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Dobíjejte předplatné na MHD
nebo elektronickou peněženku
z pohodlí domova.

Využijte E-shop
Plzeňské karty!
eshop.plzenskakarta.cz
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

chyběli jste nám. Vím, že se z téhle věty stal
reklamní slogan posledních týdnů, ale je to
pravda. V půli března svět udělal krok stranou,
zatáhl oponu, sklopil sedadla a odebral se do
ústraní. Jsme rádi, že nyní se vrátil do své tradiční oběžné dráhy a vás všechny vzal s sebou.
A nejsme rádi jen my, ale především všichni ti,
kteří prostřednictvím našich stránek přicházejí k vám se svým programem. Těší
se na vás, ačkoli pořád ještě to nebude úplně jako dřív.
Ale co nám koronakrize na jedné straně vzala, to nám na jiné přidala. Znovu
jsme rozjeli na plné obrátky svoji tvořivost a vynalézavost: šili jsme roušky, tiskli zakladače na šňůrky nebo rovnou celé ochranné štíty, vařili, pekli a tleskali
zdravotníkům, pomáhali jsme jeden druhému. A kultura si vyzkoušela přesun
do on-line prostředí. Bytové koncerty, představení jednoho herce pro hlediště
bez diváků, on-line prohlídky galerií…není to úplně ono, samozřejmě že ne.
Ale svoji atmosféru to mělo. Ukázalo to možnosti a cesty, které stojí za rozvíjení. A také to ukázalo, jak moc nám kultura chybí, když ze dne na den zmizí.
Přežili jsme to a jsme znovu na startu. Zveme vás na další ročník Divadelního
léta pod plzeňským nebem, na premiéru do Alfy, na prohlídky pivovaru, do
ZOO, do galerií a do muzea, na swingovou tančírnu, nebo třeba jen k příjemnému posezení do některé z kaváren či restaurací. A ať už vyrazíte kamkoli,
usmívejte se. Rozhodně k tomu máme všichni důvod.
Krásné dny v lepších časech vám přeje
			

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
30. června

15.–23. 8. 2020 | Konec prázdnin opět v pohybu
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Plzeňská
filharmonie

Šéfdirigent Ronald Zollman

Sezóna 2020/2021
Předprodej zahájen
18. 6. – 3. 7. pro stávající abonenty
7. 7. – 31. 7. pro nové abonenty
3. 8. volný prodej vstupenek na jednotlivé koncerty
plzenskafilharmonie.cz

NA SCÉNU! – Třetí ročník Festivalu muzikálových nadějí bude!
17.–19. 6. 2020

Vás čekají tři dny plné zajímavých workshopů s ještě zajímavějšími
pedagogy a lektory
17. 6.
14.00 Cirque de musicals – taneční workshop členky muzikálu DJKT
Terezy Koželuhové
16.00 Herec lhář – herecký workshop šéfa muzikálu DJKT
Lumíra Olšovského
18. 6.
14.00 Lekce klasického baletu se sólistkou baletu DJKT
Jarmilou Hruškociovou
16.00 Pěvecký workshop sólistky muzikálu DJKT Soni Hanzlíčkové
19. 6.
14.00 Muzikál superlativů ve světě a u nás – beseda s textařem
a libretistou Michaelem Prostějovským
16.00 Jak se rodil muzikál u nás – beseda o historii českého muzikálu
s dramaturgem muzikálu DJKT Pavlem Bárem
Doba trvání každého workshopu je cca 120 minut, jednotné vstupné za cenu 100 Kč
Vstupenky k zakoupení on-line i v pokladně předprodeje DJKT – Smetanovy sady 16.

NEVÁHEJTE, KAPACITA JE OMEZENA!
Pro více informací navštivte web djkt.eu anebo pište na e-mail nascenu@djkt.eu

Je Vám líto, že jste již nesehnali vstupenku na některý z pro Vás mimořádně zkomponovaných večerů?
Nyní jej můžete – a to poprvé v historii DJKT! – sledovat z pohodlí Vašeho domova.
Odkaz na on-line stream včetně možnosti podpořit naše divadlo dobrovolným příspěvkem
i více informací o jednotlivých pořadech naleznete na www.djkt.eu.
Uvařte si kávu, pohodlně se usaďte a bavte se společně s námi!

3. 6.
STEINWAY GALA
10. 6.
Z JEVIŠTĚ HLEDIŠTĚ aneb BALET JE SILNÉ KOUZLO
17. 6.
SEVERNÍ VÁŠEŇ aneb JAK SE ZKOUŠÍ KVALITNÍ ČINOHRA

Začínáme vždy v 18.00
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
INFORMACE o vstupenkách pro diváky DJKT ohledně
neodehraných představení v období BŘEZEN–ČERVEN 2020
ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ
• Vstupenky je možné vracet v místě jejich nákupu do 30. 6. 2020
(za měsíc červen bude možnost vracení prodloužena, o čemž Vás
budeme později informovat)
Pokladna předprodeje otevřena PO–PÁ 9.00–18.00
• Vaše vstupenka zůstává dále v platnosti
• Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje, můžete:
• vstupenku vrátit
• vyměnit za dárkový poukaz, který lze využít
k zakoupení libovolné vstupenky na představení
v produkci DJKT až do konce příští sezóny, tedy do konce
června 2021
Pokud byste chtěli podpořit naše divadlo, budeme rádi, když využijete nabídky dárkového poukazu, který Vám vystavíme na konkrétní vracenou částku. Dárkové poukazy pomohou našemu divadlu
překlenout to nejkritičtější období a Vy nepřijdete o své zážitky.
Platnost již zakoupených dárkových poukazů do 30. 6. 2020
se automaticky prodlužuje do 31. 12. 2020.
Za VSTUPENKY ZAKOUPENÉ ON-LINE
přes portál Plzeňská vstupenka:
• v případě zrušeného představení se peníze vrátí automaticky
na Váš účet
• v případě náhradního termínu zůstávají vstupenky dále
v platnosti
• Pokud je nebudete chtít v novém termínu využít,
je pro jejich vrácení nutné kontaktovat Centrální
rezervační kancelář, e-mail: info@plzenskavstupenka.cz,
tel. 277 012 677

13/06 / 11:00
Nová scéna DJKT

Tobogan – talkshow Aleše Cibulky
Hosty moderátora Aleše Cibulky v oblíbeném pořadu Českého rozhlasu Dvojky se stanou ředitel DJKT
Martin Otava, oblíbený plzeňský herec a dabér Martin
Stránský s herečkami Bárou Munzarovou a Ivanou
Chýlkovou, a primátor města Plzně Martin Baxa.
Skvělý hudební zážitek složený z písní z muzikálů
Elisabeth, Billy Elliot a My Fair Lady pro Vás přichystají
Soňa Hanzlíčková, Ondřej Kapusta, Ondřej Tolar
a Martin Otava za klavírního doprovodu Moniky
Kudrnové.
Vstupenky v ceně 150 Kč jsou v prodeji on-line i v pokladně předprodeje DJKT.
Diváci budou společně s moderátorem a jeho hosty
sdílet jeviště Nové scény, vstup možný výjimečně
pouze vchodem na Malou scénu od 10.30.

PRO ABONENTY
POKUD MÁTE PŘEDPLATNÉ, obdržíte veškeré informace týkající se
Vaší konkrétní abonentní skupiny individuálně.
Přehled náhradních termínů najdete na www.djkt.eu v záložce předplatného přímo pod svojí skupinou:
https://www.djkt.eu/predplatne-2020-i-prehled-skupin

09/08 / 14:00
Velké divadlo

Prodaná nevěsta
Podrobnější informace naleznete na www.djkt.eu v záložce
ZMĚNY TERMÍNŮ
Pokud máte jakékoli další dotazy, kontaktujte prosím naše oddělení
prodeje:
Vracení vstupného – Dana Bohuslavová,
tel.: 378 038 184, e-mail: dana.bohuslavova@djkt.eu
Předplatné – Zuzana Škvorová,
tel.: 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu
Hromadné objednávky, školní představení – Marcela Vighová,
tel.: 378 038 185, e-mail: marcela.vighova@djkt.eu
Vážení diváci, předem Vám děkujeme za pochopení a vážíme si Vaší
přízně. Těšíme se opět na Vás na našich třech scénách plných emocí!

| www.zurnalmag. cz
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Novou inscenací Prodané nevěsty zahájí Divadlo
J. K. Tyla svůj provoz po koronavirové epidemii. Pod
taktovkou Jiřího Štrunce a v režii Tomáše Ondřeje
Pilaře, který se jejím uvedením po šesti letech v čele
plzeňské opery s tímto souborem rozloučí, zanese
nové jevištní zpracování diváky na autorovo rodné Plzeňsko, tedy do míst, kde Bedřich Smetana
prožíval své mládí, plné toulek přírodou, studia
a prvních lásek. Jeviště zaplní účinkující v původních
plzeňských krojích, dospělý i dětský sbor, velký balet
tančící regionální lidové tance a samozřejmě sólisté
v čele s držitelkou ceny Thálie Ivanou Veberovou
a domácím sólistou Amirem Khanem.
Předprodej vstupenek na představení v srpnu
a září 2020 začíná 15. června.
Přijďte, těšíme se na Vás!
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AKCE MĚSÍCE

Kultura v Plzni

Vážení a milí příznivci plzeňské kultury,
máme za sebou těžké měsíce, kdy se v základech
otřásly existenční jistoty mnoha z nás, mnoha občanů České republiky. Dopady nouzového stavu zasáhly do našich životů, více či méně jsme museli přehodnotit či úplně změnit postoje a zvyky v osobní
i profesní rovině. To období bylo opravdu náročné.
A plnou vahou zasáhlo také oblast kultury.
V Plzni přišly ze dne na den o veškeré své příjmy
nebo o jejich část stovky lidí, kteří se podílejí na realizaci kulturních akcí a ve velké míře fungují nezávisle jako osoby samostatně výdělečně činné. Kulturní
život se zastavil, před úplným ochromením se místní aktéři snažili bránit různým způsobem. Divadlo
J. K. Tyla šilo roušky, herci pomáhali s nákupy svým
emeritním kolegům, Divadlo Alfa i další umělci hráli
na terasách a zahradách seniorům, čtyři subjekty se
spojily v hnutí Žijem!, a začaly vysílat živé přenosy
z dočasně ztichlých kulturních prostor, a podobně.
Všem za tyto aktivity moc děkuji. Dokazují, že je kultura naší přirozenou součástí, že bez ní být nemůžeme. A v Plzni ani nechceme. Kulturní akce tu vytváří
tisíce pracovních míst, i díky nim jsou zde lidé spokojení. Právě proto jsme se s mými kolegy ve vedení města rozhodli vedle celé řady dalších opatření
na podporu místní ekonomiky vyhlásit individuální
dotace pro kulturní aktéry. Chceme udržet stávající
kvalitu volnočasové nabídky, podpořit místní organizace a jejich činnost a pomoci jim tak překonat kritické období, v němž by bez podpory města mohlo
dojít k zániku či omezování některých akcí, rušení
pracovních míst v oblasti kultury, cestovního ruchu
a podobně. Přestože bylo a je toto období náročné,
ukázalo velké nasazení a odhodlání mnoha z nás.
A i proto věřím, že z něj všichni vyjdeme silnější.
Martin Baxa
primátor města Plzně
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Plzeňská filharmonie
Plzeňská filharmonie, stejně jako ostatní kulturní instituce, musela nařízením vlády svou koncertní, nahrávací
i edukační činnost zcela přerušit. Zasaženy byly také
40. Smetanovské dny, které byly realizovány jen částečně.
Zahajovací koncert Plzeňské filharmonie je plánován
na 24. září 2020.

Divadlo J. K. Tyla
Současná výjimečná situace se významným způsobem
dotkla i provozu Divadla Josefa Kajetána Tyla. I když
rozvolnění vládních opatření neumožnilo zahájit plnohodnotný provoz a otevřít divadlo pro veřejnost v plném rozsahu, připravilo DJKT několik mimořádných
akcí. Kompletní program naleznete v programové části
Žurnálu.
Všechna představení cyklu DJKT s Vámi na jevišti se
uskuteční na jevišti Nové scény od 18:00 hod., vstup
divákům bude umožněn přes vchod na Malou scénu
a její foyer od 17:30 hodin. Místa nebudou číslovaná
a diváci se usadí podle pořadí, v jakém přišli. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně předprodeje ve Velkém
divadle, on-line na webových stránkách divadla, nebo
na www.plzenskavstupenka.cz. Podrobnější informace
na www.djkt.eu.

Divadlo ALFA
Plzeňská loutková scéna připravuje na poslední měsíc
sezóny kolem dvaceti představení. Pro malé i velké diváky uvede reprízy inscenace Pozor, Zorro!, uskuteční
se odložená premiéra příběhu pro nejmenší děti Ťuk,
ťuk, ťuk. Tučňák?! a připravena je také zbrusu nová prečerven 2020 | www.zurnalmag.cz

Kultura v Plzni

miéra loutkářské klasiky Jenovéfa režiséra Tomáše Dvořáka. Divadlo ALFA v červnu pokračuje ve vystoupeních
pro domovy seniorů na Plzeňsku a nově nabízí pořady
a představení na YouTube kanále ALFA zírá.
Více informací o vstupenkách na www.divadloalfa.cz.

Galerie města Plzně
Vzhledem k současným opatřením jsou tradiční tvořivé
neděle dočasně nahrazeny novým projektem Virtuální
dětská galerie. Děti (všech věkových kategorií) se mohou
těšit na tvořivé úkoly, které se od 7. června objeví každé
úterý na stránkách Galerie města Plzně. Děti mohou své
výtvory vyfotit, zaslat na mailovou adresu galerie a těšit
se, že svá díla uvidí „viset“ ve virtuální galerii.
Tradičně je vždy první neděli v měsíci po celý den vstup
do galerie zdarma. Další informace o výstavách najdete
na www.galerie-plzen.cz.

Knihovna města Plzně
Provozní doba knihovny je omezena, uzavřeno je oddělení Studovny a informačních služeb (informace poskytuje on-line), není přímý přístup veřejnosti k internetu
a nejezdí bibliobus.
9. 6. v 17 h – Polanova síň, B. Smetany 13
DVA SEDMDESÁTNÍCI – Tomáš Kůs a Václav Malina
v dialogu nad svojí životní poutí a s prezentací své autorské tvorby, kterou knihovna vystavuje od 10. června
do 30. července ve foyer Polanovy síně.
23. 6. v 17 h – Polanova síň, B. Smetany 13
PUBLICISTÉ.CS – AKTUÁLNĚ (63) – Pavel Suk – o historii
i formách cenzury v tisku i publikacích.
www.knihovna.plzen.eu
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

Divadlo pod lampou
Divadlo pod lampou muselo stejně jako všichni ostatní
kulturní aktéři pozastavit produkci koncertů, volný čas
využívá pro potřebné opravy elektrických rozvodů a plánování podzimní sezóny. S úspěchem se setkal stream kapely V3Ska a ve streamování koncertů hodlá Divadlo pod
lampou pokračovat. V této chvíli je v přípravě program
na eventuální otevření v průběhu června nebo července,
pokud to legislativní podmínky umožní.

DEPO2015
do 20. 12. – p
 rodloužena výstava GÓÓÓL: Hrdinové
české kopané
27.–28. 6. – 6. ročník Evropského dne sousedů
1. 7. – z ahájení provozu nové digitální herny BLIK BLIK
v autobusové hale (jako alternativa březnového
festivalu)
14. 7. – koncert kapely The Dixie Hot Licks
16. 7. – Revival kabaret
Letní program v DEPO2015 bude plný pravidelných události lokálního rázu, kde si každý najde to své. Návštěvníci
se mohou těšit na živou hudbu, letní kino, jídlo a DJs. Pro
rodiny s dětmi jsou připravovány doprovodné nedělní
programy a rozšíření interaktivních výstav. Otevřená je
Tržnice DEPO i Bistro&Café DEPO.
Aktuální informace k programu jsou k dispozici na webových stránkách nebo na facebooku.
www.depo2015.cz

9

AKCE MĚSÍCE

Cyklostezka Žá

Břasy pumptra

ck

kava

Nová koncepce začínala na zelené louce
Před tím, než Plzeňský kraj začal zpracovávat koncepci rozvoje
základní sítě cyklotras a cyklostezek, museli cyklisté často jezdit
po silnicích II. a III. třídy a stezek pro rodinné výlety či trailových
a pumptrackových drah pro bikery byl zásadní nedostatek.
Cílem nové koncepce cykloturistiky a cyklodopravy je proto
vytvořit základní síť propojením cyklotras s mezinárodními
cyklostezkami, nadregionálními i regionálními trasami a vytvořit takovou infrastrukturu, která najde využití jak pro zkušené
bikery, tak pro rodinné výlety s nejmenšími cyklisty.

Investice rostou každý rok
Trail Újezd u Sv

atého Kříže

Plzeňský kraj
přeje cyklistům
V našem kraji přibývá cyklostezek, cyklotras a trailů. Za poslední tři roky investoval
Plzeňský kraj do rozvoje cykloinfrastruktury více než 109 milionů korun. Jen loni se
jednalo o více než trojnásobek částky, která
do ní šla v roce 2017. Od roku 2017 do roku
2019 vzniklo téměř 57 km dílčích úseků cyklostezek a cyklotras, 27 km přírodě blízkých
stezek pro cyklisty, tři pumptrackové dráhy
a dvě Skills lajny pro nácvik jízdy na horském kole. A přes Hracholusky cyklisté přejedou přes zbrusu novou lávku.
Na Radnicku v prostoru Přírodního parku
Horní Berounka a jeho okolí buduje Plzeňský kraj Cykloresort Radnicko. V příštím čísle
vám tuto destinaci se zaměřením na cyklistiku představíme blíž.
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V roce 2017 podpořil Plzeňský kraj dotacemi šest projektů, mezi
něž rozdělil 11,9 milionů korun. Podporu 4,2 milionů korun získala například cyklostezka Plzeň-Koterov – Starý Plzenec.
V roce 2018 přibyl k dotacím do cyklistické infrastruktury ještě
program Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji. Celkem bylo v daném roce podpořeno třináct projektů částkou 39,3 milionů korun. Významnými projekty byly
Výstavba nadregionální cyklotrasy Plzeň – Brdy, úsek Spálené
Poříčí – Hořice – 1. etapa s dotací ve výši 3,5 milionů korun, Berounka trails Mikroregionu Radnicko s dotací 10 milionů korun
nebo Prodloužení cyklotrasy RT 3 – Rokycany s dotací ve výši
4,3 milionů korun. Dalším projektem v rámci podpory cyklistické infrastruktury byla lávka pro cyklisty přes vodní nádrž
Hracholusky, jejíž náklady dosáhly 12,8 milionů korun, přičemž
více než 10 milionů korun obdržel kraj spolufinancováním ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Kompletní investice
v oblasti cyklistické infrastruktury dosáhly v roce 2018 částky
52,2 milionů korun.
V roce 2019 vyhlásil kraj dotační program Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické
infrastruktury, na nějž vyčlenil 20 milionů korun. Dohromady
s ostatními projekty bylo pak celkem podpořeno čtrnáct projektů částkou 44,8 milionů korun. Významnými projekty byly
například II. etapa výstavby Cykloresort Radnicko s dotací
ve výši 8,66 milionů korun, výstavba nadregionální cyklotrasy
Plzeň – Brdy, úsek Hořehledy – Číčov, I. etapa s dotací ve výši
6,8 milionů korun nebo Vejprnice – cyklostezka do Skvrňan
s dotací ve výši 6,46 milionů korun.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

AKCE V PRAZDROJI

Za zážitky do pivovaru

Za zážitky do pivovaru
V pivovaru Plzeňský Prazdroj vaří nejenom pivo,
které zná celý svět, ale čeká tu na vás i několik zážitků, na které budete rádi a dlouho vzpomínat.
Takže pokud jste milovníky piva Pilsner Urquell,
určitě byste měli poznat jeho historii a výrobu
během prohlídky pivovaru, vyzkoušet školu čepování piva nebo posezení na šalandě! Na zdraví!

Škola čepování piva
Pilsner Urquell
Milujete, když má pivo smetanovou pěnu a správný říz? A co
kdybyste si takto perfektně
vyladěné pivo sami načepovali? Během školy čepování piva
Pilsner Urquell vás čeká tři a půl hodiny zážitků s pivem.
Nejprve se vydáte na prohlídku autentických prostor
pivovaru, kde poznáte historii, výrobní proces, tak i suroviny, ze kterých se pivo vyrábí, ale hlavně ochutnáte
nefiltrované pivo načepované přímo z ležáckého sudu
v historických sklepích. V salonku školy čepování si pak
pod vedením mistra výčepního osvojíte správné zásady
čepování piva. Během výuky si vychutnáte pivo Pilsner
Urquell a typický pivovarský guláš.
Soukromou školu čepování si můžete objednat v pivovaru pro skupinu přátel (od 15ti osob), nebo mistr
výčepní přijede přímo za vámi domů a zpestří tak vaši
oslavu. A pro Plzeňáky je ideální dojít si přímo do pivovaru na vypsané pravidelné termíny. On-line rezervace
na www.prazdrojvisit.cz.
Červnové termíny:
pátek 5. června, 18:00 hod.
pátek 19. června, 17:30 hod.
sobota 20. června, 18:00 hod.
pátek 26. června, 18:00 hod.

Šalanda
Šalanda je dřevěná místnost
ukrytá v labyrintu ležáckých pivovarských sklepů, kde není ani
telefonní signál. Zato je tam dost
nefiltrovaného ležáku Pilsner
Urquell. Sklepmistři ho tu návštěvníkům po celou tříhodinovou návštěvu stáčejí z dubových ležáckých sudů do třílitrových měděných mázů.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

Rezervujte na e-mailu reservations@asahibeer.cz nebo
na telefonním čísle 377 062 888.

Dárková prodejna
láká na nefiltrovaný
Prazdroj
Dárková prodejna na nádvoří
pivovaru nabízí zákazníkům
skutečnou raritu: čerstvě stáčený nefiltrovaný Pilsner Urquell,
který zpravidla bývá k ochutnání jen v rámci degustace
v ležáckých sklepích plzeňského pivovaru. Pivo lze pořídit v litrových patentních lahvích za 119 Kč, k dispozici
je také litrový growler, neboli odnoska, která i s pivem
vyjde na 349 Kč.
Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin a parkovat lze pohodlně přímo před dárkovou prodejnou.

Nezapomeňte
na Pivovarské
muzeum
Unikátní Pivovarské muzeum
se po několikatýdenní, pandemií vynucené, pauze znovu
otevřelo veřejnosti. A to je
určitě dobrý důvod k návštěvě! Dozvíte se tu mnoho
zajímavého o výrobě piva, jeho slavné historii a tradici
v plzeňském regionu.
A nejen to. Muzeum nabízí i multižánrovou výstavu
mladých plzeňských umělců shromážděných kolem
Dany Raunerové. Zachycuje strom jako zdroj života,
zdroj obživy, zdroj tepla, zdroj síly, artefakt. Výstava potrvá do 31. srpna.
Více informací najdete na www.prazdrojvisit.cz.
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Vážení návštěvníci,
neříká se mi to lehce, ale i Měšťanská beseda naplno pocítila karanténní opatření. V souvislosti s pandemií koronaviru jsme se najednou nemohli v Měšťanské besedě potkávat a naplňovat vaše
životy kulturou. Za těch více než 100 let života Měšťanské besedy
tato situace nastala poprvé, nepočítáme-li rekonstrukci objektu.
Zdravotní opatření zanechají v příjmech všech kulturních zařízení
kráter nepředstavitelných rozměrů. Vždyť třeba jen v Měšťanské
besedě do konce května neproběhla více než stovka akcí, na které mělo přijít více než 20 tisíc diváků.

„Měšťanská beseda za časů koronaviru.“
Pokud si přejete, aby se kulturní život v Plzni co nejdřív vrátil do starých kolejí, můžete tomu sami napomoci.
Vůbec tou nejlepší možnou pomocí pro Měšťanskou besedu bude, když si vyberete nějakou akci z našeho
programu. Třeba na venkovní scéně si už v polovině července můžete užít léto, atmosféru naší zahrady i skvělou Chantal Poullain a nádherné šansony. Na konci srpna si k nám můžete zajít na parádní tangovou show
Misterio del ángel – Tango argentino, na níž zatančí i Anna Polívková, nebo na speciální koncertní program, který připomene písňovou tvorbu Petra Hapky. Kvůli pandemii dorazí do Měšťanské besedy později
i Světáci. 13. září vás pobaví parta fasádníků, kteří se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování.
A budou objednávat nejen whisky s ledem, ale i perlorodky. A o tři dny později se k nám vrátí úspěšný slovenský taneční soubor Merlin s novou irskou taneční show.
Je z čeho vybírat, a tak se už těším, až se zase uvidíme v sálech Měšťanské besedy.
Za celý tým
Ivan Jáchim, jednatel

Kino Beseda
znovu i na plátně
Od prvního června si už konečně můžete opět vyrazit
do Kina Beseda! Kvůli pandemii ovšem nebude možné si
vstupenky koupit na místě a pořídit si je můžete buď online
na webu Měšťanské besedy, nebo v Předprodeji vstupenek
na náměstí Republiky. Od 1. června si můžete do Kina Beseda
zajít na dokument V síti (1. 6.), Volání divočiny (7. 6.), českou
komedii Vlastníci (15. 6.) a Poslední aristokratka (22. 6.) nebo
novinky Judy (25. 6.; Oscar pro Renée Zellweger) a Bourák
(29. 6.) s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Kompletní program
filmů najdete na www.kinobeseda.cz. S ohledem na aktuální
situaci musíme dodržet patřičná omezení – nutností je zvýšená hygiena a vstup pouze s rouškou. Prosíme o dodržování
dvoumetrových odstupů při vstupu do kina a dodržování
zasedacího pořádku. Prozatím je také zakázána konzumace
potravin a pití nápojů. Děkujeme za pochopení.
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02/09
19:00

Komedie o zoufalci

06/09
10:00

Dovádění
s Michalem

Nemusíte mít peníze, stačí, když si
lidi myslí, že je máte. Zoufalý Francois udělá zoufalou věc a pošle na sebe daňovou kontrolu…
A najednou se o něj začnou zajímat úplně všichni, včetně atraktivních žen. Brilantní komedie
Drahá legrace je volným pokračováním známé
hry Blbec k večeři.

Jestli v září děti vyrazí do škol a školek nevíme,
ale rozhodně můžou vyrazit do Měšťanské besedy na dopoledne s Michalem Nesvadbou. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat.
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách.
Bez dětí to ale nejde, a tak jsou od začátku až
do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

21/09 / 19:30

Recept na trudnomyslnost
Zářijová komedie Jak jsem
vyhrál válku je ten pravý lék
na trudnomyslnost z karantény. Velmi úspěšná a oblíbená komedie dostává v Měšťanské besedě příležitost
znovu vás rozesmát i dojmout. Ve zcela novém obsazení uvidíte příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který
se svérázně potýká s mašinérií armády. Na jevišti vás
pobaví i Aleš Háma.

01/10 / 20:00

Schůzování
v Besedě
Tuhle schůzi společenství vlastníků bytových jednotek si rozhodně nenechte ujít. Zveme vás do speciálně upravených
prostor Měšťanské besedy, kde se sál stane schůzovní
místností a diváci součástí schůze. Představení Společenstvo vlastníků Divadla Vosto5 se stalo předlohou filmu
Vlastníci, který získal tři České lvy. Kapacita účastníků
schůze je omezená, tak neváhejte s nákupem vstupenek.

04/10 / 19:00

Oblíbená komedie
je zpět
Dva nespokojené manželské
páry, pořádný mejdan a začnou
se dít věci. Komedie Antonína Procházky Klíče na neděli ukáže, jak to dopadne, když se páry prohodí a vymění
si klíče od bytu.

12/10 / 19:00

Druhá tráva
a Michal Pavlíček
V polovině října přijede do Besedy Druhá tráva s Robertem
Křesťanem a dovezou vám překvapení – jako host
s nimi vystoupí i Michal Pavlíček! Na tomto speciálním
koncertu tak máte jedinečnou možnost slyšet zpívat Roberta Křesťana s kytarou Michala Pavlíčka.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
13. 9.

SVĚTÁCI

Divadelní verze slavné české komedie

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW:
RYTMUS V SRDCI
20. 9. VĚRA MARTINOVÁ: JUBILEUM TOUR
11. 10. NA POSLEDNÍ CHVÍLI
16. 9.

S anglickým humorem řeší povedený
tatínek malér s dospívajícími dětmi.

15. 10.
19. 10.

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

Historky z natáčení i ze života

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
& JIŘÍ BÁRTA: DIALOG LIDSKÉHO
HLASU A STRUN
Středověká duchovní hudba
za doprovodu oceňovaného
violoncellisty J. Bárty

19. 10.

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Talkshow Z. Czendlika

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
29. 10. BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2020
1. 11. B. SMETANA: MÁ VLAST

22. 10.

Unikátní čtyřruční klavírní provedení
nejznámější symfonické básně
v provedení manželů Ardaševových

TALKSHOW S TATIANOU DYKOVOU
A KLÁROU TROJANOVOU
9. 11. BÉĎA ŠEDIFKA RÖHRICH: 85 LET

5. 11.

Velký narozeninový koncert s hosty

15. 11.
22. 11.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

Swing nylonového věku

CELEBRITY

Stand-up comedy Ondřeje Sokola

www.mestanskabeseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
04/06
20:30

Zach´s Pub

minus123minut

minus123minut platili za jedno z nejoriginálnějších hudebních těles, kterými domácí alternativní scéna prvních let jednadvacátého století mohla disponovat, a že
mají stále co říct, dokázali na jejich loňském comebackovém albu „LES“, které vyšlo po dlouhých deseti letech
od alba „Dream“ (2009). Síla „minut“ ovšem stále spočívá především v živých energických koncertech, které
jsou z velké části tvořeny improvizací a muzikanti s lehkostí propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky
či world music. Vstupenky si radši pořiďte včas, kapacita
klubu je za současných opatření omezená.

17/06
18:30

Plzeňský Prazdroj

 wingová tančírna se
S
Sunny Swing Orchestra

Tradiční závěrečná tančírna Jazzu bez hranic přivede
do Plzně další skvělou kapelu, která tu ještě nikdy nehrála.
Na nádvoří pivovaru to tentokrát rozbalí Adéla Zejfartová
a Sunny Swing Orchestra. Zpěvačka a herečka Adéla Zejfartová se jazzu a swingu věnuje již od studií na Pražské
konzervatoři. Její láska k této slunečné hudbě, jak ji sama
nazývá, ji dovedla až do Originálního Pražského Synkopického Orchestru. S několika muzikanty z jeho řad později založila těleso, které se stalo základem Sunny Swing
Orchestra. Na letní tančírně v pivovaru nebude pochopitelně chybět ani oblíbená plzeňská parta Zhirawski Memory Band, která se opět postará o after party.

18/06 / 20:30

Zach´s Pub

Zrní

Kladenská parta Zrní vyrostla
za dvě desetiletí své existence
v jednu z nejvýraznějších tuzemských kapel s osobitým
rukopisem, což dokazuje i na svém aktuálním šestém
albu „Nebeský klid“, které je označováno za nejpestřejší a nejvyzrálejší v diskografii kapely. Novinka obsahuje jednoznačné hity, které však mají s předvídatelným
mainstreamovým popem společnou jen délku skladeb
nebo výrazné melodie. „Nebeský klid“ bohudík stále ctí
základní atributy tvorby Zrní – nezaměnitelnou poetiku,
práci s elektronikou i svébytný skladatelsko-producentský přístup a po více než třech měsících od jeho vydání se o tom budete moci konečně přesvědčit i naživo
na koncertě v Zach´s Pubu!
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Přehled koncertů

19/06
20:00

DEPO2015

Vypsaná fiXa

Vypsaná fiXa zahájí v pátek 19. června koncertem pod
širým nebem letní program v DEPU a kromě svých největších hitů zde představí také skladby z aktuálního alba
„Kvalita“, které vyšlo koncem loňského roku, kdy kapela
slavila čtvrtstoletí existence ve stejné sestavě. A nutno
říct, že nejnovější album dělá čest svému názvu. Vypsaná fiXa na „Kvalitě“ zkombinovala své punkovější kořeny s úplně novou tváří kapely, zamyšlenější a hudebně
barevnější. Obě tyto polohy jí sluší a hudební kritici i fanoušci kapely novinku shodně označují za jeden z nejvýraznějších zářezů v diskografii party ze San Piega!

15/07 / 19:30

Měšťanská beseda

Šansony Chantal
Poullain

V polovině července se v Měšťanské besedě představí zpěvačka a herečka Chantal
Poullain se svým recitálem a doprovodnou skupinou,
kterou tvoří Štěpán Markovič (saxofon), Ondřej Kabrna (klavír) a Matěj Černý (kontrabas). Šansony Chantal
Poullain – to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná
francouzština, jazzově laděná kapela a atmosféra sladké Francie. Chantal zazpívá jednak svoje vlastní písně,
ale také tradiční francouzské šansony a díky svému charismatu tradičně okouzlí publikum, jak to umí jen ona.

27/08 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Hapka
a jeho potměšilí
hosté

V loňském roce uplynulo již pět let od úmrtí Petra Hapky,
jehož písňová i scénická tvorba patří k absolutní špičce
toho, co za posledních několik desítek let u nás v hudební
oblasti vzniklo. Speciální koncertní program „Petr Hapka
a jeho potměšilí hosté“ připomene jeho písňovou tvorbu
pro Hanu Hegerovou, zazní také řada skladeb pocházejících ze spolupráce s Michalem Horáčkem nebo filmové
melodie. S písněmi Petra Hapky v Měšťanské besedě vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián, Lenka Nová, František
Segrado a Jan Sklenář, které doprovodí 5členný orchestr
sólistů v nastudování Petra Maláska.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy

09–12/06

Divadlo Alfa

Jenovéfa

od 08/07

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Třináctka je prý nešťastné číslo. Třináctý ročník
Divadelního léta pod plzeňským nebem to jednoduché rozhodně neměl, ale bude pravděpodobně
jednou z prvních open air kulturních akcí v regionu, které se budou moci konat. Ovšem opatření
spojená s koronavirovou krizí výrazně mění jeho
podobu. Festival se posouvá, místo poloviny června zahájí program až 8. července. Scéna vyroste
stejně jako vloni v parku U Ježíška, hlediště však
bude vzhledem k vládním opatřením menší. Organizátoři byli proto nuceni zrušit nastudování výpravné inscenace Shakespeare v Hollywoodu. Její
uvedení bylo posunuto na rok 2023. Na programu
ale zůstává druhá letošní novinka Poslední zrnko
písku, kterou pro festival připravuje soubor studentů DAMU Činohra 16-20. Diváci se mohou těšit
i na reprízy loňské komedie Švanda dudák. V rámci
doprovodného programu se neuskuteční večer
Jsme muzikál!, který festival plánoval ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla, zůstává ale tradiční Improzápas a Open Air Slam. Konat se bude i příměstský
divadelní tábor.
Vstupenky na Divadelní léto se prodávají prostřednictvím sítě GoOut. Počet míst na jednotlivá představení bude odpovídat aktuálnímu povolenému
množství diváků a dalším náležitostem. Vstupné
bude v jednotlivých sekcích jednotné a sedadla
nebudou číslovaná.
Aktuální informace na www.divadelnileto.cz
a na FB. Kompletní program najdete také v programové části Žurnálu.
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Milovníky řízných, zábavných
a přitom tragických love story
zahřeje nová hra lidových loutkářů pro všechny generace, jejíž režie se ujal Tomáš Dvořák. Jenovéfa patřila vedle Dona Šajna a Doktora Fausta k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším loutkovým hrám v celé Evropě. A po svém
ji zpracovali i čeští loutkáři. Příběh je to srdcervoucí: hraběnka Jenovéfa odmítne v době nepřítomnosti manžela Sylkfrída milostné návrhy rytíře Gola. Jenže manžel uvěří pomluvám proradného padoucha… Příběh
o utrpení brabantské hraběnky Jenovéfy byl poprvé
zaznamenán již ve 14. století a rozšířil se i u nás zejména
v knížkách lidového čtení.

od
10/06

 ivadlo Dialog
D
je opět otevřeno

Po vynucené pauze se od června otevírá v omezeném
provozu i Divadlo Dialog. Nadále ale platí přísná hygienická opatření. Jedním z nich jsou povinné rozestupy
mezi diváky a diváci jsou povinni použít roušky. Kapacita sálu je snížena na 27 míst, doporučujeme tedy zakoupit vstupenky včas. Ty můžete pořídit prostřednictvím
portálu www.plzenskavstupenka.cz, případně rezervovat telefonicky na tel.: 775 666 554 a vyzvednout před
představením v pokladně divadla. Sledujte, prosím,
aktuální informace na www.divadlodialog.cz.

11/06 / 19:00

Moving Station

Médeia

Na pilířích divadelního spolku
JEDL, tedy režisérovi Janovi Nebeském, herečce a scenáristce Lucii Trmíkové a herci Davidu Prachařovi, stojí Médeia – moderní adaptace antické
tragédie. Médeia je jeden z nejkrutějších příběhů lásky,
zrady a pomsty, který byl kdy napsán. Je přemítáním
o tom, kdy a za jakých okolností se člověk vylévá z břehů
lidskosti. Lucie Trmíková čerpala z textů Seneky, Jeana
Anouilha, Christy Wolfové, Ingeborg Bachmannové,
Oscara Wildea i svého syna Vojtěcha, aby vytvořila odvážně současný scénář postavený na ironii a černém humoru.
Za ztvárnění Médeii byla Lucie Trmíková v roce 2019 nominována na cenu Thálie v kategorii Alternativní divadlo.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz
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do 06/06

Galerie Ladislava
Sutnara

Zdeněk Fránek,
Figures

Zdeněk Fránek, dynamický architekt a pedagog a Architekt roku 2019, patří mezi zpracovatele desítek originálních návrhů různorodých staveb. Veřejnost asi
nejvíce láká jeho Stezka v oblacích v Dolní Moravě,
komornějšími stavbami jsou pak modlitebny Církve
bratrské v Černošicích a Litomyšli. Obnovená výstava
Zdeňka Fránka v Galerii Ladislava Sutnara představuje
personifikaci různých objektů, jako jsou vidoucí domy,
živoucí stromy, obytné balvany, mluvící rostliny a jiné
samozřejmosti.

do 21/06

Galerie Jiřího Trnky

Petr Filip /
Bezcitná exhibišn

Absolvent Fakulty designu
a umění ZČU a člen Unie výtvarných umělců Plzeň předkládá kolekci svých převážně figurálních maleb. Petr
Filip (nar. 1977) vášnivě reflektuje aktuální společenské
situace s radostí sarkasmu a ironie, poučen o německém
expresionismu, nové věcnosti a české grotesce. Osobité
jsou i názvy obrazů. Svůj původní studijní obor sochařství na výstavě dokládá i několika plastickými objekty.
Jeho výstava je záslužný výstavní počin do koronormalizačního období.

do 26/06

Galerie Evropského
domu SVK PK

Milan Kundera
(neztracen)
v překladech

Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším autorům na světě; seznam překladů obsahuje
více než tři tisíce vydání v různých světových jazycích.
Výstava nejenže představí některá z těchto vydání, ale
i bezprostřední ohlasy na Kunderovo dílo z recenzí
červen 2020 | www.zurnalmag.cz

z různých světových médií. Nechybí ani úryvky z díla
včetně pasáží z románů, které zatím nebyly do češtiny
přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám
autor Milan Kundera. Na místě se budou moci návštěvníci mimo jiné podívat na kompletní řadu českých vydání tak, jak postupně od 90. let vychází v brněnském
nakladatelství Atlantis.

do 26/07

Západočeské
muzeum

Svět
středověkých her
V „temném“ středověku měli lidé spoustu svátečních
dnů a uměli si je užívat. Hry, slavnosti, hudba a tanec,
to vše tehdy neodmyslitelně patřilo k životu napříč
společenskými vrstvami. Interaktivní výstava v muzeu vás seznámí s těmito aspekty života ve vrcholném
a pozdním středověku. Můžete si zasportovat, užít
bezpečného hazardu, zahrát si na hudební nástroj
a k tomu se podívat na originální autentické předměty
z výše zmíněného období. Uvidíte, jak vypadal středověký míč, jaké byly oblíbené hračky a co všechno bylo
ke hrám využíváno. Vystavena bude celá řada unikátních archeologických nálezů z celé České republiky
a spousta těchto předmětů byla získána při výzkumech v historickém jádru města Plzně. I díky těmto nálezům nahlédnete také do každodenního života dětí
žijících v Plzni ve 14. a 15. století.

do 27/09

Západočeská galerie

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění
19. století

Ještě po celé léto si můžeteve Výstavní síni „13“ prohlédnout výstavu, která byla součástí letošních Smetanovských dnů. Jejím tématem je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století
tak, jak je zobrazili velcí mistři českého umění. K vidění
je na devět desítek autorů, jako je Josef Mánes, Quido
Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha,
Jan Preisler, Josef Navrátil, Luděk Marold, Miloš Jiránek
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a mnozí další. Jejich díla jsou rozdělena do tematických
okruhů, které diváky zavedou do lázní, na výlet, do kavárny či do hospody, ukáží svátky, slavnosti nebo chvíle
odpočinku, pobaví deskovou hrou či optickou hříčkou,
ukáží svět dětství a mateřství, sport nebo erotiku a nechybí ani tehdy populární živé obrazy.

do 01/11

Západočeská galerie

Přihraj! Aspekty
spolupráce
v tvorbě studentů
UMPRUM

Výstava v Masných krámech reprezentuje nezastupitelnou hodnotu spolupráce při vzniku nových projektů.
Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení
mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější
řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení, vzájemné pomoci i společného hledání nových alternativních
řešení. Na projektu pracoval kurátorský tým absolventů
UMPRUM v čele s Darinou Zavadilovou. Prostřednictvím
vybraných děl a jejich kontextualizace kriticky nahlížejí
na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektují (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu.

10/06–04/07

Galerie Ladislava
Sutnara

Grafika roku 2019
Do letošního ročníku Grafiky
roku bylo přihlášeno celkem 419 prací, plzeňská Galerie
Ladislava Sutnara nabídne výběr – práce laureátů a držitele Ceny Vladimíra Boudníka. Hlavní studentskou cenu
a Cenu Simeony Hoškové, zakladatelky soutěže, získala
Veronika Hoppová, studentka 3. ročníku ateliéru Ilustrace
Grafika na SUTNARCE. Oceněn byl její grafický list Gorazdova 6. Cenu za litografii získala studentka stejného
ročníku a ateliéru, Sabina Kafková, za grafický list Divý
kanec. Laureátem již 25. Ceny Vladimíra Boudníka se stal
Ondřej Michálek. Projekt Grafika roku pořádá již popáté
Nadace Hollar. Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH byla partnerem cen za tisk
z hloubky (za grafický list Krajina získal cenu Robin Kaloč)
a za serigrafii (cenu obdržel student FUD UJEP Petr Kubáč
za grafický list Chyba).
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18/06–06/09

Galerie města Plzně

Václav Malina:
Útěky a návraty

/Výběr z tvorby po roce 2000/
Václav Malina se představuje velkou bilanční výstavou,
uspořádanou k jeho 70. narozeninám. Výstava je rozkročena mezi dvěma póly. Na jedné straně jsou obrazy založené na kresbě silnými liniemi, které oddělují výrazně
barevná pole. Na straně druhé uvolněná malba připomínající pozdního Moneta. Současná plzeňská výstava
dokládá, že autor zůstal věrný svému velkému tématu,
přírodě a jejímu doslova tělesnému prožívání malbou.
Jeho současná tvorba však zároveň představuje posun od formálního novátorství a aktuálnosti k jistému
zniternění. Václav Malina se v ní vyrovnává s určitými
nadčasovými otázkami, spojenými s lidským osudem,
a zároveň i reflektuje svou vlastní malířskou a životní
dráhu. Výstava v nadzemních prostorách galerie bude
otevřena bez vernisáže, komentovanou prohlídku s autorem výstavy můžete navštívit 25. června v 16 hodin.

18/06–06/09

Galerie města Plzně

Petr Skala:
Cesta časem

/Experimentální tvorba z let 1965–2019/
Petr Skala patří k průkopníkům experimentálního filmu. Dlouhou dobu nebyl širší veřejnosti znám, protože
vznik většiny jeho privátní tvorby byl veden potřebou
vyjádření osobní svobody. Proto ji nebylo možné před
rokem 1989 promítat. Zásadního docenění se mu dostalo od předního světového teoretika Paola Cherchi
Usai. Ten uznal Skalovo prvenství v souvislosti s některými použitými přístupy i na zahraniční výtvarné scéně.
Výstava v podzemí galerie je koncipována jako průřez
Skalovou tvorbou. Návštěvník může mezi čtyřiceti
snímky spatřit například legendární Jen smrt, v níž se
vpíjí do mikrokosmu duševních stavů lidského jedince,
kdy člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám, až po aktuální práce, v nichž balancuje
na tenké hranici skutečnosti a snu. Výstava v podzemních prostorách galerie bude otevřena bez vernisáže,
komentovanou prohlídku s autorem výstavy můžete
navštívit 25. června v 16 hodin.
červen 2020 | www.zurnalmag.cz
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05–
06/06

DEPO2015

Festival Future Gate

Ozvěny sci-fi festivalu ovládne neonový svět cyberpunku. Žijeme v digitální době, kdy se realita mísí s fikcí.
Poznáme hranici mezi jednotlivými světy, nebo jsme
již v zajetí 1 a 0? Jakou hodnotu má svoboda? Začíná
kybernetická revoluce! Kromě premiérových snímků,
klasiky i krátkých filmů iShorts se můžete těšit na doprovodné výstavy, které atmosféru festivalu podtrhnou.
Filmové plátno ovládnou sci-fi Blood Machines, horor
Kulky spravedlnosti, anime Ghost in The Shell: Innocence, japonská kultovka Tetsuo a krátké snímky iShorts.
Více informací na www.futuregate.cz.

08–26/06

Moving Station
+ Habrmannovo
náměstí

TANEC PRAHA

Festival TANEC PRAHA opět zavítá do Plzně. Odstartuje
8. června v Moving Station novým dílem Sabiny Bočkové
a Johany Pockové Jáma lvová, v němž si do hledáčku vzaly
aktuální témata médií, politického populismu a jeho manipulativních sil. Dále představí intimní performance Roselyne umělkyně francouzského původu Cécile da Costy,
jež je pohledem do niterného světa ženy. Festival zakončí
veselé rodinné odpoledne na Habrmannově náměstí se
zábavným, energií nabitým LEGOrytmem inspirovaným
tématem olympiády, který mladému i dospělému divákovi klade otázky, co je to výkon, povinnost, řád a následně svoboda. Festival TANEC PRAHA v Plzni se koná
ve spolupráci s Moving Station za podpory Ministerstva
kultury ČR, Plzeňského kraje a města Plzeň. Více informací
na www.tanecpraha.cz a www.johancentrum.cz.

od
12/06

Plzeň			

 ematické komentované
T
prohlídky

V polovině června se do historického centra Plzně opět
vrací komentované tematické prohlídky. Letos můžete vybírat hned ze tří okruhů, z nichž dva jsou úplnou
novinkou. První vás provede tajemstvími výzdoby fasád historických domů. Na druhé novinkové trase se
návštěvníci seznámí s židovskou Plzní, s osudy židovských obyvatel i rolí, kterou místní židovská komunita
hrála při rozvoji města. Během této prohlídky se s průčerven 2020 | www.zurnalmag.cz

vodcem podíváte také do Staré synagogy a Loosova
interiéru na Klatovské 12. Kromě novinkových okruhů
se zejména děti mohou těšit na oblíbené prohlídky
na téma plzeňských bájí a pověstí. Vstupenky je možné
zakoupit online prostřednictvím Plzeňské vstupenky
či osobně v Turistickém informačním centru vedle radnice od 1. června. Termíny jsou plánované na celé léto,
od poloviny června do začátku září. Více informací najdete na www.visitplzen.eu.

od 20/06

ZOO

Začátek léta
vrací víkendový
program
Do léta vstoupí zoologická a botanická zahrada po protikoronavirových opatřeních s obnoveným víkendovým
a svátečním doprovodným programem. A tradičně pohádkově. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin bude připravena pro návštěvníky s dětmi v centrální části zahrady

TIP NA ČERVEN
Plzeň
26–28/06
Plzeň

Evropský den
sousedů
Tradiční akce, která je
od roku 2014 příležitostí pečovat o dobré sousedské vztahy, proběhne letos poslední červnový
víkend. Nabídne akce pro veřejnost v programových ohniscích, sousedské večeře i komentované
procházky. V pátek a v sobotu se můžete vypravit
za programem pro děti i dospělé. Ten na vás čeká
v pátek odpoledne v Luftově zahradě, v sobotu
na Husově náměstí, v Kaznějovské ulici v okolí
TOTEM, z.s. anebo na nádvoří DEPO2015. Sobotní večer pak bude patřit sousedským večeřím.
„Zůstaňte doma, pozvěte své sousedy a buďte
přitom součástí velké akce!“ to je slogan, kterým
láká pořadatel, DEPO2015, Plzeňany k zapojení.
Na neděli jsou pak připraveny tři komentované
procházky, které pro EDS zajišťuje spolek Skrytá
Plzeň. Více na www.evropskydensousedu.cz.
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pohádková stezka, na níž se setkají s oblíbenými motivy
z klasických i moderních pohádek. Pohádkové budou
i odměny za splněné úkoly. Namísto odpoledního finále
Květinové dívky, která byla z důvodu jarní karantény pro
letošní rok zrušena, se uskuteční volba Květinové princezničky a Květinového prince. Konat se bude před Tropickým pavilonem a začne ve 14 hodin. Na prázdniny vyprovodí zoo dětské návštěvníky v sobotu 27. června druhým
pokračováním soutěžně-cestovatelského programu
příznačně nazvaného Adie školo – Světadíly za zvířaty.
Začne v 10 hodin a potrvá do 17. hodiny. Ceny za splněné
úkoly budou jako vždy sladké a chladivé.

30/06 / 20:30

Zach´s Pub

Vltava

Legendární skupina Vltava
veze do Plzně „Náklad štěstí“,
který čeká každého, kdo dorazí poslední červnový večer
do Zach´s Pubu! Název aktuálního programu kapely odkazuje na loni vydaný stejnojmenný reediční box všech
řadových CD s bonusovým novinkovým albem raritních
nahrávek s názvem „Diamantové boty ve dvířkách kamen“ a je tedy více než jasné, že je se na co těšit! Kromě
raritních písní z dob dávných a největších hitů ze všech
období existence skupiny, navíc u Zacha zazní také novinky z připravovaného alba!

od 04/07

Hracholuská
přehrada, Butov

Filmový tábor

Staň se členem filmového štábu a natoč s námi film za pouhých 10 dní, vyzývají organizátoři Filmového tábora, děti od osmi do osmnácti
let, které mají rády film, divadlo a vše s tím spojené.
Hlavní náplní tábora je natáčení filmu, na jehož vzniku
se táborníci podílejí nejen z pozice herců, ale vyzkoušejí si také práci s filmovou technikou a naučí se základy
herectví a správné rétoriky. Zájemci se pak individuálně
mohou seznámit například se základy kamery, střihu,
tvorby kostýmů, líčení a s řadou dalších filmových oborů. Kromě toho všeho čekají na táborníky všemožné hry,
táborák, olympiáda a především dobrá nálada a řada
krásných vzpomínek. V nabídce jsou hned 3 turnusy,
první 4.–14. 7., druhý 25. 7.–4. 8. a poslední 12.–22. 8. Více
informací a objednávky na www.divadlofilm.cz nebo
na tel.: 607 975 904.
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24/08 / 19:00

Měšťanská beseda

Misterio del ángel
– Tango argentino
Ojedinělá tangová show odkrývá v příběhu anděla tajemství naší duše. Hudebnětaneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem vás prostřednictvím fenoménu tanga zavedou
do vlastního nitra. V jednom okamžiku budete obklopeni láskou, něhou a smyslností a v dalším svíráni nejkrutější bolestí a steskem. Hudbu k projektu vytváří pětice
vynikajících instrumentalistů Escualo Quintetu a skvělý
perkusista Camilo Caller. Tango jako tanec i život představí tangová akademie Tangonexion a její úžasní tanečníci Patricie Poráková, Javier Antar, Anna Polívková
a Michal Kurtiš. Představení bylo přesunuto z důvodu
koronaviru. Vstupenky zůstávají v platnosti.

TIP NA ČERVENEC
11–12/07

Industriální
dědictví
Šumavy
na Zlatém
potoce
V rámci festivalu Industry Open proběhne
11. a 12. července v Amálině údolí pod Kašperskými Horami na Zlatém potoce workshop na téma
rýžování zlata, hlubinná těžba zlata nebo počátky
šumavského sirkařství a zpracování dřevěného
drátu. V rámci programu budou představena jednotlivá témata, následovat budou názorné ukázky a návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet
praktické dovednosti. Dojde tak na rýžování zlata
pomocí rýžovacích misek i pomocí příhradového
splavu, výrobu hliněných kahanů, výrobu drátů
či sirek. V rámci doprovodného programu bude
také možnost si vyrazit vlastní středověkou minci
nebo si odlít historickou pečeť a také si projít středověkou štolu. Akce se bude konat po oba dny
od 10 do 16 hodin.

červen 2020 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

od 11/06 CineStar, Kino Beseda

Bourák / komedie
Kamile je osmnáct, celý život strávila v severočeském městečku Šlukdorf a má
toho všeho tak akorát. Šlukdorf, i když je fiktivní, je prvotřídní díra. Po revoluci se tu zavřely všechny fabriky, místo toho tu jako houby po dešti vyrostly
non stopy, herny a penziony plné prostitutek. Ještě víc než samotné město
ale Kamilu štve její rodina. Máma už všechno evidentně vzdala a táta, který
si říká Bourák, kšeftuje s ojetými auty, jezdí ve starém růžovém Cadillacu a chová se jako puberťák. Na mámu si
navíc začíná brousit zuby místní gangster a Kamile už přetečou nervy. Rozhodne se s tím vším něco udělat dřív, než
bude pozdě a její rodina i ona sama si definitivně zničí život. První úkol? Přesvědčit mámu, aby konečně vrátila tátu
zpátky na zem. Jenže jednoduché to nebude. Komediálního Bouráka natočil Ondřej Trojan, autor filmů jako Želary
nebo Občanský průkaz. Do hlavní role obsadil bratra Ivana Trojana, dorazí ale třeba i Kristýna Boková, Jiří Macháček,
Veronika Marková nebo Kateřina Winterová. Kino Beseda uvede 29. června.

CineStar, Kino Beseda od 11/06

Ledová sezóna: Ztracený poklad / animovaný
Animovaná série Ledová sezóna rozhodně nekope první ligu mezi animáky.
Popravdě možná ani tu druhou, ale její tvůrci vědí, jak do kin dostat děti. Stačí
pár sympatických animovaných zvířátek a srandovně barevné obrázky a už to
jede. Jednička ani dvojka téhle série nepatří k zrovna výjimečným filmům, tak
uvidíme, jestli to trojka vylepší. Hlavním hrdinou je opět lední medvěd Norm, ze
kterého se stal král ledového severu. I když není moc děsivý a ani nežere na potkání další zvířata. Norm je sympaťák, co
má rád zábavu a svoje kamarády. Jenže teď bude muset ukázat, že se dovede postarat i o svou říši, v jeho tlapách totiž
skončí poklad, na který si brousí zuby spousta hodně nebezpečných lumpů a Norm ho musí nejen ochránit, ale navíc
přísahal, že ho dostane do bezpečí a vrátí tam, kam patří. Honička může začít. Kino Beseda uvede 21. června.

od 25/06

CineStar

Téměř dokonalá tajemství / komedie
V roce 2016 mělo v kinech premiéru italské komediální drama Naprostí cizinci,
které později vyhrálo jednu z cen na festivalu v Tribece a úspěch slavilo po celém světě. Pokud jste ho v kinech minuli, tak nemusíte věšet hlavu. Německá
komedie Téměř dokonalá tajemství je totiž předělávka Naprostých cizinců.
I tentokrát se děj točí okolo skupiny přátel, kteří se sešli na jednom večírku
a rozhodli se ho malinko oživit. Všichni odloží svoje mobilní telefony na stůl a postupně nahlas přečtou všechny
zprávy, které v nich jsou schované. Na světlo tak vyplouvají lehké trapasy, ale i zásadní informace. Třeba o milenkách
a tajemstvích, která lidé schovávají i před svými nejbližšími. Režie se ujal Bora Dagtekin, který natočil trilogii Fakjů
pane učiteli a do své novinky si přivedl i její hvězdy, takže na plátně se objeví Elyas M‘Barek a Karoline Herfurth.

od 25/06

CineStar

Lassie se vrací / dobrodružný / rodinný

Lassie je asi nejslavnější ze všech čtyřnohých zvířecích hrdinů, kteří se kdy objevili na filmovém plátně. A teď se
populární kolie vrací. Spolu se svým lidským kamarádem Florianem jsou nerozlučná dvojka a mají na svém kontě nejednu lumpárnu, ale teď to vypadá, že se jejich cesty budou muset rozdělit. Florianova rodina se stěhuje do malého
bytu, jehož majitelka nemá psy ráda, a tak Lassie musí pryč. Nakonec skončí u Severního moře, kde se o ni stará hrabě, který ji chce věnovat svojí vnučce, jenže Lassie je věrnější, než se zdá. A jakmile dostane příležitost, vezme roha
a pokusí se najít Floriana. I když ten teď žije na druhém konci Německa. Jenže tihle dva kamarádi udělají všechno pro
to, aby mohli být zase spolu. Režíruje specialista na rodinné filmy o zvířatech Hanno Olderdissen, který natočil třeba
i doják Splašené srdce, kde se mladá hrdinka pokoušela poprat se se životem s pomocí svého milovaného koně.
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Názor Mileny Stárkové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Mileny Stárkové
Pokud se mám zamyslet nad jídlem, tak jako první se mi vybaví přístup mých
prarodičů k jídlu. S babičkou jsme často vyrážely na procházky do lesa a sbíraly různé plodiny. Třeba divoký kmín, borůvky, maliny, na podzim šípky.
Věděla jsem, že sběrem nejen šetříme peníze, ale že produkty přírody jsou
zdravé. Vštěpované rady mi v mysli zůstaly a dnes je předávám já svým
vnoučatům. Podobně jako životní moudra, v nichž jídlo také figuruje:
„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ „Láska prochází žaludkem.“
„Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli.“

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Ale abych se vrátila ke skutečnému jídlu. Jsem už více než třicet let vdaná a musím říct, že nejlepší kuchyně,
jakou znám, je ta, která chutná manželovi. Přes týden jsem v Plzni, to si večer dám jen něco malého. Na obědy
chodívám v okolí krajského úřadu – do restaurace Zlatý Drak na vietnamskou polévku PHO nebo do Pijezpi
na Americké třídě, kde se mi líbí jejich moderní kuchyně.
O víkendu vařím to, na co má manžel chuť. Snažím se zařadit zdravé potraviny, nejraději z vlastní zahrádky.
Nejsem v jídle vybíravá. Jen nemusím zvláštnosti, kterými se také někdo dokáže živit, jako jsou žáby, hadi, hmyz,
netopýři, psi nebo třeba kočky. Ale přijedu-li do ciziny, ráda ochutnám tamní tradiční jídlo a porovnám je s českou kuchyní. Mám ráda ostřejší jídla, saláty a jídla z brambor.
Nezapomenutelným zážitkem spojeným se skvělou gastronomií je pro mne cyklovýlet s přáteli, který vedl přes
vesnici Slovenský Grob a byl zakončen konzumací domácí husy s lokšemi. Pokračovat v pedálech se nám pak ale
nechtělo a museli jsme si dát dvacet. Přímo na zahradě restaurace.
Ing. Milena Stárková
Radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví

od 29/05

U Mansfelda

Posezení na terase
Restaurace a vinárna
u Mansfelda jsou od 25. května
otevřené v plné parádě. Koronačas tu využili k velkému jarnímu úklidu a přípravě na návrat do normálního provozu. Těšit se můžete na staré známé tváře,
personální sestava totiž zůstala beze změny. Kromě
naleštěné hospody na vás čeká polední menu a speciality z jídelního lístku. Za slunného počasí můžete
posedět na terase s výhledem na zeleň trávníků a keřů
a pestré barvy květin. Proti nepřízni počasí vás tu navíc
ochrání markýza, takže nebude problém sedět venku
i za deštivého počasí. Na terase si kromě výtečného
kvalitního tankového piva Pilsner Urquell 12° můžete
vychutnat jídla klasické české kuchyně nebo nabíd-
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ky, které se mění každých čtrnáct dnů. Rezervace míst
na tel.: 377 333 844.

od 29/05

el Cid

Speciality
středomořské
kuchyně aneb
dovolená v el Cidu
Do restaurace el Cid v centru Plzně se můžete těšit
v červnu na speciální nabídky středomořské kuchyně.
Každý týden vám kuchařský tým nabídne speciality ze
Španělska, Itálie nebo třeba Francie. Zaměří se na čerstvé mořské ryby, mořské plody, steaky z vyzrálých mas,
saláty nebo lahodné dezerty. Posedět můžete konečně
červen 2020 | www.zurnalmag.cz
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i v restauraci nebo na zahrádce s krásným výhledem
do Křižíkových sadů. Od pondělí do pátku zde podávají polední nabídky, kde najdete speciality světové,
ale i české kuchyně. A ke všem pokrmům si můžete dát
skleničku rozlévaného vína, třeba Verdejo ze Španělska,
Pálavu z Moravy nebo Chardonnay z francouzské oblasti
Burgundska. Více na www.elcid.cz.

od 29/05

Pulcinella

Pulcinella
v novém kabátě
Také italská restaurace a pizzerie Pulcinella je už znovu v plném provozu. V březnu prošel její interiér kompletní rekonstrukcí a nové je i menu,
a tak se vlastně můžete těšit na úplně novou restauraci.
Samozřejmostí je tu dodržování maximálních hygienických standardů, včetně dezinfekce ozonovačem vzduchu. Pulcinella děkuje svým stálým i náhodným hostům,
že jí v uplynulé době zachovali přízeň v podobě nákupu
jídla přes okénko a těší se na viděnou za plného provozu
a v novém kabátě.

27/06 / 10:00–18:00

Klášter Kladruby

Zažít Kladruby
s chutí – Street food

festival a kulinářský trh

Zažít Kladruby s chutí je jednou z akcí, která byla
ve svém původním termínu na konci března zrušena
z důvodu koronavirových opatření, ale pořadatelé rychle našli náhradní termín. Přijďte na setkání příznivců
stylové gastronomie v jedinečném prostředí nádvoří
barokního kláštera Kladruby, které nabídne pestrou
paletu originálních šťavnatých burgrů z vyzrálých mas,
belgické hranolky, klobásky z Krkonoš, jemné polévky
nebo třeba řepánky, smilewafle, zmrzlinu, domácí nanuky, makronky, churros s horkou čokoládou a další
dobroty. Kromě dobrého jídla a pití je připraven i kulturní program, těšit se můžete na varhanní koncert, loutkovou pohádku a koncert skupiny Blue Caravan. Vstupné
je 150 Kč, děti do 15 let, senioři a ZTP 100 Kč na osobu.
Změna termínu je vyhrazena, prosím sledujte FB profil
Dobré jídlo světa kvůli možným organizačním změnám
spojených s pandemickými opatřeními.

26. – 27. 6.

27. 6.

28. 6.

Programová ohniska

Sousedské večeře

Komentované procházky

PÁTEK A SOBOTA
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Nová scéna DJKT

Divadlo | Galerie

MOVING STATION – kulturní prostor

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

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

3. 6. 18:00 Steinway: Gala – opera
10. 6. 18:00 Z jeviště hlediště aneb Balet je silné kouzlo – balet
13. 6. 11:00 Tobogan – talkshow Aleše Cibulky (pořad Čro 2)
17. 6. 18:00 Severní vášeň aneb Jak se zkouší kvalitní činohra – činohra
24. 6. 18:00 Muzikálové matiné Lukáše Ondruše – muzikál
Vstup pro diváky je nyní přes Malou scénu DJKT.

4. 6. 19:00 Vernisáž site-specific díla Víta Čechmánka (hala)
8. 6. 19:00 T ANEC PRAHA – S. Bočková a J. Pocková: Jáma lvová
11. 6. 18:00 Pavel Matoušek: Jak se říká – komentovaná prohlídka
výstavy fotografií
		19:00 Divadelní spolek Jedl: Médeia – moderní adaptace
antické tragédie
14. 6.		
Na hraně – postupová přehlídka experimentujícího
a studentského divadla
15. 6. 19:00 TANEC PRAHA – BOD.Y (SK): Adrena Axis
17. 6. 18:00 Impro-otevřeno – otevřený trénink divadelní improvizace
		18:00 Vernisáž absolventské výstavy ZUŠ Trnka
18. 6. 17:00 Impro-ochutnávky – workshop divadelní improvizace
		19:00 TANEC PRAHA – Cécile da Costa: Roselyne
22. 6. 20:00 Ateliér CH 208 / Triga: Koronténa – absolventská inscenace
24. 6. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Elling – norský příběh
dvou autistů
26.–28. 6. 	Poezie na rynku – postupová přehlídka sólového
uměleckého přednesu a divadel poezie
27. 6. 19:00 Sousedská večeře – v rámci Evropského dne sousedů

Malá scéna DJKT

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

17. 6. 14:00
		16:00
18. 6. 14:00
		16:00
19. 6. 14:00

Cirque de musicals – taneční workshop Terezy Koželuhové
Herec lhář – herecký workshop Lumíra Olšovského
Lekce klasického baletu s Jarmilou Hruškociovou
Pěvecký workshop Soni Hanzlíčkové
Muzikál superlativů ve světě a u nás – beseda s Michaelem
Prostějovským
		16:00 Jak se rodil muzikál u nás – beseda s Pavlem Bárem
Workshopy jsou pořádány v rámci Festivalu NA SCÉNU!

Divadlo Alfa

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

2. 6. 10:00
3. 6. 10:00
4. 6. 10:00
9. 6. 10:00
		19:00
10. 6. 10:00
		19:00
11. 6. 10:00
		19:00
12. 6. 10:00
		19:00
16. 6. 10:00
17. 6. 10:00
18. 6. 10:00
19. 6. 10:00
22. 6. 10:00
23. 6. 10:00
24. 6. 10:00

Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)
Jenovéfa (klub)
Jenovéfa – večerní premiéra (klub)
Jenovéfa (klub)
Jenovéfa – večerní premiéra (klub)
Jenovéfa (klub)
Jenovéfa – večerní premiéra (klub)
Jenovéfa (klub)
Jenovéfa – večerní premiéra (klub)
Pozor, Zorro! (jeviště)
Pozor, Zorro! (jeviště)
Pozor, Zorro! (jeviště)
Pozor, Zorro! (jeviště)
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)
Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (jeviště)

Divadlo Dialog

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

10. 6.
12. 6.
16. 6.
20. 6.
23. 6.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Nebezpečně sexy – komedie, hraje Divadlo Maebh
Noční hlídač – komedie, premiéra, hraje Zrcadlo
Fajnmen (QED) – v hlavní roli Jakub Zindulka, hraje Spodina
Agentura Drahoušek – komedie, hraje Théta
Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
24. 6. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus
26. 6. 19:00 Nebezpečně sexy – komedie, hraje Divadlo Maebh
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Divadelní léto pod plzeňským nebem

Park U Ježíška, Plzeň, www.divadelnileto.cz

8. 7. 20:30
9. 7. 20:30
14. 7. 20:30
15.–19. 7.
25. 7. 20:30
26.–27. 7.

Improzápas – doprovodný program
Open Air Slam – doprovodný program
Švanda dudák – obnovená premiéra
Švanda dudák – reprízy (vždy od 20:30 hod.)
Poslední zrnko písku – premiéra, Činohra 16–20
(divadelní soubor studentů DAMU)
Poslední zrnko písku – reprízy (vždy od 20:30 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 1. 11.	Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM
– výstava
Kulturní program během výstavy:
25. 6. 17:00 Od srdce aneb letní koncert Světa kvítek – závěrečný
koncert žáků pod vedením Miriam Čížkové, uvádí Jiří Hlobil
Výstavní síň „13“
do 27. 9.	Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– výstava
Kulturní program během výstavy:
10. 6. 16:00 Tvůrčí dílna pro rodiče a děti 6-15 let – doprovodný
program k výstavě Od práce k zábavě, rezervace
na tel.: 377 908 536 a na cislerova@zpc-galerie.cz
17. 6. 17:00 Matkovražedkyně – křest knihy Daniely Kovářové, uvádí
Petr Jančařík a Jiří Hlobil
26. 6. 18:00 Letní kabaret na dvorku – veselý kabaretní pořad plný
humoru a krásných šansonů, účinkují Poetické divadlo
a Duo Musette
červen 2020 | www.zurnalmag.cz
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Galerie Evropského domu SVK PK

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, www.svkpl.cz

do 26. 6.	Milan Kundera (neztracen) v překladech – výstava

Výstavní síň Radnice, II. patro:
do 31. 7.
Ze šuplíku II – členové UVUP vystavují své náčrty a kresby
Galerie Dominikánská 12:
do 30. 8.
Karel Pašek: Neznáme se, poznáme se – výstava obrazů

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Galerie města Plzně

Nám. Republiky 40, út–ne 10–12 a 12:30–18 hod., tel.: 378 035 310, www.galerie-plzen.cz

do 7. 6.		
Václav Sika / Od Ornamentu k realitě – výstava prodloužena
18. 6.–6. 9.	Václav Malina: Útěky a návraty – výběr z tvorby po roce
2000, výstava bude otevřena bez zahájení (nadzemí)
18. 6.–6. 9. Petr Skala: Cesta časem – experimentální tvorba z let
1965–2019, výstava bude otevřena bez zahájení (podzemí)
25. 6. 16:00 Petr Skala: Cesta časem – komentovaná prohlídka
s autorem výstavy
25. 6. 16:00 Václav Malina: Útěky a návraty – komentovaná prohlídka
s autorem výstavy

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

Galerie J. Trnky:
do 21. 6.
Petr Filip / Bezcitná exhibišn – výstava, obrazy a objekty
24. 6. 17:00 Petr Hartman / Naděje – vernisáž výstavy
25. 6.–19. 7. Petr Hartman / Naděje – výstava plastik a obrazů
1. 7. 16:00 Petr Hartman / Naděje – komentovaná prohlídka výstavy

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 10–18 hod.,
so 10–15 hod. (GLS)

do 6. 6.		
10. 6.–4. 7.

Zdeněk Fránek, Figures – výstava prodloužena (GLS)
Grafika roku 2019 – výstava (GLS)

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, tel.: 378 370 200, út–ne 10–12 a 12:30–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
do 28. 6.
Střípky skleněných negativů – výstava
do 26. 7.
Skauti v boji za svobodu – výstava
do 30. 8.
Ladislav Rada: Ohlédnutí – výstava
2. 6.–13. 9.	Věra Sidorjaková: Mezi soškami si připadám jako v ráji
– průřez tvorbou, výstava
Doprovodné pořady:
4. 6. 10:00 Rok na vsi: Domácká lidová výroba – doprovodný program
k expozici Rok na vsi aneb Od Martina do Martina,
objednávejte na tel. čísle 378 370 201, vždy do 16:00 hod.
(také 11., 18. 6. a 25. 6. a 2., 9., 16., 23. a 30. 7.)

Výlety s PMDP Novinka
Nechte se inspirovat
na webových stránkách PMDP
v sekci Zábava!

KRÁTKÉ PROCHÁZKY

PŮLDENNÍ

CELODENNÍ

ZA VÝHLEDY

GASTRO VÝLETY

ZA POZNÁNÍM

www.pmdp.cz
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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 26. 7.
Svět středověkých her – výstava
do 30. 8.
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – 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, Lazebnický dvorek – program seznamuje děti prostřednictvím
hry s barokním lazebnictvím, Expedice na niti, Loutkářská dílna profesora
Skupy – děti si zde můžou vyrobit drobné loutky, Půjčovna loutkových
divadel – půjčovna rodinných loutkových divadel na tel. čísle 778 486 644

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 23. 8.
Ikony / Okna do nebe – výstava
Doprovodné programy:
9. 6. 17:00 Ikony / Okna do nebe – přednáška (kaple sv. Barbory)

Stará synagoga

Smetanovy sady 5, www.facebook.com/OldSynagogue, vstupné zdarma či
za dobrovolný příspěvek

18. 6. 20:00 D er Šenster Gob – pražská akustická kapela hrající
romskou, židovskou a balkánskou hudbu, vstupné 150 Kč
21. 6. 19:00 Ála Ptáčníková – koncert
22. 6. 19:30 Příběhy hudby v synagoze – experimentální vokální
kvarteto Affetto
25. 6. 19:00 Procházky uměním – koncert

ZOO

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

20. 6. 10:00 P ohádková stezka – zábavný program pro děti (do 17:00 hod.)
		14:00 Volba Květinové princezničky a Květinového prince
– před Tropickým pavilonem
27. 6. 10:00 Adie školo: Světadíly za zvířaty – soutěžně-cestovatelský
program (do 17:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 20. 12.
5.–6. 6.		
19. 6. 20:00
22. 6.		

GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – výstava prodloužena
Future Gate – sci-fi festival
Vypsaná fiXa – koncert
Tři sestry – koncert

Muzea | Instituce | Kino | Koncerty

26.–27. 6.	Monster Meeting 2020: Dymytry a Traktor – Rock Metal
Music Show
26.–28. 6.	Evropský den sousedů – akce pro veřejnost v programových
ohniscích, sousedské večeře i komentované procházky
30. 6.		
The Cricketz – koncert

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

2. 6. 17:00
		20:00
9. 6. 17:00
		20:00
16. 6. 17:00
		20:00
23. 6. 17:00
		20:00
30. 6. 17:00

V síti − dokumentární, Česko
V Mariině ráji − Finsko / Estonsko
Pro Samu − dokumentární, Velká Británie / Sýrie
Výjimeční − Francie
Dálava − dokumentární, Česko
Srdcová královna − Dánsko / Švédsko
Extase − Československo / Rakousko
Vidíš měsíc Danieli − Dánsko / Norsko / Švédsko
Psi nenosí kalhoty − Finsko / Lotyšsko (také od 20:00 hod.)

CineStar

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

od 11. 6.
od 25. 6.

Bourák, Ledová sezóna: Ztracený poklad
Lassie se vrací, Téměř dokonalá tajemství

Zach´s Pub

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

2. 6. 20:30
4. 6. 20:30
9. 6. 20:30
11. 6. 20:30
16. 6. 20:30
18. 6. 20:30
21.–22. 6.
24. 6. 20:00
25. 6. 20:00
30. 6. 20:30
2. 7. 20:30
8. 7. 20:00
12. 7. 20:00
15. 7. 20:30
22. 7. 20:30
23. 7. 20:00
29. 7. 20:30

Hibaj – best czech revival band
minus123minut – jazz, blues, funky
Poetika – pop rap z Vysočiny, poprvé u Zacha
Sto zvířat – skapop
Laura a její tygři – funky, jazz, soul, rock
Zrní – něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen
Pokáč – přeloženo z 25. a 26. května, vyprodáno
Slam Poetry – poezie naživo, poezie okamžiku
Vladimír Mišík & ETC – sup. V. O. Nejezchleba + Kybabu
Vltava – české texty, hudba světová
Znouzectnost
Cheers! + The Wild Roots
Trautenberk – tanz metal
Kamil Střihavka + The Leaders
Krausberry
Der Šenster Gob
Hudba Praha Band – pokračování legendární rockové
kapely
POZOR! Kapacita klubu je za současných opatření omezená. Změna
termínů vyhrazena.

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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k ino be s e da vá s z v e
1. 6.

19:15

4. 6.

19:15

7. 6.

14:30

7. 6.

17:00

8. 6.

19:15

11. 6.

19:15

14. 6.

14:30

14. 6.

17:00

15. 6.

19:15

V SíTI
PaRazIT
JEžEk SONIc
VOláNí DIVOčINY
afRIkOu Na PIONýRu
Emma
fRčímE
aNDRé RIEu: 70 lET mláD
VlaSTNícI

PRO SENIORY
PRO SENIORY
PRO DĚTI
PRO SENIORY

18. 6.

19:15

21. 6.

14:30

21. 6.

17:00

22. 6.

19:15

25. 6.

19:15

PRO DĚTI

28. 6.

14:30

PRO SENIORY

28. 6.

17:00

PRO SENIORY

29. 6.

19:15

kalIfORNSký SEN
lEDOVá SEzóNa:
zTRacENý POklaD
amuNDSEN
POSlEDNí aRISTOkRaTka
JuDY
SuPER mazlíčcI
STařícI
BOuRák

Za kulturou
bezpečně
Do Kina Beseda
bezpečně

PRO DĚTI
PRO SENIORY
PRO SENIORY
PRO SENIORY
PRO DĚTI
PRO SENIORY

Max. 100 osob

2m
2m
Vstupenku si kupte
předem online

Prodej na místě
Vstupenku
si kupte
NENÍ možný
ideálně předem online

Dbejte na zvýšenou
osobní hygienu

Respektujte pokyny
Dbejte na zvýšenou
a doporučení
personálu
osobní hygienu

Netvořte hloučky,
nevyužívejte sezení
v odpočinkových zónách

Ve frontách i ve foyer
Ve
frontáchodstupy
i ve foyer
dodržujte
dodržujte odstupy

Pokud je to
plaťte bezko

Neustále si chraňte
Respektujte
pokyny
nos
a ústa rouškou
a doporučení personálu

Neustále si c
nos a ústa r

Nekonzumujte
Neobsazujte místa,
Netvořte
hloučky,
která Nekonzumujte
nemáte uvedená
žádné
občerstvení,
nevyužívejte
sezení
žádné občerstvení,
na vstupence,
nezasahujte
vlastní
ani zakoupené
v odpočinkových zónách
ani zakoupené
dovlastní
rozmístění
nábytku

Děkujeme

www.kinobeseda.cz
Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz

Neobsazujte
která nemáte
na vstupence, n
do rozmístění

SLEVOVÁ
OOOPATŘENÍ
Nejlepší akce
čekají v bezpečí
centra Olympia Plzeň

