesl. Kino Káčko uvede 15. a 22. srpna.
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz
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KINO

Filmové premiéry

22/08

Cinema City

Anna / akční / thriller
Režisér Luc Besson má na kontě klasiky jako Leon, Pátý element, Magická hlubina nebo Brutální Nikita. A právě Brutální Nikita sloužila jako inspirace pro jeho
novinku Anna. Ta se točí kolem půvabné modelky, kterou si do svého výcvikového programu vybrala ruská tajná služba. Krásná žena totiž dovede proniknout kamkoliv, i do blízkosti mužů obklopených armádou bodyguardů. Anna
projde dokonalým výcvikem. Ví, jak myslet jako agentka, jak se tak chovat, dovede v souboji beze zbraní složit k zemi
dvakrát tak velkého protivníka a s pistolí v ruce umí zázraky. Ve svém oboru je naprosté eso. Ale chce skončit. Bohužel
dělat vražedkyni pro ruskou vládu je něco trošku jiného než pracovat za kasou a není možné jen tak dát výpověď. Anna
se tedy pokusí kontaktovat jednu ze západních rozvědek a společně vymyslí, jak ji dostat do bezpečí. Ale samozřejmě
to nepůjde podle plánu. Anna se náhle ocitne mezi dvěma mlýnskými kameny a netuší, komu věřit. Teď bojuje o život.
Roli Anny svěřil Besson modelce Sahe Luss a ve filmu se objeví i Helen Mirren, Luke Evans nebo Cillian Murphy.

22/08

Cinema City, Kino Káčko

Krvavá nevěsta / horor / thriller

Ne každá svatba se povede, a i když se nevěsta se ženichem pokusí připravit na nejhorší, vždycky může utéct nějaký
malý detail. Třeba oschlá kytka, málo knedlíků ke svíčkové nebo něco podobného. V Krvavé nevěstě to ale bude mnohem horší. Grace se má vdávat za Alexe. Ti dva se milují a je i docela fajn, že Alex patří k rodině, která má spoustu peněz
a moc. Jeho příbuzní se sice na Grace koukají trochu skrz prsty, ale dá se to vydržet. Je tu však ještě jedna věc. Než Grace
přijmou do rodiny, musí si s nimi zahrát hru. Hru na schovávanou. Takovou, ve které se ukryje někde ve velkém domě
a ostatní ji budou hledat, a když ji najdou, tak ji zabijí. Jo, tahle hra má trošku jiná pravidla. Grace najednou docvakne,
že tahle rodina je plná magorů, a i když se může spolehnout na Alexe, proti ní pořád stojí pár po zuby ozbrojených psychopatů. Ovšem ani pro ně to není hra, a pokud se jim nepovede Grace do rána najít a zabít, stane se něco strašlivého…
V drsné hororové komedii se objeví Samara Weaving nebo Andie MacDowell. Kino Káčko uvede 22. srpna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

29/08

Angry Birds ve filmu 2 / animovaný / akční
Filmy podle počítačových her se obvykle nepovedou, předloha filmových Angry Birds má ale ke klasickým hrám docela daleko. Jde o jednoduchou, ale hodně populární hříčku, ve které hráč střílí ptačí hrdiny směrem k prasečí pevnosti
a pokouší se ji zničit. Jak kolem toho vybudovat smysluplný příběh? No… těžko
říct. Ale napoprvé se to docela povedlo a Angry Birds byla celkem příjemná animovaná blbina, která navíc vydělala i solidní peníze, takže dvojka byla jen otázka času. A teď ji tu máme. Ptáci a čuňata
se naučili vzájemně se víceméně respektovat. Kamarádi nejsou, ale po krku si už také naštěstí nejdou. Teď se však objevila hrozba, kvůli které budou muset hodit starou nevraživost za hlavu, spojit síly a ochránit své domovy před novými
nepřáteli. Ti pocházejí z daleké země plné zimy, mrazu a ledu. A zastavit je nebude vůbec snadné. Animák pro celou
rodinu sází na výraznou stylizaci, spoustu akce a samozřejmě dojde i na hromadu srandy. Kino Káčko uvede 29. srpna.

29/08

Cinema City, Kino Káčko

Přes prsty / komedie / sportovní

Scenárista Petr Kolečko má za sebou seriály Most! nebo Okresní přebor a pracoval na filmech jako Masaryk nebo
Padesátka. Teď se rozhodl vyzkoušet si vedle psaní i režii a vůbec poprvé se postaví i za kameru. Jeho debut Přes
prsty bude romantická komedie, která se točí okolo plážového volejbalu. Linda a Pavla jsou dlouholeté parťačky
a kamarádky a věří, že je už velmi brzy čeká velký sportovní úspěch. Ale život není jen o sportu. Pavla začíná cítit, že
trošku stárne a že pokud by chtěla mít dítě, je nejvyšší čas na něm začít pracovat, její přítel Hynek se do toho ale zrovna nehrne. Linda je sice starší a taky svobodná, ale nějaké mateřské pudy se u ní nikdy neprojevily a popravdě moc
nechápe, proč její kolegyně tak moc touží být mámou. Sama si užívá a momentálně s trochu svérázným správcem
hřiště, který má sice k gentlemanovi dost daleko a věrnost mu nic neříká, ale zase má jiné kvality. A brzy se osudy
všech čtyř pořádně zamotají. V hlavních rolích uvidíte Petru Hřebíčkovou, Denisu Nesvačilovou, Jiřího Langmajera
nebo Vojtěcha Dyka. Kino Káčko uvede 29. srpna.
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Názor Ivo Grünera | To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Ivo Grünera
Jako mladý hoch jsem trávil prázdniny se svou babičkou na malé vesnici na severním Plzeňsku, v Plachtíně. A protože moje babička byla
původem ze Slovenska, často jsem baštil slovenské speciality, jako je
tarhoňa, pagáče, halušky a další a další. Už od mládí mám tedy kladný vztah ke slovenské kuchyni. A rád mám i kuchyni asijskou, které

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
jsem asi nejvíc přišel na chuť na cestách do Číny. Mezi moje oblíbené pochoutky patří všechny mořské
potvory jako chobotnice, krevety, mušle, krabi, ale i třeba žabí stehýnka nebo kuřecí pařátky. Na poslední
služební cestě do Číny jsem dostal ke slavnostnímu obědu jejich tradiční svatební jídlo, krásného chlupatého
kraba – neodmítl jsem a byl vynikající! Ovšem kladný vztah mám k jídlu vůbec. Konec konců mých 120 kilogramů o tom svědčí. Nejraději jím maso a pálivá jídla. Podle mne je vůbec nejlepší jíst maso s masem, vajíčka
a občas nějakou zeleninu.
Protože mám jídlo rád, chodím rád i do restaurací. V Plzni je mojí oblíbenou restaurace U Zvonu, kde mám
nejraději vepřové řízečky v chilli krustě s jarním bramborovým salátkem. Na dobrý oběd také občas zajdu
do nové pizzerie v Martinské ulici.
Občas doma vařím i já sám. A vařím samá dobrá jídla. Maso s masem a čerstvou zeleninou. Vůbec nejlepší je
ale maso, které sám ulovím, například srnčí nebo rybí.
Ivo Grüner,
náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky

od 01/08

el Cid

Týdny italské a rybí
středomořské
kuchyně
Přijďte si v první polovině srpna pochutnat na letních specialitách inspirovaných italskou kuchyní, aniž byste přitom
ovšem museli kamkoli cestovat! Šéfkuchař oblíbené plzeňské restaurace el Cid pro vás připravil například italskou
antipastu nebo panna cottu s ostružinovou omáčkou.
V druhé polovině měsíce se pak budete v el Cidu cítit jako
u moře. Ve speciální nabídce najdete výběr čerstvých mořských plodů, filety ryb nebo mořskou paellu ze Španělska.
Posedět a pochutnat si budete moci na zahrádce s krásným
výhledem do parku. A nezapomeňte si dát skleničku italského prosecca – a v tu chvíli budete zase někde na dovolené
u moře! Rezervace na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.
srpen 2019 | www.zurnalmag.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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PROGRAM

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
Kulturní program během výstavy:
7. 8. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Chvojka, Dva domy
pro plzeňské náměstí (1929–1931) – přednáška Petra
Domanického
20. 8. 17:00 KUBIŠTA A FILLA: Válečná léta – přednáška Evy Bendové
22. 8. 16:00 Večer mezi obrazy – dětská dílna
		 18:00 KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace – komentovaná
prohlídka, provází Petra Kočová
		 19:00 Slavné melodie od 30. do 90. let – koncert, účinkuje
Karolína Stiborová (zpěv) a Johanka Štíchová (klavír)
Výstavní síň „13“
do 25. 8.
Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu
Kulturní program během výstavy:
22. 8. 17:00 Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu – komentovaná prohlídka,
provází Helena Musilová
		 20:00 Koncert středověkého souboru Gutta
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
7. 8. 17:00 1:23:58 Uvnitř černobylské zóny – komentovaná
fotoreportáž s besedou
Galerie Evropského domu SVK PK
6. 8. 17:00 Ota Janeček a kniha – vernisáž výstavy
6.–29. 8.
Ota Janeček a kniha – výstava

Galerie města Plzně

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

do 1. 9.		
12.–16. 8.

S ocha 2 – výstava soch, objektů, reliéfů, grafiky a site
specifik instalace autorů seskupení Socha 2
Příměstský výtvarný tábor

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 31. 8.	Galerie Ladislava Sutnara je uzavřena z důvodu
rekonstrukce (GLS)
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Galerie | Muzea

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 732 187 016, uvu.plzen@gmail.com,
www.uvu-plzen.cz

do 4. 8.		
Pavel Brunclík – fotografie
do 15. 8.	Plzeňský salón 2019 (Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30,
út–ne 15–18 hod.)
1. 8.–31. 10.	Členové UVUP – „Ze šuplíku“ (výstavní síň radnice, II. patro,
nám. Republiky 1, Plzeň)
7. 8.–1. 9.
Vladimír Havlic – výstava k nedožitým 75. narozeninám

Galerie THAMBOS

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

1. 8.–13. 9.	Tomáš Starý: 24 – student Sutnarky, mladý designér
na volné noze představuje výběr z široké škály své tvorby:
produktový design zastupující školní tvorbu; graffiti, tisky
a skici jako pilíř volné tvorby a grafický design jako pracovní
výstupy. Vstup zdarma.

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 8. 9.		
Jan Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí
– výstava
Doprovodné pořady:
1. 8. 16:00 Jan Koula – vlastimil a novorenesančník – komentovaná
prohlídka Užité umění v díle architekta Jana Kouly, provází
Lenka Merglová Pánková (také 8. 8.)
12.–16. 8.
Dobrodružství archeologie – letní příměstský tábor

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 18. 8.
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava
do 25. 8.
Inspirace modrotiskem – výstava
9. 8.–28. 10.	Vojtěch Hurta: Výběr z děl malířských i sochařských – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 25. 8.
Církev a pivo – výstava
do 3. 11.
Drobná sakrální architektura v Plzni a okolí – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh 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
Doprovodné pořady:
3. 8. 13:00 Loutkářská dílna profesora Skupy – výtvarný program pro
veřejnost (také 10., 17., 24. a 31. 8.)
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Instituce | Akce

ZOO

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

31. 8. 10:00 R ozloučení s prázdninami – soutěžní naučná stezka
(do 17:00 hod.)

Měšťanská beseda

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

3. 8.
19. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
2. 9.
4. 9.

17:00
19:30
20:00
20:00
20:00
19:15
19:30

4. Mezinárodní dixielandový festival Plzeň
Szidi Tobias & Band – koncert
Apollo 11 – dokument (Kino Beseda)
Tenkrát v Hollywoodu – film (Kino Beseda)
Tenkrát v Hollywoodu – film (Kino Beseda)
Tenkrát v Hollywoodu – film (Kino Beseda)
Commedia dell´arte II. – improvizační komedie

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

29. 7.–2. 8.
1. 8. 15:00
7. 8. 18:00
9. 8. 15:00
11. 8. 10:00
13. 8. 18:00
15. 8. 19:00
17. 8. 10:00
21. 8. 17:30
23.–24. 8.
27. 8. 13:00
28. 8. 17:30
31. 8. 15:00

Řemeslný příměstský tábor
TRASH TOWN – plzeňská premiéra a post apo show
La La Land – letní kino
Poutní mše umělců, aneb Lívancová pouť – barokní
slavnost v Manětíně
SWAP Plzeň II: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení
Amy – letní kino
Master Bartender – soutěž v čepování piva
Africké trhy
Pátrání po Sugar Manovi – letní kino
Létofest – hudební festival
Street Battle Jam – taneční soutěž
Coco – letní kino
Procházky barokní Plzní – barokní slavnost

Středověký den na Radyni

Hrad Radyně, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

18. 8. 13:00 S tředověký den na Radyni – soutěže pro děti i dospělé,
rytíři, dobová hudba, šermířská vystoupení, ponožková
bitva. Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč. Součástí vstupenky je
volná prohlídka hradu Radyně.

Léto v Prazdroji 2019

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

do 8. 8. 	150 let pivovaru Gambrinus v symbolech – výstava
(Kopeckého sady)
do 31. 8.
Století žen – výstava
do 31. 12.	Pivovarské muzeum již 60 let! – výstava (Pivovarské
muzeum)
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
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9. 8. 21:30 Co jsme komu zase udělali? – film
10. 8. 18:00 Grilování na Formance
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

Městské slavnosti Starý Plzenec

Louka u Mostu přes řeku Úslavu, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

31. 8. 14:00 M
 ěstské slavnosti Starý Plzenec – sportovní autogramiáda,
zumba s Hankou, atrakce pro děti, vystoupí: Jakub Smolík,
Turbo revival, Maxim Turbulenc, Kroky Michala Davida
Revival. Vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma.

Živá ulice 2019

Plzeň, www.zivaulice.eu, vstup zdarma

9.–18. 8.
Multižánrový festival v ulicích města
Náměstí Republiky
14. 8. 16:30 Sapon – rock
		18:00 Tony Ducháček & Garage – rock´n´roll
		19:45 Monika Načeva & Michal Pavlíček – alternativa / indie rock
		21:15 Michal Ambrož & Hudba Praha – rock
15. 8. 16:30 To Veg – rock
		18:00 Hard To Frame – drum and bass
		19:30 Tabasker – klezmer-dance music
		21:15 Prago Union – hip hop
16. 8. 16:30 Myotox – crossover
		18:00 Kalle – alternative
		19:30 The Atavists – stoner rock
		21:15 Zrní – alternative
17. 8. 16:30 Hit the Freak – rock
		18:00 Branko's Bridge – rock
		19:45 Bert & Friends – future indie acid pop
		21:15 Kapitán Demo – thrash rap
Zach´s Pub
13. 8. 20:00 Garyho Hausbót – soul-rock'n'roll
14. 8. 20:00 Nasycen – rock pop
15. 8. 19:45 Nylon Jail – rock
16. 8. 20:00 Mediterian – world music
17. 8. 20:00 Pohřební kapela – world music-crossover
Proluka (Křižíkovy sady)
9. 8. 16:00 Barva na ulici – vernisáž výstavy
		20:00 Waxwing Company: Smysl Kura – divadelní představení
		21:00 Jízda (režie Jan Svěrák, 1994) – silent kino
10. 8. 16:00 Divadlo U staré herečky: Zvířátka a loupežníci
		21:00 Žiletky (režie Zdeněk Tyc, 1993) – silent kino
11. 8. 16:00 Divadlo U staré herečky: Ošklivé káčátko
		21:00 Thelma a Luisa (režie Ridley Scott, 1991) – silent kino
12. 8. 15:00 Loutkoviště – loutkové hřiště
		16:00 Divadlo 100 opic: Zimní pohádka
13. 8. 15:00 Loutkoviště – loutkové hřiště
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13. 8. 16:00 Toymachine: Šťastný kovboj – loutkové představení
		17:00 Dílna s Toymachine
14. 8. 16:00 Toymachine: Cirkusárium – loutkové představení
		17:00 Dílna s Toymachine
		20:00 Storytelling: 90s
15. 8. 16:00 Storytelling: Příběhový jukebox
16. 8. 16:00 Dřevěné divadlo: O princi z knížky
17. 8. 16:00 Divadlo Lo: Duhový princ
18. 8. 16:00 Divadlo Lo: Drak Mrak
Inspiral Garden (Šafaříkovy sady)
9. 8. 16:00 Inspiral DJs
		18:30 What's in the box – alternative rock / grunge
		21:00 IAH (ARG) – stoner rock
		22:00 S I L E N T: DJ Dirty Bastard
10. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 The Hows – alternative rock
		21:00 Medicine Boy (US) – dream noise
		22:00 S I L E N T: The Original Kumbash Sound
11. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 Papersand – pop-alternative
		20:00 Slam na ulici
		22:00 S I L E N T: DJs Sens & JCK
12. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 Ashley Abrman – elektronica
		21:00 Eddy Allen (UK) – rock, folk
		22:00 S I L E N T: DJs LX & Fat G / Booyaka meets Vanuatu
13. 8. 15:00 Babylon na plotně – foodfestival národnostních menšin
		16:00 Inspiral DJs
		19:00 Unlucky Funkers – funk-rock
		21:00 Loonaloop (AUS) – electro
		22:00 S I L E N T: DJ Lishuk & friends
14. 8. 15:00 Babylon na plotně – foodfestival národnostních menšin
		16:00 Inspiral DJs
		19:00 Sweet Jonny (UK) – garage rock
		21:00 Bulbul (AT) – rock, metal
		22:00 S I L E N T: #devadesátky
15. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 Milan Samko – indie-folk
		21:00 Sebevrány – alternative
		22:00 S I L E N T: DJ Kato & DJ Ramel
16. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 Midub – deep techno
		 21:00 Bratři – electronica-experimental
		 22:00 S I L E N T: Přesdržku DJs
17. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 d o k r u h u – weirdcountry, americana, denver sound
		21:00 Zagami Jericho – drum'n'bass
		22:00 S I L E N T: DJ Rusty & crew
18. 8. 16:00 Inspiral DJs
		19:00 Pesopír – folk-schlager
		21:00 Acid Row – stoner rock-punk
		22:00 S I L E N T: DJs Microdave & Full Contact
Anděl café stage (U Branky)
12. 8. 18:00 Esazlesa – hardcore
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12. 8. 19:15 První hoře – punk, jazz
		20:45 Už jsme doma – experimental-punk
13. 8. 18:00 Seventh Passion – progressive-rock
		19:15 Five Rivers Blues Band – blues, funk
		20:45 The Dozen Street – r'n'b, soul, hip hop, funk
14. 8. 18:00 Cold Meat Party – rock
		19:15 Houpací koně – indie rock
		20:45 Lenka Dusilová: Sólo – alternative
15. 8. 16:45 Kapela 35. plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO
		18:00 Anteater – garage-alternative
		19:15 Manon Meurt – shoegaze
		20:45 Khoiba – elektronika
16. 8. 18:00 On Fire – pop, rock
		19:15 MoveBreakers – disco-funk-electronica
		20:45 Frajara Putika – ska-reggae
17. 8. 17:00 All At Once – blues, rock
		17:00 Holy Crab – jazz fusion
		18:15 David Kozák – folk
		19:30 Broken.45 – rock
		20:45 Moodshake – funk-jazz
18. 8. 18:00 LEE – alternative rock
		20:45 Lex Audrey (AT) – rock, metal
		20:45 Electric Lady – power funk, rock
Ulice Bedřicha Smetany
15. 8. 11:00 Mint: Plzeň Fashion Market
16. 8. 11:00 Mint: Plzeň Fashion Market
Andělský dvorek
13. 8. 21:00 Špína (režie Tereza Nvotová, 2017) – silent kino
		22:30 Kamil Fila: Rape culture ve filmu a seriálech – silent přednáška
14. 8. 18:00 Zapomenuté hrdinky – beseda s ženami českého disentu
		21:00 Nesmíš plakat – silent kino
15. 8. 17:00 Fakescape – unikni fake news
		19:00 Fakescape – unikni fake news
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola
10. 8. 18:00 Úvod do práce s PC: Rekvalifikační kurz – monodrama
(vstupné 120 Kč)
		21:00 Úvod do práce s PC: Rekvalifikační kurz – monodrama
(vstupné 120 Kč)

Kino a divadlo Káčko

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

8. 8. 17:00
		20:00
11. 8. 15:00
		18:00
15. 8. 17:00
		20:00
18. 8. 15:00
		18:00
22. 8. 17:00
		20:00
23. 8. 19:00
25. 8. 15:00

Toy Story 4: Příběh hraček
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Tlapková patrola
Spider-Man: Daleko od domova
Hodinářův učeň
Tenkrát v Hollywoodu
Toy Story 4: Příběh hraček
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Hodinářův učeň
Krvavá nevěsta
Trash Town
Tlapková patrola
srpen 2019 | www.zurnalmag.cz
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25. 8. 18:00 Tenkrát v Hollywoodu
29. 8. 17:00 Angry Birds ve filmu 2
		20:00 Přes prsty

Letní kino Dobřany

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

1. 8. 21:30 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
2. 8. 21:30 Mamma Mia! Here We Go Again
3. 8. 21:30 Čertí brko

Cinema City

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

25.–31. 7.
Dětská hra, Ibiza
1.–7. 8.		
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, Slunovrat
8.–14. 8.
Noční můry z temnot, Toy Story 4: Příběh hraček
15.–21. 8.
Hodinářův učeň, Tenkrát v Hollywoodu
22.–28. 8.
Anna, Krvavá nevěsta
29. 8.–4. 9. Angry Birds ve filmu 2, Přes prsty
Dále hrajeme: Aladin, Annabelle 3, Bez věcí nad věcí, Diego Maradona,
Kořist, Lví král, Spider-Man: Daleko od domova, Tajný život
mazlíčků 2, Willy a kouzelná planeta

CineStar

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

1.–7. 8.		
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
8.–14. 8.
Toy Story 4: Příběh hraček
15.–21. 8.
Hodinářův učeň, Tenkrát v Hollywoodu
29. 8.–4. 9. Angry Birds ve filmu 2
Dále hrajeme: Aladin, Annabelle 3, Bez věcí nad věcí, Diego Maradona,
Kořist, Lví král, Muži v černém: Globální hrozba, Podfukářky,
Spider-Man: Daleko od domova, Spolujízda, Tajný život
mazlíčků 2, Uzly a pomeranče, Willy a kouzelná planeta

Malá letní scéna 2019

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

2. 8.
9. 8.
16. 8.
17. 8.

20:00
20:00
20:00
08:00

E va Cendors – recitál šansonů, vstupné dobrovolné
Michal Tučný revival – countrymusic
Hlasoplet – pop-acoustic
Nepomucké trhy – potravinový a řemeslný trh s živou
hudbou (do 12:00 hod.)
23. 8. 20:00 Divadlo z Pošumaví: Bezkontaktní ženy aneb Agrostory –
bláznivá komedie z malé farmy, vstupné dobrovolné
30. 8. 20:00 Pelíškové – pop-rock, vstupné dobrovolné

Letní koncerty – Kralovicko 2019

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

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)

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

31. 7.
6. 8.
8. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.

20:00
20:30
20:30
20:00
20:00
19:45

16. 8. 20:00
17. 8. 20:00
19. 8.
21. 8.
28. 8.
29. 8.
1. 9.

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

PSH
Pokáč – písničkář z Youtube
Luboš Pospíšil + 5P – první tenor českého rocku s kapelou
Garyho Hausbót – soul/r n´r (Živá ulice, vstup volný)
Nasycen – rock pop (Živá ulice, vstup volný)
Nylon Jail – post country alternative
(Živá ulice, vstup volný)
Mediterian – spanish + other music
(Živá ulice, vstup volný)
Pohřební kapela – world music, crossover
(Živá ulice, vstup volný)
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Hudba Praha Band – pokračování legendární rockové kapely
Poitín / Klara Clara – celtic world music
Poetry slam
Povídání o pejskovi a kočičce – dospělá verze představení
J. Čapka

Časopis Žurnál vychází za podpory:

srpen 2019 | www.zurnalmag.cz
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ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY 2019/2020
V PLZNI 4. ZÁŘÍ 2019

Vyrážíme v 16.00 od Mlýnské strouhy!

Nenechte si ujít tradiční průvod plný zábavy a dobré nálady!
Letos se duch Vendelína Budila, patrona plzeňské kultury, vtělí do herce Jana Holíka,
pestrým kulturním programem Vás provede herec Divadla Alfa Petr Borovský.
Těšit se můžete například na:
•
•
•
•
•

zpěv i tanec – muzikál a balet DJKT, tanečníci Step by step studia
spoustu hudby – Kapela 35. plzeňského pěšího pluku, Pilsen Voice, The Dixie Hot Licks
trochu porozumění – Alliance Franҫaise de Plzeň
nějaké to drama – Divadlo Pluto, Divadlo Dialog
závěrečnou tečku v podobě koncertu Plzeňské filharmonie!

Součástí programu bude také představení knižní novinky bývalého ředitele DJKT pana Mojmíra
Weimanna a pozvánka na její křest.

Zahajte s námi kulturní sezónu 2019/2020 jak se patří!

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

www.plzen.eu | www.djkt.eu facebook.com/djktplzen

