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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
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léto a prázdniny přišly navzdory koronaviru
a s sebou přinášejí i řadu tradičních akcí. Je
to moc dobře. Je radost vidět, že organizátoři vydrželi s chladnými nervy jako hráči
pokru, že unesli i to obrovské riziko a že
třeba Divadelní léto pod plzeňským nebem neodvolali. Pravda, bude trochu jiné,
ale bude. Před chvílí mi telefonoval Michal
Jančařík, aby mi řekl, že i on jde do rizika a připravuje na srpen
další ročník Nebílovského divadelního léta.
Další milý telefonát byl od nového provozovatele rozhledny na Krkavci, která
má ambice se stát tím, čím bývala na počátku 20. století: místem výletů, místem
rozhledů a také místem kulturního dění. Klobouk dolů před všemi, kdo tuhle
odvahu mají a táhnou káru kulturního života dál, ačkoli momentálně je cesta
hodně kamenitá a plná výmolů. Prodlužují se výstavy, na program přicházejí
zrušené koncerty a představení. A objevují se i nové nápady a nové akce. Třeba
letní kino na zahradě Paměti národa, kde se budou promítat Příběhy 20. století
doplněné o muziku a setkání se zajímavým hostem.
Lidské tělo je prý zkonstruováno tak, aby vydrželo hodně moc. Jediné, co mu
opravdu nesvědčí, je příliš mnoho odpočinku a zahálky. Zdá se, že lidský duch
je konstruován obdobně. To, že se život, a to i ten kulturní, za více než dva
měsíce úplně zastavil, ho spíš posílilo. Připomíná trávu, která si najde cestu
a vyraší mezi dlažebními kameny nebo nadzvedne souvislý plášť asfaltu a dere
se ke slunci.
Protože čtete Žurnál, dá se říct, že i vy jste takoví kulturní nezmaři, taková tráva, která vyraší navzdory rozmarům a nepřízni počasí. Věřím, že i tentokrát si
z nabídky na následujících stránkách vyberete. Možná, že tu chybí něco, na co
jste byli po léta zvyklí, ale určitě najdete něco nového. Co třeba festival Barokní
dech? Nebo dobová slavnost na Kozlu? Anebo je spíše libo trochu alternativní
kultury v Moving Station? Anebo raději vyrazíte poznávat krásy našeho kraje, který je posetý drobnými památkami sakrální a lidové architektury? V tom
případě pro vás máme tip na nové cyklotrasy na Rokycansku, protože víme,
že kultura byla v časech antiky vnímána jako krása těla i ducha. A když vám
po tomhle výkonu vyhládne, zajděte do některé z restaurací, které se na vás
také těší a chystají veskrze letní menu.
Tedy: krásné léto plné báječných zážitků a dojmů vám přeje
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Plzeňská filharmonie – nová sezóna

šéfdirigenta Plzeňské filharmonie, zazní Čajkovského 5. symfonie či Beethovenův 3. klavírní koncert v podání Ivana Klánského. Hlavním
hostujícím dirigentem zůstává Tomáš Brauner,
stálým hostujícím dirigentem Chuhei Iwasaki.
Co chystáme dál? I pro novou sezónu, která je
již v prodeji, filharmonie připravila čtyři abonentní řady. Řada crossoverová přináší koncerty Zvuk Hollywoodu 2 a Opereta gala &
Franz Lehár, dětská Duha nabídne premiéry
pořadů Namaluj si hudbu a Jazyk svatého
Jana a obnovenou premiéru programu Filharmoníček a ztracená písnička. Jsme rádi, že se
dětský klub Filharmoníček těší stále větší oblibě (jak své děti zaregistrovat, najdete na našich webových stránkách). Středním školám
budou zpřístupněny některé generální zkoušky, projekt Muzikantská naděje úspěšně vstupuje do svého druhého ročníku a senioři se
mohou těšit na nové tematické pořady provázené slovem.

Vážení a milí posluchači,
jak víte, pandemie přerušila veškerý jarní kulturní život. Byť se opatření uvolňují, mnoho evropských zemí
do konce srpna zrušilo či postupně ruší většinu kulturních akcí, a tak není jisté, zda Plzeňská filharmonie během července a srpna na plánovaných festivalových
koncertech v Mnichově a Cottbusu vystoupí. O to více
se těšíme na novou koncertní sezónu, která, jak doufáme, už bude bez omezení.
Plzeňská filharmonie do sezóny 2020/21 vstoupí programem, který koncem srpna provede na festivalu
Litoměřické svátky hudby. Původně plánované Mozartovo Rekviem nahradí operní program s předními sólisty a Bachův houslový koncert E dur v podání
Václava Hudečka. V první polovině září bude orchestr
ve spolupráci s Českým rozhlasem natáčet nové rozhlasové snímky a připravena jsou i dětská představení
pro základní školy. Premiéra dětského abonentního
představení Namaluj si hudbu plánovaná na 20. září
bude předcházet zahajovacímu koncertu sezóny,
na němž 24. září pod taktovkou Ronalda Zollmana,
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Dvě klasické řady Diamant a Platina nabídnou dramaturgii, v níž je stále zohledněno
„beethovenské“ výročí, chybět nebudou
ani koncerty a symfonie Antonína Dvořáka.
Česko-japonským programem, na kterém
v listopadu pod taktovkou Chuheie Iwasakiho
vystoupí s Dvořákovým houslovým koncertem
japonská houslistka Mayumi Kanagawa, připomeneme 30. výročí partnerství měst Plzeň a Takasaki. Pro předvánoční čas jsme zařadili melodramy v podání našich předních hereckých
osobností a koncertem ke „Světovému dni
zraku“ podpoříme Lions Club Bohemia Plzeň.
Na závěrečném koncertě festivalu Haydnovy
hudební slavnosti vystoupí s Plzeňskou filharmonií sólisté Lukáš Pavlíček a Zuzana Rzounková a festival Smetanovské dny zahájíme Smetanovou Mou vlastí. O koncertu s názvem Pocta
Janu Kubelíkovi se dočtete dále.
Velkou událostí Plzeňského kraje budou Slavnosti Jana Nepomuckého (v roce 2021 uplyne
300 let od jeho blahořečení), proto tomuto
světci věnujeme dva zvláštní koncerty – Pocta
sv. Janu Nepomuckému a autorský pořad pro
děti Jazyk svatého Jana. Oba zahrajeme jednak v rámci abonentních řad v Plzni a jednak
přímo v Nepomuku.
Těšíme se na vás!
Mgr. Lenka Kavalová,
ředitelka Plzeňské filharmonie
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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Jan Kubelík se svým mladým synem vystoupil na dvou
koncertech i s Plzeňskou filharmonií. Koncert 20. 9. 1934
byl vlastně prvním koncertem, kdy tehdy ještě poloamatérský symfonický orchestr Osvětového svazu vystoupil
pod názvem Plzeňská filharmonie. Pod synovou dirigentskou taktovkou Jan Kubelík na tomto večeru provedl hned
dva houslové koncerty – Beethovenův D dur a Paganiniho
První houslový koncert. Z programu, který se zachoval
s podpisy obou umělců, lze vyčíst, že Paganiniho koncert
byl přednesen v Kubelíkově úpravě orchestrálního doprovodu s vlastní Kubelíkovou kadencí.
Plzeňská filharmonie vzpomene Jana Kubelíka na dvou
koncertech v Plzni a Klatovech 15. a 16. října 2020 mimořádným způsobem: Paganiniho houslový koncert zahraje
světově proslulý houslista albánského původu Tedi Papavrami, ve druhé půlce koncertu bude uvedena pod
vedením Ronalda Zollmana jediná Kubelíkova symfonie
a moll – skladba, na níž Jan Kubelík pracoval za svého
posledního pobytu v Americe a která představuje vyvrcholení jeho tvůrčích skladatelských ambicí.
Zazní v novodobé premiéře. První a zatím jediné provedení tohoto třívětého symfonického díla obstarala
Česká filharmonie za řízení syna Rafaela na jednom z jeho
10 jubilejních koncertů v roce 1939 v Praze.
Slávu Jana Kubelíka bylo skutečně možné v prvních desetiletích minulého století poměřovat snad pouze s Carusem
či legendárním klavíristou Paderewskim. Na svou dobu Jan
Kubelík vydělával ohromné peníze. Vlastnil zámky, dlouhá
léta i čarokrásnou vilu v přímořské Opatii (před několika
lety byla také v tomto letovisku k jeho poctě odhalena
v Parku Angiolina moderní skulptura). Závěr jeho osobního života již tak radostný nebyl. Dostal se do velkých dluhů
a o své jmění v třicátých letech v době světové hospodářské krize přišel.
Umělecky činným ale zůstal až do posledních dnů svého
života a jeho 10 jubilejních koncertů vlastně shrnulo celou
tehdejší houslovou literaturu. Nezbývá než se poklonit
ohromnému výkonu, na který by sotva dosáhl jiný houslista i v mladších letech.
Kubelík se stal legendou. I při velké slávě a mnoha poctách
však zůstal prostým člověkem a svědomitým umělcem.
Jeho jméno v houslové historii je stále velkým pojmem.
Vždyť k padesátinám Jana Kubelíka napsal jeho velký učitel
Otakar Ševčík tato slova: „Až dosud svět spatřoval největší
houslový zjev v Paganinim, ale v budoucnu bude symbol
největšího houslového umění vidět v Janu Kubelíkovi“.
Toto proroctví se s příchodem Jaschi Heifetze sice možná
zcela nenaplnilo, ale i tak zůstává Jan Kubelík zářivou osobností, symbolem úspěchu a mimořádné slávy.

Jan Kubelík
s Plzeňskou filharmonií
Jméno a umění slavného českého houslisty
první poloviny minulého století poznal celý
svět. V nejslavnějších dobách své mezinárodní
kariéry před první světovou válkou byl zván
houslovým géniem jako Paganini redivivus.
On sám se ale i podle vypravování dcery Anity
označení „geniální umělec“ bránil. Tvrdil, že géniem hudby byl Mozart a Beethoven.
V letošním roce si připomínáme dvojí výročí Jana Kubelíka. 5. července uplyne 120 let
od jeho narození a 5. prosince 60 let od úmrtí.
U šestky zůstaneme. Šestka a její násobek byly
pro Jana Kubelíka osudovým číslem. Napsal
šest houslových koncertů, z osmi jeho dětí se
plnohodnotného dospělého věku dožilo celkem šest (pět dcer a syn Rafael). A právě Rafael
Kubelík byl pokračovatelem slávy svého otce,
byť v jiné hudební disciplíně – stal se slavným
dirigentem. Jeho umělecký návrat na pódium
Smetanovy síně po dlouhé emigraci byl v pozornosti všech tehdejších medií a Smetanova
Má vlast se na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 1990 dočkala nezapomenutelného, téměř kultovního provedení.

Ing. Vladislav Vilímec za Společnost Jana Kubelíka
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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24/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Osud

Na zahajovacím koncertu nové
sezóny Plzeňské filharmonie
vystoupí vynikající klavírista Ivan Klánský. Na programu
budou skladby Giuseppe Verdiho Síla osudu (předehra),
Ludwiga van Beethovena Koncert pro klavír a orchestr
č. 3 c moll, op. 37 a Petra Iljiče Čajkovského Symfonie č. 5
e moll, op. 64. Plzeňská filharmonie zahraje pod vedením svého šéfdirigenta Ronalda Zollmana.

15/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Pocta
Janu Kubelíkovi

Mimořádně zajímavý koncert věnovaný poctě Janu Kubelíkovi, fenomenálnímu
českému houslistovi první poloviny minulého století.
Plzeňská filharmonie jej připomene mimořádným způsobem, a to Paganiniho houslovým koncertem, který
zahraje světově proslulý houslista albánského původu Tedi Papavrami. Ve druhé polovině koncertu bude
uvedena pod vedením Ronalda Zollmana i Kubelíkova
jediná symfonie a moll. S týmž programem vystoupí
Plzeňská filharmonie i o den později v Klatovech. Oba
koncerty se konají ve spolupráci se Společností Jana
Kubelíka.

19/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Dvořákovy
koncerty 1

U příležitosti 30 let partnerství
měst Plzně a Takasaki se uskuteční koncert s lákavým
programem, na kterém vystoupí jako sólistka skvělá
japonská houslistka Mayumi Kanagawa. Na programu
budou skladby Antonína Dvořáka Koncert pro housle
a orchestr a moll, op. 53 a Symfonie č. 7 d moll, op. 70
a také skladba Gustava Holsta Japonská Suita, op. 33.
Stejné skladby zazní i na druhém koncertě, který se
koná ve Kdyni o den poději. Plzeňskou filharmonii bude
dirigovat Chuhei Iwasaki. Oba koncerty se konají pod
záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.
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04/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Má vlast

Součástí koncertní sezóny Plzeňské filharmonie je už tradičně i hudební festival Smetanovské dny, který se uskuteční od 4. do 25. března 2021. Jeho již 41. ročník bude
zahájen stylově – slavnostním koncertem Má vlast Bedřicha Smetany. Plzeňskou filharmonii bude řídit Chuhei
Iwasaki.

13/05 / 19:00

Měšťanská beseda

Pocta
sv. Janu
Nepomuckému

Ve spolupráci s Maticí sv. Jana Nepomuckého vznikl
mimořádný hudební projekt, který, jak už název napovídá, vzdává hold památce blahořečeného Jana Nepomuckého. Na koncertě zazní skladby Jakuba Jana Ryby,
Pavla Josefa Vejvanovského, Františka Xavera Thuriho,
Leopolda Koželuha a Jiřího Ignáce Linka. Jako sólisté
vystoupí Gabriela Eibenová (soprán), Nadia Ladkany
(alt), Ondřej Holub (tenor) a Tadeáš Hoza (bas). O sborový zpěv se postará Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy pod vedením sbormistra Jakuba Zichy. Plzeňskou filharmonii bude řídit Ronald Zollman.
O tři dny později, v neděli 16. května, bude od 16 hodin
proveden stejný koncert v Kostele sv. Jakuba Většího
v Nepomuku u příležitosti zasedání České biskupské
konference.

20/05 / 19:00

Měšťanská beseda

Zvuk
Hollywoodu II

Program koncertu s názvem
Zvuk Hollywoodu II nabídne po úspěšném premiérovém uvedení nejslavnějších filmových melodií v minulé
sezóně další skvělý výběr, tentokráte z filmů Harry Potter, Star Wars, Mamma Mia, Superman a jiných v podání
zpěvačky Karolíny Kaňkové. Dirigentem Plzeňské filharmonie bude Chuhei Iwasaki.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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Ceny abonmá

Jak zakoupit abonmá
Plzeňské filharmonie
Zakoupení abonmá je možné na jakémkoliv
prodejním místě Plzeňské vstupenky.
Seznam prodejních míst najdete
na www.plzenskavstupenka.cz
Předprodej abonmá pro stávající
abonenty začal 18. 6. a končí 3. 7. 2020.
Po tuto dobu jsou předplatitelům jejich
místa rezervována.
Pro nové abonenty začíná předprodej
7. 7. 2020 a konečná uzávěrka prodeje
abonmá je 31. 7. 2020.
Po tomto datu již není možné abonmá
zakoupit.
Vstupenky na jednotlivé koncerty budou
v předprodeji od 3. 8. 2020.

Abonentní řada klasická:
Diamant (5 koncertů)

1 100 Kč

Abonentní řada klasická:
Platina
(9 koncertů)	

1 980 Kč

Abonentní řada multižánrová:
Crossover (2 koncerty)	

640 Kč

Abonentní řada dětská:
Duha (3 koncerty)		

450 Kč

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

červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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Plzeňský kraj
přeje cyklistům
Cykloresort Radnicko
pro terénní cyklisty
i rodinné výlety
V Přírodním parku Horní Berounka a jeho
okolí vznikla další z mnoha cyklisticky zajímavých destinací, Cykloresort Radnicko.
Společně ji vybudoval Plzeňský kraj a Mikroregion Radnicko. Na své si zde přijdou
terénní cyklisté, ale i rodiny s dětmi.

Do resortu
vlakem nebo autem
Z Plzně je pro méně zdatné cyklisty nejlepší využít dopravu vlakem, a to spoj Plzeň – Radnice. Nejvhodnější je vystoupit
v zastávce Stupno a dál vyrazit na kole
k areálu bývalé továrny Ultramarínka, který je postupně přebudováván na místo
k aktivnímu trávení volného času. Pokud využijete dopravu vlastním vozem, dojeďte až
do Břas. Tady je možné auto nechat na parkovištích, která jsou součástí Ultramarínky.
Využít můžete také parkoviště v Újezdu
u Svatého Kříže či parkoviště resortu Darovanského dvora. Tady se navíc můžete před
cestou občerstvit nebo využít ostatních
zdejších služeb.
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Plzeňský kraj přeje cyklistům

Areál Ultramarínka je jedním z nástupních míst cykloresortu.
Najdete zde asfaltový Pumptrack, Skill lajnu pro nácvik techniky jízdy na horském kole, in-line dráhu, workoutové hřiště nebo
disk golf. Budují se tady také hřiště na volejbal. Dalším nástupním místem je areál koupaliště v Újezdě u Svatého Kříže. I zde
je Pumptracková dráha, Skill lajna pro nácvik dovedností jízdy
na horském kole, dětské hřiště a restaurace.

Tři okruhy, singletracky i tratě pro MTB
Samotný cykloresort tvoří tři základní, na sebe navazující,
obousměrné okruhy o délce 7 km. Jsou značeny jako modrý,
žlutý a zelený. Všechny jsou konstruovány jako trasy nejmenší
náročnosti, vhodné pro rodiny s dětmi a méně zdatné cyklisty.
Dále slouží jako cesty k trailům vyšší obtížnosti a jako návratové
a propojovací cesty mezi jednotlivými částmi destinace Cykloresort Radnicko. Modrý okruh vede okolo Břas, žlutý okolím
Vranovic a zelený okolím Újezda u Svatého Kříže. Ten zároveň
slouží k propojení Radnic a druhé etapy výstavby v polesí
Kamenec.
Pro horská kola je zde 6 km dlouhý systém technických tratí,
který bezprostředně navazuje na areál Ultramarínky. Nesmíme
zapomenout také na 11 km jednosměrných stezek pro cyklisty tzv. singletracků, které se nacházejí především u Újezda
u Svatého Kříže. Jsou rozděleny podle obtížnosti na lehčí pro
malé děti až po náročné pro zdatné cyklisty.
Projekt je stále ve výstavbě. Již nyní je vybaven navigačním systémem a probíhá osazování informačními tabulemi. Ve druhé
etapě přibude nástupní místo v Radnicích a okolí Městského
rybníka i nové singletraily v prostoru polesí Hrádek. Už nyní je
město Radnice s projektem propojeno prostřednictvím zeleného okruhu. Zajímavá je například také možnost při příjezdu vlakem vystoupit ve Stupně, projet
si celý Cykloresort Radnicko
a odjet z Radnic.

červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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Za zážitky do pivovaru

Za zážitky
do pivovaru
Přijedou vás v létě navštívit kamarádi z opačného konce republiky a vy
pro ně chystáte program nebo prohlídku města? Pak určitě neopomenete ani to, co je synonymem Plzně
po celém světě: pivovar!

Léto v Prazdroji
Tak jako každý rok i letos chystá
pivovar festival Léto v Prazdroji! Opět se můžete od července do srpna těšit na čtvrteční koncerty na nádvoří
pivovaru, od srpna na páteční
letní kina u Formanky pod hvězdnou oblohou a 18. července se uskuteční první grilovačka na Formance. Sledujte
www.prazdrojvisit.cz a těšte se na léto plné zážitků.

Kino Koncerty

Program koncertů a letních kin
2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.

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

7. 8.
14. 8.

21:30
Vlastníci
21:30	Tenkrát
v Hollywoodu
21:30
Přes prsty
21:30
Zrodila se Hvězda

21. 8.
28. 8.

Ready Kirken
Burma Jones
Vilém Čok
Brutus
Turbo
Kečup
Zvlášňý škola
Extra Band revival
Odyssea

Prohlídky pivovaru
Plzeňský Prazdroj
Přijďte na prohlídku pivovaru
Plzeňský Prazdroj a poznejte jedinečný příběh legendy Pilsner
Urquell. Milovníky historie začervenec 2020 | www.zurnalmag.cz

ujme model pivovaru z konce 19. století, varna
z 30. let minulého století nebo historické sklepy, kde se
dodnes vyrábí pivo Pilsner Urquell tradiční metodou
jako za dob prvního sládka. Vrcholem prohlídky je právě degustace nefiltrovaného a nepasterizovaného piva
Pilsner Urquell načepovaného přímo z ležáckých dubových sudů v historických sklepech.
Kromě prohlídky se můžete na nádvoří pivovaru podívat
i na výstavu fotografů Anny a Karla Kocourkových Industrial Magic. Více než rok fotili v pivovaru skrytou krásu průmyslových prostor, kterou ve fotografii přetvořili
na magický industriál. Výstava potrvá do 30. září.

Festival
Industry Open
zpestří celé léto
Po loňském premiérovém ročníku se také letos mohou obdivovatelé technických památek
těšit na bohatý program festivalu Industry Open. Na rozdíl od loňského roku, kdy byly všechny akce koncentrované na jeden víkend, se bude letos festival odehrávat
v průběhu celého léta. Novinkou budou zážitkové jízdy
vlakem do Škodovky či výlety historickým autobusem
po stopách těžby uhlí nebo železa. Z programu plného
komentovaných prohlídek, zážitkových jízd, tematických
výletů a dalších akcí si můžete vybírat od poloviny června
až do září. Vstupenky jsou již v prodeji.
Výběr z programu Industry Open 2020
• S peciální prohlídky Plzeňského Prazdroje s návštěvou
unikátní sladovny
• V
 ýlety historickým autobusem po stopách uhlí
a železa
• Jízdy vlakem do Škodovky a do depa Českých drah
• K
 omentované prohlídky muzeí a Loosových interiérů
a architektonické procházky
Více informací na www.industryopen.cz.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

O filmy z filmáče ve Varech nepřijdete! Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech se totiž rozjede do celé republiky. A Kino Beseda samozřejmě nemůže chybět. Kino v Měšťanské besedě se tak
na 9 dní promění ve festivalové kino včetně výzdoby a těšit se můžete i na živé přenosy tradičních úvodů před filmy a po některých
z nich také online debaty s tvůrci.
Od 3. do 11. července v Kině Beseda uvidíte 16 festivalových filmů,
které pečlivě vybrali dramaturgové KVIFF. Tři filmy z výběru budou
uvedeny v evropské premiéře (Luxor, Bez zvláštních znamení a Tajný
agent) a jeden dokonce v premiéře světové, a to český dokument
Meky.

„Vary míří do Plzně!“
Speciální přehlídku nazvanou Tady Vary odstartuje 3. července australské drama Než skončí léto (3. 7.), které se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách. V dalších dnech pak
uvidíte dva snímky denně. Určitě si nenechte ujít vítězný film ze Sundance s názvem Jalda, noc odpuštění
(4. 7.), originální portrét věnovaný Stanleymu Kubrickovi Kubrick o Kubrickovi (6. 7.) či Zlovolné historky
z předměstí (7. 7.), které si za svou sžíravou vizi zkaženého lidství odnesly z Berlinale Stříbrného medvěda
za nejlepší scénář.
Cenou diváků z prestižního festivalu Sundance se může pochlubit mysteriózní thriller Bez zvláštních znamení (10. 7.) vyprávějící o Mexičance, jež se vydává na stovky kilometrů dlouhou pouť, aby našla svého syna.
Závěrečný snímek přehlídky Honey Boy (11. 7.) vás naprosto drtivě vtáhne do komplikovaného vztahu otce
a syna. Autorem autobiografického scénáře je herec Shia LaBeouf, který hraje právě postavu Jamese, v níž
se zrcadlí jeho vlastní otec.
Přijďte v červenci zažít atmosféru filmáče ve Varech do Kina Beseda. Kompletní seznam filmů přehlídky
Tady Vary najdete na webu Kina Beseda. A možná… možná přijde i Jiří Bartoška…

Světové špičky
se sejdou v Besedě
Že gregoriánský chorál je jednohlasý latinský zpěv bez
doprovodu nástrojů užívaný při obřadech římskokatolické
církve, asi víte… Věděli jste ale, že se jedná o nejstarší formu, která se dochovala až dodnes beze změn?
A právě předního světového interpreta gregoriánských
chorálů a středověké duchovní hudby obecně můžete živě
slyšet 19. října v Měšťanské besedě! Do Plzně totiž přijede
soubor Schola Gregoriana
Pragensis
založený
Davidem
Ebenem, který v Měšťanské besedě doprovodí další světové eso
ve svém oboru – oceňovaný violoncellista
Jiří Bárta.
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06/09
10:00

Hrátky s Michalem

22/10
19:00

Budou Ježkárny
i soudničky

Michal Nesvadba na začátku září
dorazí do Měšťanské besedy, aby ji celou oblepil samolepicí páskou. Proto doufáme, že přijde
hoooodně dětí, které si s ním budou hrát a dovádět a zabaví Michala na celé dopoledne. Zábavné
představení je vhodné pro děti od 2 do 9 let.

V říjnu si nenechte ujít spojení dvou písničkářů.
Po společném úvodním bloku se v první části
koncertu představí Miroslav Paleček, který v originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené Ježkárny, ale i řadu svých osobitých autorských skladeb.
Ve druhé části pořadu vás pobaví „zpívající právník“ Ivo Jahelka svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze
soudních síní a předsíní.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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11/10 / 15:00

Trable taxikáře
Londýnský taxikář John Brown
si 20 let tajně užívá života
se dvěma ženami. S jednou
má syna Gavina a s druhou
dceru Vicki. Ti se seznámí na internetu a chtějí se
osobně poznat. Jak vyřeší povedený tatínek malér
s dospívajícími dětmi? To zjistíte v říjnu díky komedii
Na poslední chvíli.

29/10 / 17:00 a 20:00

Sklepovská besídka jen pro vás
Když slunce zapadá, tak taky
vaše nálada klesá? A pokud
máte v duši žal, který nerozveselí ani strom, co kýve pahýly, pak zkuste scénky a písničky Sklepáků. Besídka
divadla Sklep totiž nebude v Měšťanské besedě chybět
ani v tomto roce! A protože víme, že Sklepáky máte fakt
rádi, můžete si jejich Besídku vychutnat hned 2x.

05/11 / 19:30

Vše, co jste kdy
chtěli vědět
o Tatianě Dykové
Jaké jsou všední dny i sny, prožité lásky a zklamání dvou hereček Tatiany Dykové a Kláry
Trojanové? To zjistíte v nevšední talkshow, která se uskuteční v novém termínu na podzim v Měšťanské besedě.
Večerem provází Peter Serge Butko.

22/11 / 19:00

Celebrity podle
Ondřeje Sokola
Zajímá vás, jak si žily české
celebrity, když byl svět ještě
v pořádku, ještě před pandemií? Pak si nenechte ujít
stand-up comedy Ondřeje Sokola Celebrity. Známý
bavič a improvizátor nabídne nečekaný pohled nejen
do svého soukromí, ale i do soukromí téměř všech umělců v České republice.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
12. 9.

13. 9.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Příběhy ze života malého Mikuláše
a jeho povedených kamarádů.

SVĚTÁCI

Hudební komedie o partě
tří fasádníků od Velhartic

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW:
RYTMUS V SRDCI
20. 9. VĚRA MARTINOVÁ:
JUBILEUM TOUR
1. 10. SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
16. 9.

Divadelní hra, která se stala předlohou
úspěšného ﬁlmu Vlastníci.

4. 10.

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie Antonína Procházky

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
15. 10. ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

12. 10.

Historky z natáčení i ze života

19. 10.
1. 11.

9. 11.
23. 11.
29. 11.

2. 12.

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Talkshow Z. Czendlika

B. SMETANA: MÁ VLAST

Unikátní čtyřruční klavírní provedení
nejznámější symfonické básně
v provedení manželů Ardaševových

BÉĎA ŠEDIFKA RÖHRICH: 85 LET

Velký narozeninový koncert s hosty

NALEVO OD VÝTAHU

Roman Vojtek v situační komedii

BE MY BABY

Že na lásku není nikdy pozdě dokáží
Vanda Hybnerová a David Novotný.

PAVEL LOHONKA ŽALMAN & SPOL.

www.mestanskabeseda.cz
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Tip na výlet

TIP NA VÝLET
DO PLZEŇSKÉHO KRAJE:
Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně v historii časů
Historii lázní můžeme sledovat již od 16. století, kdy se
v písemných dokladech objevuje zmínka o sirnatém
prameni nazývaném obecně „smraďoch“ právě pro
svůj vysoký obsah sirouhlíku.
První lázeňskou budovu s 5 lázeňskými kabinami
a 22 pokoji postavili v roce 1803 u sirného pramene
v místě dnešních Starých Lázní sedláci z nedaleké
Nové Vsi.
V roce 1837 lázně koupil majitel okolního panství kníže Konstantin z Löwensteinu, po kterém dnes nesou
Konstantinovy Lázně svoje jméno (do roku 1900 se
nazývaly Nová Ves – lázně). Zajímavostí je, že zde
chtěl původně hledat uhlí, ale samozřejmě žádné
nenašel. Průzkumy potvrdily, že pramen, který zde
vyvěrá, má opravdu vynikající léčebné účinky. V této
době se zde s velkým úspěchem léčila padoucnice
pomocí slatinných zábalů z místních zdrojů.

Konstantinovy Lázně leží ukryty uprostřed lesů
západních Čech severozápadně od Plzně v jedné
z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Doposud neobjevený kus naší země, pro všechny, kdo
hledají klid a ticho.
Lázeňské městečko, citlivě zasazené do pestrého
lesoparku přirozeně navazujícího na okolní přírodu,
leží v nadmořské výšce 520 m. S celkem 900 obyvateli patří mezi menší lázeňská místa a nabízí tak
svým návštěvníkům klidné rodinné prostředí s nenarušenou přírodou.
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Hlavní lázeňská budova Prusík byla vybudována v letech 1873–1875 JUDr. Franzem Pankrazem,
budova připomínala klasicistní zámek, na přelomu
19. a 20. století získal dům prvních 44 lůžek, dnešní podobu má od konce 19. století a svoje vedoucí postavení
si zachoval až do současnosti.

Přírodní léčivé zdroje
na vás čekají v lázních
Hlavní léčebné metody jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů. Pramen přírodní minerální
uhličité vody, která je čerpána z hloubky 40 m při teplotě 9,9 °C, má největší obsah volného oxidu uhličitého
v České republice. Pramen, stejně jako hlavní lázeňská
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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budova, dostal jméno po pražském profesorovi vnitřního lékařství MUDr. Bohumilu Prusíkovi. Zdraví zde
nacházejí lidé nejen s nemocemi srdce a cév, ale i lidé
s nemocemi pohybového aparátu, nervové soustavy či
s cukrovkou, především s jejími cévními a nervovými
komplikacemi. Pacienti mohou být překládáni přímo
z nemocnice po kardiochirurgických či ortopedických
operacích rovnou z lůžka na lůžko na tzv. časnou rehabilitaci. Právě tato časná rehabilitace umožňuje nemocným nejrychlejší návrat k aktivnímu životu a celkové
zotavení. Na základě rozhodnutí zdravotních pojišťoven
a po konzultacích se špičkovými onkology, rozšířily lázně spektrum léčených pacientů. Nabízí špičkovou péči
pacientům s onkologickým onemocněním, konkrétně
léčbu ženám po karcinomu prsu a mužům po karcinomu prostaty. Ti při ukončení náročné léčby, kdy je onkologem konstatováno, že jsou zdrávi, mohou nastoupit
lázeňskou léčbu. Nové metody i léky způsobují, že ženy
po prodělaném karcinomu nemají již tak závažné komplikace jako tomu bylo dříve, nicméně zásah, kdy dojde
k ablaci prsu a k poměrně drastickému ozáření tkání,
může nějaké komplikace zanechat. V lázních je právě
pro tyto ženy připraven léčebný program, který takové
komplikace léčí. U mužů je léčba karcinomu prostaty
komplikována inkontinencí nebo poruchami erekce.
Lázeňská léčba je zaměřena i na zlepšení těchto stavů.
Obě skupiny nemocných pak jsou zatíženy velkým tlakem na psychiku v souvislosti s vážným onemocněním,
v lázních naleznou klid i přátelskou atmosféru, které budou balzámem i na jejich duši.

Lázně nabízejí i jiné krásy
Samotné lázně nabízejí relaxaci v rozlehlém parku, okolí
je přímo stvořené pro turistiku v přírodě. V nejbližším
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

dosahu se nacházejí naučné stezky Hradišťský vrch, Šipín, Úterský potok, Krasíkov-Ovčí vrch a stezka ke „Studánce lásky“. Naleznete zde i několik historických památek a přírodních objektů, které je možné navštívit pěšky
či na kole. Využít můžete desítky kilometrů cyklistických
tras, inline dráhu či moderní wellness a fitness centrum.
Ubytování v hotelích s příjemnou rodinnou atmosférou
doplňuje racionální strava s možností výběru z různých
diet. Ochutnat můžete pokrmy z čerstvé zvěřiny, drůbeže, sladkovodních ryb, nabídku jídel podtrhuje výběr
kvalitních vín, káv a zákusků.
V Konstantinových Lázních nechybí ani možnost kulturního a společenského vyžití, tradičně je připraven
i kulturní program v podobě hudebních vystoupení různého žánru, klavírních večerů, swingových tanečních
večerů, letních nedělních koncertů v amfiteátru v lázeňském parku či besed nebo přednášek na různá témata.
Konstantinovy Lázně nabízejí celou škálu tematických
pobytů, přes pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami, samoplátecké pobyty, wellness pobyty, pobyty pro
seniory, pobyty pro zaměstnance či management podniků, až po pobyty vánoční či silvestrovské.
Věříme, že si hned při prvním setkání tento zelený ráj
získá pevné místo ve vašem srdci a že se do Konstantinových Lázní budete velmi rádi vracet a nalézat zde
tolik potřebné léčivé pohlazení nejen pro tělo, ale
i pro duši.
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně
Tel.: + 420 374 615 511/512
rezervace@konstantinovy.cz
www.konstantinovylazne.cz
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Rozhovor Karel Zima

Karel Zima
si zamiloval
nejen přírodu
Plzeňského kraje

Vynikající herec, ale také otec 2 dětí,
scenárista, hudebník, bývalý automobilový závodník, cestovatel, tvář kampaně
Plzeňského kraje nebo například dárce
ledviny. To vše a nejen to je Karel Zima,
s kterým jsme se spojili přes konferenční
hovor, aby nám pověděl něco o jeho oblíbených místech, kam se vydat na dovolenou.

Karle, tento výčet napovídá, že jste velice
renesanční člověk, ale jedna věc vybočuje
z obvyklého resumé…
Asi máte na mysli to darování ledviny. Ale podle mě ani tahle
„akcička“ nevybočuje. Nepovažuju to za něco nadpřirozeného. Když můžu, tak pomůžu, jak by řekla moje maminka.
A i tohle souvisí s Plzní víc než dost, protože nám tu transplantaci prováděli právě v Plzni v nemocnici Na Lochotíně. Jsou to
už 2 roky, co jsem jí (ledvinu) nabídl Karlovi Vaňkovi, se kterým jsem se tehdy úplně neznal. Ale tušil jsem, že je to prima
člověk. Bydlí přece v Plzni a určitě, stejně jako já, nevolí komunisty. Od samotné operace uběhl rok a půl a my jsme s Karlem
děsně rádi, že se to povedlo. Medicína umí dneska opravdu
zázraky. Veškerý personál plzeňské fakultní nemocnice (v našem případě šlo zejména o oddělení nefrologie a chirurgie)
byl a je na špičkové úrovni, stejně jako celá nemocnice. Byla
to dlouhá cesta a dopadla nad očekávání. Karel žije normální
život. Co víc si přát! Ale Plzeň a její kraj mám rád i z jiných důvodů už mnoho let.

Z vašich slov vyplývá, že máte k Plzeňskému kraji
blízko. Máte nějaké oblíbené destinace
na dovolenou?
Ano, s Plzní mě pojí mnoho zážitků, včetně pracovních. Kromě
toho, že jsem zde i točil film „Hany“, hraju už několik let ve dvou
komediích v divadle Pluto, Plzeňáci určitě vědí. Známá kabaretní scéna manželů Kikinčukových funguje skoro 20 let a o mnoho déle jezdíme hrát pohostinsky i do divadla Alfa. Co se týče
destinací na dovču nebo výlet, není jich v Plzeňském kraji zrovna málo. Těch možností je nespočet.
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Rozhovor Karel Zima

Ze všech bych uvedl např. Konstantinovy Lázně, nádherné místo i okolí, kde se nikdo z rodiny nebude nudit. Je
zde možnost užít si wellness, děti se pak můžou prohánět
na in-line dráze, a pokud nechcete, aby vám frnkly, nasadíte helmu a vyrazíte s nima. A to nemluvím o nádherném hradu Gutštejn. Pro mě byl ještě do nedávna neznámý a dost se stydím. No, a pak přijde žízeň…

Tak tenhle rozhovor se začíná ubírat
správným směrem…
(smích) Když vám totiž po výletu vyschne v krku, je
ideální navštívit např. pivovar Chodovar, který jsme
našli nedaleko Konstantinových Lázní v obci Chodová
Planá. To byla pecka. Zaručuju vám, že ve vás skvělé
pivo z tohoto pivovaru zmizí, ani nebudete vědět jak.
A to nemluvím o restauraci ve skále a pivních lázních!
Nádhera. Moje babička by určitě řekla „Nehltej tak,
ty janku“.
Zkrátka skvělý zážitek nejen pro pivaře! Alespoň naše
rodinka si to užila velmi a rozhodně nikdo nelitoval.

Také velmi rád sportujete.
Co například taková cykloturistika?
Ano, ale spíš jen rekreačně, ovšem o to s větším nadšením. Vždycky jsem rád sportoval. Teď je to hlavně kolo,
běh, badminton a pinčes. A když jsme u té cykloturistiky, jedna důležitá informace pro ty, kteří přijedou
na Plzeňsko. Nedávno jsem objevil trošku zapomenutý
kraj na sever od Plzně. A lidově řečeno jsem zíral jako
husa do flašky, jak říkávala moje babička. Příroda a baroko tady cykloturistiku povyšují na jedinečný sportovní zážitek propojený s duchovnem a dávnými časy
baroka. Jsou tu totiž přímo Barokní stezky!
Jako výchozí bod doporučuji Plasy. Tam jsme se ubytovali a je tam i minipivovar, což je taky příjemné.
Za pozornost stojí určitě i tamní Santiniho klášter Plasy. Tato neuvěřitelná stavba může stát na bažině díky
dubovým pilonům. Koho architektura zajímá trochu
víc, může navštívit Centrum stavitelského dědictví
v Plasích, které je v budově bývalého pivovaru. Taky
velký zážitek.
Dalšími skvosty jsou např. barokní perla – Zámek Manětín, poutní místo – kostel zvěstování Panny Marie
v Mariánské Týnici nebo malebné místo nad údolím
řeky Střely a zároveň nejmenší české historické město –
Rabštejn nad Střelou. Jak říkám, je toho mnoho a na své
si musí přijít opravdu každý, ať je vám 10 nebo 100.

kterou zbožňuju! V Plzeňském kraji jsem si oblíbil hned
několik lokalit na Šumavě, Chodsku nebo v Českém
lese. Určitě je to okolí Sušice. A pokud můžu poradit,
Sušice je skvělý výchozí bod tak zvaného Šumavského
trojhradí, do kterého patří Rabí – nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách, Velhartice a Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Česku. Připadali jsme si
jako v ráji, když jsme absolvovali pěší trasy malebnou
Šumavou a Českým lesem. Třeba na Zlaté stezce šly
i naše děti v pubertálním věku často jen s otevřenou
pusou. My jsme se ubytovali v Železné Rudě, ale dá
se i na Modravě nebo v Kašperských Horách. A právě
v okolí Železné Rudy mám oblíbenou trasu za ledovcovými jezery (Čertovo a Černé – největší jezero v Česku
s hloubkou až 40m). Ale pozor, ani v jednom nekoupat!
No a pro cyklisty je tady parádní Eurovelo 13 – Stezka železné opony, nebo pro bikery Bike X Zone Sušice
nebo Bikepark Špičák. Vybere si prostě každý.

Ano, Šumava nabízí propojení
úchvatné přírody a zábavy,
ale co zmíněné Chodsko nebo Český les?
No na to bych nezapomněl, nebojte. Chodsko je přece jedinečná národopisná oblast. Já miluju centrum
Chodska, tedy Domažlice, kterým jsem jako malý říkal
Domalžíce. Tady je výjimečná gastronomie, ty jejich
koláče a krčmy… ach. Když jsme tam byli naposledy,
udělali jsme si rovnou výlet do známého Klenčí pod
Čerchovem a na Čerchov. Skvělej zážitek. Doporučuju.
No a Český les skýtá i mnohá tajemství pohnuté historie v podobě zaniklých obcí uprostřed hlubokých lesů.
Tam jsem si zase připadal trochu jako v Temném kraji,
kriminálním seriálu, kde hraju detektiva, který sepisuje
báje a pověsti ze svého kraje.

A po těch všech nádherných místech
– dá se někde svlažit?
Javor, jak by řekla Leontýnka z filmu Ať žijí duchové.
Tedy samozřejmě! Skvělý koupání jsme měli např.
na přehradě v Hracholuskách, kde je rekreační oblast
plná kempů, koupání a vodních sportů a ještě brázdí
vody přehrady parník! V okolí je ale taky nespočet biotopů a krásných čistých lomů. Navíc kousek od Domažlic je rekreační středisko Babylon, kde je i autokemp.
Takže houby zle, jak by řekla jedna moje teta.

Již jste zmínil kolo, pivo, lázně…
Co ještě vyhledáváte na dovolené?

Zdá se, že Plzeňský kraj opravdu stojí za to
poznat. Děkuji moc za výborné tipy
a už si jdu balit.

Tak já třeba taky moc rád chodím. I velký vzdálenosti.
Ať už po památkách nebo jen tak se toulat přírodou,

Rádo se stalo! Užijte si dosyta Plzeňský kraj a těpic, jak
by řekl můj děda. Třeba se někde potkáme.

červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

17

AKCE MĚSÍCE

BLIK BLIK_Digitální hřiště

Zážitky to budou vskutku vesmírné

02/07–23/08

DEPO2015

Vesmír na Zemi
pro děti i dospělé
Vytvářet ohňostroj na obřím plátně pomocí
pohybu, zachraňovat virtuálně planetu Zem,
obratně se proplétat mezi lasery jako tajný
agent nebo hrou na piano tvořit audiovizuální obraz nadživotních velikostí. To není poutavý úvodní text k sci-fi filmu, ale realita.
Vstoupit do kouzelného světa světelných
experimentů, kde se mísí reálný pohyb
s tím virtuálním. Proletět galaxií interaktivních instalací a vytvořit si sami svůj vlastní
vesmír. To vše a mnohem více budou moci
zažít děti i dospělí v novém BLIK BLIK_Digitálním hřišti v DEPO2015.
Od 2. 7. do 23. 8. bude Autobusová hala
o rozloze 800 m² místem pro unikátní soubor
14 světelných instalací od českých i zahraničních profesionálních umělců. Jde o úplně
nový koncept interaktivní výstavy. Tématem
celé expozice je hra se světlem a zvukem.

Čeká na vás to nejlepší z audiovizuálního umění. Zkusíte si třeba ovládat skálu či planetu světelným mečem nebo zachránit
Laiku zatoulanou v kráterech Měsíce. Jako velcí návštěvníci
se přenesete do světa vizuálních i zvukových iluzí a světelné
imaginace. Ti malí zase objeví pro ně zatím nepoznané vjemy,
které spustí lavinu jejich představivosti. Sami si také budou
moci tento nový svět utvářet a formovat do nových zážitků.

Nechte se také vtáhnout do instalace,
kde se stanete zachránci planety Země
Playground od českých umělců INITI je interaktivní hra, při
které klidně i 100 hráčů najednou zachraňuje planetu před
útoky z Vesmíru. Míčky létají na obří 12metrovou projekční
plochu a jenom díky spolupráci hráčů může být naše planeta
zachráněna. Ostatně jako v reálném životě.

Nebo se nechte oslnit kombinací hudby
a interaktivní světelné projekce
GROW od Luboše Zbranka zase nabídne prostředí hry na piano, které reaguje na hráče. Stanete se tak zároveň performerem
i vizuálním tvůrcem svého unikátního koncertu. Hrajete v prostředí industriální haly a hudbou symbioticky přetransformováváte umělou architekturu v organickou strukturu. S každým
úderem kláves se rozeznívá světelná krajina, která postupně
v průběhu skladby vychází nad vaším pomyslným obzorem
a přináší tak jedinečný zážitek vám i vašim posluchačům.
Dalšími příklady instalací je analogová psí bouda s digitálním
obranářem uvnitř, laserová prolézačka, hry s UV světlem, světelné malování nebo ultra velké a zářivé Člověče, nezlob se!
Instalací bude ale celá řada a je na každém, aby nový formát
hřiště zakusil na vlastní kůži.
Do realizace Digitálního hřiště se zapojili domácí i zahraniční profesionálové světelného umění, jako např. INITI Playground, WroART, 3Dsense, umělci ze Sutnarky a také tvůrci
z DEPO2015.
Celá expozice bude spolu s prodlouženou expozicí Góóól
součástí uceleného letního programu DEPOvLETU v areálu
DEPO2015. BLIK BLIK festival světla a umění v jeho původní podobě ale rozhodně nekončí a můžeme se na něj těšit v roce 2021.
Více informací najdete na webu DEPO2015.
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Industry Open v Plzeňském kraji

Industry Open
v Plzeňském kraji
V průběhu léta se v industriálních památkách Plzeňského kraje určitě nebudete nudit. Navštivte
industriální skvosty či akce v rámci Industry Open!

 málino údolí pod
11 a 12/07 A
10:00–16:00 Kašperskými Horami

na Zlatém potoce

Již 11. a 12. července se můžete těšit na workshop s tématem rýžování zlata, hlubinná těžba zlata nebo počátky šumavského sirkařství a zpracování dřevěného
drátu. V rámci programu budou představena jednotlivá
témata, následovat budou praktické ukázky. Dojde tak
na rýžování zlata, 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.

25/07 / 11:00–15:00
15/08 / 11:00–14:00

S
 klárna Annín
Komentované prohlídky sklářského muzea bude provádět
jedna z největších našich sklářských kunsthistoriček, paní doktorka Jitka Lněníčková.
Muzeum je zaměřeno na minulost a současnost sklářské
výroby v Anníně, produkci skla od přelomu 18. a 19. století až do současnosti i život sklářů a brusičů skla. Navštívíte
také brusírnu skla a dílny. Pod rukama sklářských mistrů
se tu opět ze žhavé hmoty rodí vázy, misky, svícny a další
produkty. 
www.annin-glass.cz

05/09

V
 odní hamr Dobřív

5. září proběhne slavnostní znovuotevření hamru, který je největší a nejvýznamnější památkou
svého druhu v ČR. Kromě plně funkční technické památky z konce 19. století je součástí hamru expozice k dějinám železářství na Podbrdsku a hutnictví v Dobřívě,
kovářská výheň a předváděcí pracoviště kovářů, kovářské práce pod buchary, ruční práce na kovadlině nebo
pamětní síň Jindřicha Mošny. Hamr je již otevřený.
www.zcm.cz/o-muzeu/objekty/vodni-hamr-dobriv
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

Infocentra malých vodních elektráren
Vydra a Čeňkova pila a stálá expozice
„Šumavská energie“
Vodní elektrárna Čeňkova pila vybudovaná v r. 1912
a vodní elektrárna Vydra z let třicátých jsou dodnes
funkční. Expozice obsahují mj. krajinný model území
od Modravy po soutok Vydry a Křemelné, historické přístroje i modely vodních elektráren s aktivní simulací technologického procesu.
www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra

Hornické muzeum Planá
Umístěno ve Štole Ondřeje Šlika, v 16. století ručně ražené bývalé štole pod městem. V sanovaném úseku štoly
o délce 150 m se spojovací komorou expozice rudného
hornictví, dokladující nedávné období dobývání uranových rud. www.hornickemuzeumplana.estranky.cz

Centrum Stavitelského dědictví Plasy
Expozice v budově bývalého pivovaru, která i pro laika
srozumitelným způsobem prezentuje tematiku stavebních prvků, materiálů a konstrukcí a jejich historického
vývoje. 
www.muzeum-plasy.cz

Centrum Caolinum Nevřeň
Stavebně zajímavé centrum bylo otevřeno v roce 2014.
Po naučné stezce lze dojít do bývalého hlubinného kaolinového dolu Nevřeň, zpřístupněného v roce 2019.
Za pouhých 27 let (1870–1897) provozu tu vznikl labyrint až 1300 metrů chodeb v hloubce několika desítek
metrů pod zemí, z toho zpřístupněno asi 700 metrů.

www.centrumcaolinum.cz

Hornický skanzen Stříbro a štola Prokop
V roce 2005 byl díky jeskyňářům a bývalým horníkům
z Hornického spolku Stříbro zpřístupněn veřejnosti unikátní hornický skanzen s ukázkami dobové důlní techniky včetně funkční důlní lokomotivy a replika štoly.
Vrcholem návštěvy je prohlídka 700 metrů dlouhého
úseku královské dědičné štoly Prokop.
www.hornickyspolekstribro.cz

Hornické muzeum Zbůch
Expozice muzea otevřeného v roce 2019 dokumentující
420 let dlouhou historii těžby černého uhlí v plzeňské
pánvi, která se datuje lety 1545 až 1995.
www.hhszud.cz

Muzeum Středních Brd – Strašice
Regionální muzeum nabízí řadu stálých expozic, mimo
jiné o historii hornictví a hutnictví na Brdech a Podbrdsku spolu s geologií, mineralogií a paleontologií oblasti.
Je zde také možnost přespání v ubytovně v původních
kulisách vojenských ubikací.
www.muzeumstrasice.eu
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
od 19/06

Plzeňsko

Procházky uměním na Plzeňsku
Hudební festival Procházky
uměním propojuje špičkové interprety s duchovními
místy a charitativním posláním. Divákům se kromě zakladatelky festivalu a mezinárodně uznávané violistky
Jitky Hosprové představí první dáma českého klarinetu Ludmila Peterková, skvělý hobojista Vilém Veverka,
Ensemble Martinů a další. Letošní novinkou je možnost
sledování koncertů online přes facebookovou stránku
facebook.com/ProchazkyUmenim. Naživo se odehrají
ještě 17. 7. v Lukové, 31. 7. v Březíně, 21. 8. v Dolní Bělé
a 11. 9. v Manětíně. Výtěžek z dobrovolného vstupného
podpoří opravu kostela Nanebevzetí P. Marie v Plasích.

TIP NA ČERVENEC

od 03/07

Nepomuk

Malá letní scéna 2020

Přijďte si sMLSnout na kulturních akcích! Od července do srpna, jen pár kroků z hlavního náměstí,
hudba i divadlo, každý pátek večer od 20 hodin
– to je kulturní prázdninové lákadlo z Nepomuku
na Malou letní scénu. Dění tady odstartuje 3. července Skupina KATR. O týden později přijede
plzeňský divadelní spolek Jezírko s komedií Zakázané uvolnění. Na 17. července přichystali organizátoři jeden z programových vrcholů: vystoupení
country kapely Poutníci, která slaví 50 let na scéně. V dalších týdnech se pak můžete těšit na koncert Jakuba Moulise, Dalskabáty v podání Divadla
Bolešiny, kapely Railtale a Khargados, komedii
Tenor na roztrhání nebo Karel Gott revival Morava.
Vstupné činí 100 nebo 150 Kč, anebo je dobrovolné.
Více naleznete na www.mls.nepomuk.cz a kompletní program v programové části Žurnálu.
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Přehled koncertů

Více na www.prochazkyumenim.cz, kompletní program
naleznete v programové části Žurnálu.

04/07– Kralovicko
22/08 Letní koncerty

– Kralovicko 2020

V rámci projektů Radost v baroku a S hudbou za památkami Plzeňského kraje se během léta na Kralovicku uskuteční série zajímavých koncertů, kterou v sobotu 4. července
zahájí v muzeu v Mariánské Týnici koncertem „Od klasicismu k soudobé hudbě“. Následující sobotu proběhne
v kapli Jména Panny Marie v Mladoticích „Experiment pro
flétnu, hlas a gong“ v podání Jakuba Kydlíčka. Více informací na www.koncerty-plzensko.cz a v programové části.

11/07 / 20:00

DEPO2015

MIG 21

Veleznámá chlapecká taneční,
pěvecká i striptérská skupina
MIG 21 míří do Plzně s jedinečnou multidimenzionální
show, kterou svým fanouškům představí druhou červencovou sobotu na nádvoří v DEPO2015! Nenechte si
ujít pověstnou show plnou svérázného humoru a prudké elegance, díky které patří tato parta kolem zpívajícího herce Jiřího Macháčka dlouhodobě mezi nejoblíbenější živé kapely na domácí scéně, a doporučujeme
příliš neváhat s pořízením vstupenek, které jsou již k dispozici v sítích GoOut a Plzeňská vstupenka.

15/07 / 19:30

Měšťanská beseda

Šansony Chantal
Poullain

Hluboko posazený hlas, uchu
lahodící francouzština, šansony a jazzové trio pod vedením saxofonisty Štěpána Markoviče, s Ondřejem Kabrnou
u klavíru a Janem Kořínkem hrajícím na kontrabas – to jsou
atributy charakterizující hudební svět Chantal Poullain,
která v polovině července vystoupí v Měšťanské besedě
a kromě tradičních francouzských šansonů zde představí
také vlastní skladby. Živá vystoupení herečky a zpěvačky
s osobitým šarmem jsou pověstná nezaměnitelnou atmosférou, díky které se v myšlenkách ocitnete např. v útulném pařížském baru, daleko od veškerého spěchu…
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

17–19/07

Park U Zvonu

Pivotečkové
čtvrťozeniny
Pivotečka ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni v červenci oslaví své čtvrté
narozeniny a v parku U Zvonu se můžete těšit na velkou
třídenní letní párty, která odstartuje v pátek 17. července úderem dvanácté hodiny. Můžete se těšit na pivní
mini festival, koncert swingových The Dixie Hot Licks
a od 19:00 hodiny, také na Karibský večer, který nabídne degustace rumů, tančírnu v rytmech salsa a bachata
nebo ohnivou show. Kompletní program na další dny
naleznete v programové části, více na www.pivotecka.cz.

24/07 / 20:00

DEPO2015

Monkey Business
Monkey Business slaví dvacet
let od svého prvního koncertu
a vyráží na výroční šňůru „Dvacet dobrý, ale voko bere“,
jehož plzeňská zastávka proběhne v pátek 24. července

11 07 20 / 20;00 / DEPO2015

OPEN AIR
PLZENSKAVSTUPENKA.CZ / GOOUT.CZ / DEPO2015.CZ
červenec
2020 | www.zurnalmag.cz

na nádvoří v DEPO215. Tuzemská funková jednička je v životní formě, za své poslední album „Bad Time For Gentlemen“ získala ocenění Skupina roku v anketách Žebřík
i Anděl. A jak napovídá název aktuálního turné, rozhodně
se nechystá polevit a na příští rok chystá vydání nové desky. Kromě novější tvorby se můžete těšit také na pecky ze
starších desek Monkey Business, kteří svým fanouškům
vzkazují „Přijďte s námi oslavit dlouhých 20 let kapely,
a připít si na to, že tu ještě dlouhou dobu budem!“.

27/08 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Hapka a jeho
potměšilí hosté
Speciální koncertní program
„Petr Hapka a jeho potměšilí hosté“ vznikl jako pocta
tvorbě jednoho z nejvýraznějších tuzemských skladatelů několika posledních desítek let, od jehož smrti uplynulo koncem loňského roku již pět let. Během
večera zazní především skladby z Hapkovy spolupráce
s Hanou Hegerovou a Michalem Horáčkem nebo jeho
známé filmové melodie v podání Hany Holišové, Jana
Maxiána, Lenky Nové, Františka Segrada, Jana Sklenáře
a doprovodu 5členného orchestru sólistů v nastudování Petra Maláska.

24 07 20 / 20;00 / DEPO2015
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od
01/07

 okladna DJKT,
P
Smetanovy sady 16

Navštivte Divadlo Josefa
Kajetána Tyla již v srpnu!

Divadlo J. K. Tyla začíná letošní sezónu novým nastudováním Prodané nevěsty mimořádně již 9. srpna, a proto
zůstane pokladna pro diváky letos výjimečně otevřená
po celou dobu letních prázdnin. V červenci ve zkrácené otevírací době pondělí–středa od 10 do 16 hodin,
od 5. srpna pak bude pokladna otevřena v běžném čase,
tedy pondělí–pátek od 9 do 18 hodin. Více informací naleznete na www.djkt.eu.

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 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.
Organizátoři sice posunuli nastudování výpravné
inscenace Shakespeare v Hollywoodu, na programu ale zůstává druhá letošní novinka Poslední zrnko
písku. Tu pro festival připravuje v rámci rezidenčního pobytu v umělecké dílně PaNaMo v Partolticích
soubor studentů DAMU Činohra 16–20.
Poslední zrnko písku je autorská inscenace studentů
činoherního divadla, která zkoumá touhu po změně
a strach z ní. Očekáváme, že nastane změna. Čekání
na ni ale nikdy nemůže trvat příliš dlouho, a až to
nepůjde vydržet, budeme muset začít jednat. To
tedy znamená… převrat? Proč tolik toužíme změnit
své životy, a zároveň se toho bojíme jako ničeho jiného? Režisérkou je Aminata Keita a dramaturgem
Jaroslav Jurečka.
Diváci se mohou těšit i na reprízy loňské komedie
Švanda dudák s Ondřejem Rychlým, Eliškou Hanušovou, Martinem Písaříkem a dalšími. V rámci
doprovodného programu se uskuteční tradiční Improzápas a Open Air Slam a nově také PechaKucha
Night. Konat se bude i příměstský divadelní tábor.
Vstupenky na Divadelní léto se prodávají prostřednictvím sítě GoOut. Aktuální informace najdete
na www.divadelnileto.cz a na FB.
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24/08 / 19:00

Měšťanská beseda

Misterio del angel
Ojedinělá tangová show byla
odložena kvůli koronaviru, ale
teď konečně přijíždí, aby v příběhu anděla odkryla tajemství naší duše. Hudebně-taneční obrazy umocněné
zvukovým a světelným designem vás prostřednictvím
vášnivého tanga zavedou do vlastního nitra. V jednom
okamžiku budete obklopeni láskou, něhou a smyslností
a v dalším svíráni nejkrutější bolestí a steskem. Hudbu
vytváří pětice vynikajících instrumentalistů Escualo
Quintetu a skvělý perkusista Camilo Caller. Tango jako
tanec i život představí tangová akademie Tangonexion
a její tanečníci Patricie Poráková, Javier Antar, Anna Polívková a Michal Kurtiš.

02/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Drahá legrace

Nemusíte mít peníze, stačí,
když si lidi myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný
a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil
a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou
kontrolu. Protože platí, že každý, kdo něco skrývá, je zajímavý, a když jde o peníze, je ještě zajímavější, strhne
se kolem něho série neuvěřitelných situací. Najednou
se o něj začnou zajímat úplně všichni, dokonce se stane
neodolatelným pro ženy! Hrají Josef Carda nebo Pavel
Kikinčuk, Vlasta Žehrová nebo Kamila Špráchalová, Jan
Čenský nebo Jan Šťastný a další. Představení bylo přesunuto kvůli koronaviru.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 19/07

Galerie Jiřího Trnky

Petr Hartman/
Naděje

Podtitul této výstavy by mohl
znít „Jak jsem potkal sochy“. Před 14 lety navštívil Petr
Hartman galerii Gagliardi v Toskánsku. Kromě jiného ho
tam výrazně oslovily zvláštní sochy – měly bizarní tvary
a hlavně byly barevné. A tak zatoužil mít něco takového
doma. Do té doby jen maloval, ale tohle ho fascinovalo.
Po návratu se o něco podobného také pokusil. Krátce
na to potkal Olbrama Zoubka na jeho vernisáži a opět
to byl silný zážitek. Dnes Petra Hartmana tvorba plastik
naplňuje, přináší mu radost a pomáhá zvládat stresy ze
zaměstnání. Většina artefaktů nějak souvisí se ženami –
je to podle něj asi tím, že příroda nic úžasnějšího než
ženy nevymyslela.

do 23/08
Muzeum církevního
umění plzeňské diecéze

IKONY / OKNA
DO NEBE
Ikony, náboženské obrazy východního křesťanství, jsou po staletí vnímány jako díla
bytostně duchovní a současně tajuplná a hodná úcty.
Do sbírky Husitského muzea v Táboře byla na konci 90. let
20. stol. zařazena část ikon, které byly objeveny jako pašovaný lup zlodějských gangů, které plenily stovky kostelů pravoslavné a řeckokatolické církve v Polsku, Rusku,
Bělorusku a na Ukrajině. Pokud se nepodařilo nalézt
původního majitele, aby mohla být díla vrácena, stala se
součástí státních muzejních sbírek. Vystavovaný soubor
je doplněn také ikonou sv. archanděla Michaela z pozůstalosti manželů Edvarda a Hany Benešových, jimž ji daroval rumunský ministr zahraničí Nicolae Titulescu.

do 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 rozkročervenec 2020 | www.zurnalmag.cz

čena 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 se koná v nadzemních prostorách galerie a komentovanou prohlídku s autorem můžete navštívit 16. července v 16 hodin.

do 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 či aktuální práce.
Komentovanou prohlídku s autorem můžete navštívit
16. července v 16 hodin.

do 27/09

Západočeská galerie

Od práce k zábavě.
Podoby volného
času v umění
19. století
Až téměř do konce září si můžete v galerii „13“ prohlédnout výstavu, která byla součástí letošních Smetanovských dnů. Zabývá se fenoménem volného času
v různých vrstvách společnosti v 19. století tak, jak jej
zachytili významní čeští malíři té doby. Prohlédnout si
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tedy můžete díla autorů, jako je Josef Mánes, Quido
Mánes, Karel Purkyně, Václav Brožík, Antonín Chittussi,
Alfons Mucha, Luděk Marold a další. Jejich díla jsou
rozdělena do tematických celků a 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

Spolupráce hraje při vzniku jakýchkoli nových projektů nezastupitelnou roli. Výstava v Masných krámech
představuje sílu sdílení, vzájemné pomoci i společného
hledání nových alternativních řešení skrze výstavu studentů UMPRUM. Na projektu pracoval kurátorský tým
absolventů UMPRUM v čele s Darinou Zavadilovou. Prostřednictvím vybraných děl a jejich zasazením do kontextu nahlížejí na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektují (ne)jedinečnou pozici autora
v tvůrčím procesu.

od 19/06

Státní zámek Valeč

Zámek Valeč otevřel novou expozici soch Matyáše
Bernarda Brauna

Sochy z dílny předního barokního sochaře Matyáše
Bernarda Brauna jsou opět na Valči, nově umístěny v historickém objektu bývalé zámecké kovárny.
28 originálů, inspirovaných souborem soch na Kuksu, bylo na Valči až do požáru v roce 1979. Poté
byly celých 40 let deponovány v klášteře Kladruby.
Na přípravě mimořádné expozice spolupracoval zámek s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni. Autorem koncepce a garantem je vedoucí ateliéru Multimédia Jan Morávek. Na expozici se podíleli jeho studenti, studio MULTILAB.cz
a vedoucí ateliéru Nábytek a interiér Jana Potiron.
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OTA
PAVEL

01/07–05/09

Studijní a vědecká
knihovna PK

Ota Pavel – známý
i neznámý

Výstava v přízemí Studijní a vědecké knihovny představuje život a dílo známého spisovatele a novináře,
jeho mládí v Buštěhradě, počátky novinářské i literární dráhy, vrchol jeho literární činnosti v knihách Smrt
krásných srnců a Jak jsem potkal ryby, ale i spisovatelův
zápas s duševní nemocí a jeho přátele, kteří s ním byli
až do předčasného odchodu. Poslední banner seznamuje s bibliografií díla Oty Pavla, včetně upozornění
na divadelní hry či filmy, které vznikly na motivy jeho
povídek a místa, kde na spisovatele dodnes vzpomínají.
Díky úzké spolupráci s muzeem Oty Pavla v Buštěhradě
se podařilo doplnit zajímavý text množstvím fotografií
a dokumentů, z nichž některé nejsou veřejnosti příliš
známé. Vystaveny budou také knihy z fondu SVK PK.

 ěstské muzeum
02/07– M
30/08 a galerie Nepomuk

zve na výstavy

V létě se rozšíří expozice městského muzea v Nepomuku.
Za jednu vstupenku si tak můžete kromě stálých expozic prohlédnout výstavu historických kostýmů Venduly
Ptáčkové, výstavu plakátů Jiřího Světlíka nazvanou Cestou do Bezděkovce a hlavně rodiny s dětmi se mohou
těšit na interaktivní výstavu MIKRO x MAKRO… Aneb na
velikosti (ne)záleží, kterou zapůjčilo muzeum Pod čepicí.

08/07–01/08

Galerie L. Sutnara

České hrdinky

Putovní výstavní projekt věnovaný významným ženám české
historie a současnosti připravil ateliér Didaktická ilustrace plzeňské Sutnarky pod vedením akad. mal. Renáty
Fučíkové. Výstava, pořádaná ve spolupráci s Českými
Centry, představí ilustrovanou mozaiku příběhů významných českých žen – panovnic, političek, umělkyň,
badatelek či sportovkyň, které otiskly výraznou stopu
do historie i současnosti nejen v českých zemích, ale
i v mezinárodním kontextu – viděných očima současné
mladé vlny ilustrátorů a ilustrátorek.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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od 30/06

Rozhledna
na Krkavci u Plzně

Kavárna Krkavec
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15–23/08

OC Plzeň Plaza

sport.plzen.e
u

Sportmanie Plzeň
Město Plzeň opět nabídne rodinám s dětmi konec
prázdnin plný sportu a zábavy. Sportmanie Plzeň
proběhne od 15. do 23. srpna v amfiteátru a parku
za OC Plzeň Plaza. Otevřeno bude od 14 do 20 hodin ve všední dny a od 10 do 20 hodin o víkendech.
Děti ve věku 4–15 let se mohou opět těšit na sběr
razítek a medailí. Nejen sportovní nadšenci jistě
uvítají lezeckou stěnu, minifotbalovou arénu, airtrack či autodráhu a spoustu dalšího. V rámci oblíbeného ranního cvičení se nově objeví i cvičení
pro seniory. Součástí bude také běžecký závod,
tentokrát v novém kabátě. Tak neváhejte a přijďte
si na konci léta užít devět dní plných sportovní zábavy pro celou rodinu.

Kavárna na druhém nejvyšším
místě Plzeňského kraje zve k návštěvě! Na Krkavec snadno
dojdete či dojedete krásnou přírodou po některé z turistických nebo cyklistických stezek. Na vrchol však můžete
vyrazit i autem a zaparkovat přímo za rozhlednou. Otevřeno je od 10. do 22. hodiny 7 dní v týdnu za každého počasí.
Krkavec patří ke třem významným kopcům v okolí Plzně
a po Radyni je druhým nejvyšším (504 m n. m.). Na jeho
vrcholu stojí 18 m vysoká kamenná rozhledna otevřená
roku 1901. Za výhledem je nutné vystoupat 98 schodů.
Odměnou vám pak bude nádherný výhled. V kavárně si
pak můžete dát něco dobrého. Více na sociálních sítích
(instagram a facebook) Kavárna Krkavec.

od 02/07 Paměť národa
20:30
Letní kino
Paměť národa otevírá zahradu svého sídla v Thámově 23 a zve do netradičního kina. Promítat se totiž budou vybrané dokumenty z televizních cyklů Příběhy
20. století, které doplní hudební vystoupení a na závěr
posezení s hostem. První večer (2. července) bude patřit
dokumentu Proruští a hostem bude komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko Libor Dvořák. O dva
týdny později je na programu dokument Hlídací psi
normalizace, pak Sport, vzdor, doping, ekologický snímek Na pokraji katastrofy a prázdniny uzavře dokument
Škola normálního života. Letní kino se koná jednou
za čtrnáct dnů, vždy ve čtvrtek. V červenci začíná v půl
deváté, v srpnu o půl hodiny dříve.

04 a 05/07 / 10:00

„Sportmanie Plzeň v srpnu
rozhýbe celou Plzeň!“
Akce proběhne za dodržení pravidelné desinfekce
sportovního vybavení a v duchu vládních opatření bude rozdělena na tři oddělené sektory. Ty
nabídnou více sportovních stanovišť v rámci jednotlivých sektorů. V případě potřeby vznikne sektor 4 na parkovišti u bývalé Normy. Více informací
na www.sport.plzen.eu.
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Zámek Kozel

Hrabě Valdštejn
a století páry
Dobová slavnost v roce 1871!
Hrabě Arnošt z Valdštejna, majitel zámku Kozel, slaví
50. narozeniny. Blahopřát mu přijdou vojáci 35. pěšího
pluku z Plzně, kabaretní tanečnice, muzikanti, kejklíř,
šermíři, hosté z Uher i carského Ruska i důstojníci na koních. Nebude chybět ani Emil Škoda se svými parními
stroji, které uvidíte v činnosti! A pozor – očekává se
i zatčení zlosyna Janečka, jenž sužoval celé Plzeňsko
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a v roce 1871 byl u Šťáhlav polapen! Srdečně jste zváni
i vy! Čeká vás pestrý program, tržiště a hry pro děti. Více
na www.SlavnostNaKozlu.cz.

09–12/07

Moving Station

XVII. ProART
Festival

04–05/07 / 10:00–20:00

Areál Akademie
hotelnictví
a cestovního ruchu

Miluj svůj život
Festival zaměřený převážně na osobní rozvoj, zdravý
životní styl a alternativní obory je opět tady! Tentokrát
láká mimo jiné na přednášku Petra Gono „Co je tajný
klíč krásného manželského vztahu“ nebo na vystoupení hlasového improvizátora Patrika Kee. Přijede také
peruánský šaman Juan Carlos Pacaya Goméz, terapeutka Zdenka Blechová nebo učitelka duchovních nauk
Helena Zavadilová. Venkovní prostor pak bude sloužit
k relaxaci a odpočinku a najdete zde stánky jak se zbožím, tak s nabídkou zdravých jídel. Za příznivého počasí
bude také venkovní program. Podrobný program a další informace najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz,
na tel.: 608 377 573 a na festiv@ezotera.cz.

TIP NA ČERVENEC
Plzeň
11/07 / 12:00–17:00
NC Borská pole

Truhla v NC
Borská pole

Vyhrajte lákavé ceny
ve hře Truhla v NC Borská pole! Návštěvníkům
nákupního centra zpříjemní nákupy zábavná
a časově nenáročná hra Truhla. Kdo si přijde
mezi 12. a 17. hodinou nakoupit, může za to být
odměněn velice zajímavými cenami, mezi kterými jsou poukazy do obchodů v hodnotě až dva
tisíce korun nebo nákup v nákupním centru až
do výše 1 500 korun. Ztroskotaná pirátská loď,
mluvící papoušek, pirát a hlavně celkem tři truhly s pokladem. Takhle bude vypadat prostřední
část pasáže. Každý, kdo v NC Borská pole nakoupí
aspoň za dva tisíce korun, se pak může společně
s pirátem pustit do hry. Stačí vybrat správný klíč,
otevřít zámek u truhly a výhra je vaše.
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Moving Station letos potřetí
hostí letní Festival ProART, který nabízí umělecké dílny
a výuku tance, divadla, tvůrčího psaní a také práci s hlasem. Lektory letošního ročníku a zároveň aktivně činní
umělci, kteří se představí veřejnosti ve večerní části programu festivalu, jsou herečka Vica Kerekes, spisovatelka
Tereza Boučková, houslistka, violistka a zpěvačka Gabriela Vermelho, tanečníci Martin Dvořák, Jarek Cemerek,
Mirka Vitásková a Dominika Černá. Více informací a přihlášky na workshopy najdete na www.proart-festival.cz.

15/07
17:00

S
 tudijní a vědecká knihovna PK

1:23:58 Uvnitř
černobylské zóny

U prvního checkpointu podepíšete papír, že vstupujete na vlastní nebezpečí, v hotelu vás pro jistotu na noc
zamknou a pětkrát vás ujistí, že to, co jíte, opravdu nepochází z uzavřené oblasti. I přes svou negativní pověst
je zóna kolem jaderné elektrárny Černobyl rok co rok
cílem desetitisíců turistů a o její aktuální popularitu se
postaral vynikající seriál Černobyl od HBO. Do střežené
oblasti se začátkem loňského června vypravil také plzeňský fotograf Milan Říský a i vy můžete navštívit jeho
komentovanou fotoreportáž s besedou.

28/07–02/08

Kostel sv. Barbory
u obce Všekary

Barokní dech

Festival Barokní dech nabídne
představení profesionální divadelní scény ušitá na míru
kostelu a jeho okolí, studentskou tvůrčí dílnu, která
vytvoří performance vycházející z genia loci místa, pohádku pro děti, výstavu historických fotografií či poutní
mši. Cílem festivalu je vytvořit inspirativní program pro
místní obyvatele i návštěvníky z blízka i daleka. Navazuje na projekt Zaniklé a ohrožené kostely. Festival Barokní
dech pořádají organizace Johan a PaNaMo ve spolupráci s Divadelní fakultou pražské Akademie múzických
umění a obcí Všekary. Více informací najdete na webu
www.johancentrum.cz.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

od 09/07

CineStar, Kino Káčko, Kino Beseda

Meky / dokumentární

Miroslav Žbirka oslaví na podzim osmašedesáté narozeniny a muzice se věnuje už od začátku sedmdesátých let. Během své kariéry několikrát změnil styl. Byl vlasatým rockerem, miloval Beatles, zpíval česky, slovensky i anglicky a jeho
songy znají celé generace. O tom, že pořád má co říct a že jeho fanoušci na něj nezapomínají, se sám přesvědčil při
loňském megakoncertu v O2 areně. Teď dostávají všichni jeho fandové unikátní možnost seznámit se s Mekym trošku
blíž. Kino Káčko uvede 17. července. Kino Beseda uvede 8. července.

od 23/07

CineStar

Mulan / rodinný / akční / dobrodružný
Snímek Mulan vychází z animáku z devadesátých let, který se odehrává
v Číně, jejíž císař má nepříjemný problém. Na hranice jeho říše útočí divoké
armády ze severu, které podporuje i mocná čarodějnice. Blíží se čas bitvy, která rozhodne o osudu celé země a je potřeba povolat vojáky. Každá rodina má
císařství poskytnout jednoho muže, který vyrazí do války, jenže mladá dívka
Mulan nemá žádné bratry a nechce, aby šel bojovat její starý otec. Takže se rozhodne nahradit ho. Začne se vydávat
za muže a je připravená na bojišti ukázat, že za budoucnost své rodiny a své země se bude rvát stejně jako ostatní
vojáci. Co se ale stane, když její spolubojovníci odhalí její tajemství? Dobrodružná epická podívaná je plná velkých
válečných scén, ale i romance. A objeví se v ní mimo jiné legendární asijské superhvězdy jako Donnie Yen a Jet Li.

CineStar, Kino Káčko od 23/07

Havel / životopisný / drama
Ať už patříte mezi jeho obdivovatele, nebo ne, nejspíš nikdo se nebude hádat
o tom, že Václav Havel byl jednou z největších osobností českých dějin. Umělec,
dramatik a prezident, jemuž tleskal celý svět. Člověk, jenž pomohl pozvednout
Čechy a Slováky ze dna, na které je srazil socialismus, a pomohl jim vybojovat si
respekt v Evropě i v celém světě. Ale zároveň to nebyl kariérní politik, ale celoživotní bojovník za humánní hodnoty. Film Havel nemá ambice odvyprávět celý jeho život a vlastně se vyhýbá celé jeho
politické kariéře. Václava Havla tu budeme sledovat v době, kdy byl disidentem, státní aparát ho pronásledoval a věznil
a snažil se mu házet klacky pod nohy, kde mohl. Jak Havel prožil normalizaci? Jak mu humor a nadhled pomohl v boji
za to, aby nepřišel o svoje ideály? Jak se vyrovnával se svými chybami, pochybami a milostnými vztahy? Děj začíná
v roce 1968 a končí o dvacet let později, takže dostaneme šanci vidět, jak se ze svérázného a bezstarostného dramatika
stala jedna z vůdčích osobností sametové revoluce. Hlavní roli si zahraje Viktor Dvořák a dorazí i Martin Hoffman nebo
Aňa Geislerová. O režii se postaral Slávek Horák, autor povedené Domácí péče. Kino Káčko uvede 23. a 24. července.

od 30/07

CineStar

Tenet / thriller / akční / drama
Režisér Christopher Nolan patří k největším současným hollywoodským hvězdám. Ať už sáhne na cokoliv, dovede libovolný žánr posunout o kus dál a překvapit diváky novými nápady. Na kontě má thriller Memento, komiksovou
trilogii Temný rytíř, sci-fi Počátek a Interstellar nebo válečný Dunkerk. A o čem
bude jeho novinka? To se vlastně pořádně neví, avšak vzhledem k tomu, že
Nolanovi fandové vědí, že je rád překvapuje, je to asi dobře. Oficiálně by se zápletka měla točit kolem tajného agenta, jehož úkolem je zabránit třetí světové válce. To zní dost béčkově, že? Jenže tentokrát nestačí vtrhnout na nějakou
tajnou základnu s atomovkami a všechny postřílet. Hlavní hrdina ví jen jedno – klíčem ke všemu by mělo být slovo
Tenet. Co znamená? To už musí zjistit, jeho pátrání se ovšem bude odehrávat ve světě, kde fyzikální pravidla fungují
trošku jinak, než jsme zvyklí. Hlavní roli svěřil Nolan Johnu Davidu Washingtonovi, který exceloval v dramatu BlacKkKlansman a jde o syna herecké superhvězdy Denzela Washingtona.
červenec 2020 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE

Názor Vladislava Vilímce | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Vladislava Vilímce
Věřili byste, že v mateřské škole mi moc nechutnalo? Některé polévky jsem
odmítal jíst úplně. Vzpomínám si, jak mne paní učitelky vždy přesvědčovaly,
že si mám dát lžíci polévky za maminku, za tatínka… Když ale výčet pokračoval již do vzdálenějších příbuzenských vztahů, už to moc nezabíralo. Ale měl
jsem rád rajskou. Naopak jsem vůbec nejedl vařené zelí nebo špenát. Tudíž
když se doma servírovalo například vepřo, knedlo, zelo, v mém případě to
bylo pouze vepřo a knedlo. Později na vysoké škole se mé chuťové buňky
úplně změnily.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Přestal jsem jíst rajskou a konečně si mohl pochutnat na vepřové se zelím. V současné době mám oblíbené ryby
nebo jiná lehčí jídla. A vždy k tomu musí být hovězí vývar, nejlépe s játrovými knedlíčky. Kromě toho upřednostňuji spíše grilovaná jídla. A jednou za čas dostanu chuť i na dobrou zvěřinu. Sám ale nevařím. To u nás doma
zajišťuje moje manželka. Jsem takovým vděčným strávníkem. Na rozdíl od dětství nejsem v jídle příliš vybíravý.
Rád chodím i do restaurací. Považuji je za součást životního stylu dnešní generace. V Plzni chodím do restaurace
U Mansfelda, kde si občas dávám kančí plec se šípkovou omáčkou, nebo k Potrefené Huse. V Klatovech s manželkou docela často navštěvujeme restauraci v hotelu Enius. Mají tam skvělou bezé roládu. Vynikající kuchyně je
i v zámecké restauraci v Hrádku u Sušice.
Naopak moc nechodím do kaváren. Obvykle to pak končí vždy nějakým malinovým či jahodovým moučníkem,
který mohu v současné době jíst jen v omezeném množství. Vím, že musím trochu zhubnout a více se pohybovat. Hlavně kvůli zdraví. Je to však při mém stylu práce docela obtížné.
Vladislav Vilímec
náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče

od 30/06

el Cid

Letní menu
v el Cidu
I když vám dovolená třeba neklapne, o prázdninách se můžete díky restauraci el Cid
vydat do Středomoří. Jeho atmosféru vám navodí jeho
kuchyně se specialitami ze Španělska, Francie nebo
Itálie a rustikální španělský interiér restaurace. V nabídce najdete saláty, steaky, těstoviny, mořské plody
i čerstvé ryby. V létě se budete moct těšit i na dezerty z jahod, meruněk a lesních borůvek. K pokrmům
tu nabízejí velký výběr vín i po skleničkách. Ochutnat
tak můžete například moravský Vlašský ryzlink nebo
francouzské Chardonnay. Každý pracovní den navíc
kuchaři připravují polední nabídku od 95 Kč s českými
a mezinárodními specialitami.
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Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844,
www.umansfelda.cz
Otevírací doba:
út–čt 16:00–23:00,
pá–so 16:00–24:00 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 16:00 hodin. 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.

červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací

od 30/06

Obchodní centrum Olympia Plzeň

UGO salaterie
Letní plavková sezóna si přímo žádá
saláty, osvěžující drinky a speciality
z grilu. Pokud to vše nabízí salaterie
UGO v Obchodním centru Olympia
Plzeň, je úspěch zaručen: určitě vám
tu bude chutnat a zdravý životní styl
vás tu bude bavit.
Můžete si tu dát třeba Farmářský salát s kuřecím
masem, který tvoří grilované brambory a kukuřice, restovaná cibulka a jogurtová zálivka s pažitkou. Nebo můžete poobědvat pečeného lososa
s čočkou a hořčičnou zálivkou. Nebo byste snad
dali raději přednost hovězím líčkům s grilovanými
bramborami, cherry rajčaty, grilovanými paprikami a zálivkou s ajvarem a petrželkou?
Pokud máte raději něco bez masa, pak tu pro
vás mají třeba grilovaný kozí sýr s medem, restovanou řepou s cibulkou, rukolou, brusinkami

a řepnou zálivkou s balsamikem. Jestli ovšem pospícháte a nemáte čas se s jídlem v klidu posadit,
můžete si dát Wrap UGO Caesar či Wrap ovčí sýr
s olivami nebo muffin s balkánským sýrem a sušenými rajčaty nebo třeba bagetu pastrami s křenem,
zelím, sýrem a hrubozrnnou hořčicí. To vše můžete
zapít ovocnými drinky, jako je třeba šťáva z grepu,
pomeranče a jablek či smoothies se superpotravinami, jako je kupříkladu guarana, spirulina nebo
nepražené raw-kakao.
Více na www.ugo.cz a na www.olympiaplzen.cz.

Jean Deal

Vstupenky v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz

NEBÍLOVSKÉ
LÉTO 2020

St 26. 8. Takový žertík
19.00 hodin

Hrají: M. Šplechtová, J. Hrušínský, J. Mílová,
Z. Hruška, F. Staněk

Gur Koren

Čt 27. 8. Neperte se, prosím vás!
19.00 hodin

Hrají: M. Hudečková / Z. Slavíková, Z. Kajnarová,
M. Etzler, L. Hampl, J. Vlach, K. Holánová

Diego Ruiz

Pá 28. 8. Bez předsudků
19.00 hodin

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

Sean O‘Casey, Jiří Krejčík

So 29. 8. Penzion pro svobodné pány
19.00 hodin

Hrají: P. Děrgel, A. Fialová / D. Býmová, L. Příkazký,
K. Pindejová, Z. Velen, P. Miklovič

Erie Assous

Ne 30. 8. Dokud nás milenky nerozdělí
19.00 hodin

červenec 2020 | www.zurnalmag.cz

Hrají: V. Freimanová, V. Kratina, J. Bernášková,
K. Lojdová, L. Nešleha
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PROGRAM

MOVING STATION – kulturní prostor

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

1.–31. 7.
Vít Čechmánek – výstava 1:1 (v otevírací době kavárny)
1.–31. 7.		Absolventská výstava ZUŠ Trnka (v otevírací době kavárny)
9. 7. 20:00 Hovory s rouškou i bez: Spisovatelka Tereza Boučková
a herečka Vica Kerekes – beseda
9.–12. 7.
XVII. ProART Festival – umělecké dílny
10. 7. 20:00 IMPRA: Live – absolutní divadelní improvizace Ondřeje
Krále, Hannyho Firly a Igora Ochepovského
11. 7. 20:00 ImProART a Gabriela Vermelho – absolutní hudební
a taneční improvizace
12. 7. 15:00 GALAproART – závěrečná prezentace účastníků festivalu
Festival Barokní dech – kostel sv. Barbory u obce Všekary
28. 7. 20:30 FysioART: Půlnoc v pohraničí – divadelní představení
30. 7. 20:30 DAMU / Činohra 16–20: Poslední zrnko písku
– divadelní představení
1. 8. 16:30 Divadelní společenství Tyan: Komediant boží
– loutkové představení
2. 8. 16:00 Divadlo Continuo: Zuna – pohádka a tvůrčí dílna pro děti

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Park U Ježíška, Plzeň, www.divadelnileto.cz

8. 7. 20:30
9. 7. 20:30
10. 7. 20:20
14. 7. 20:30
15.–19. 7.
25. 7. 20:30
26.–27. 7.

Improzápas – doprovodný program
Open Air Slam – doprovodný program
Pecha Kucha Night
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.)

Galerie města Plzně

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

do 6. 9.		

V áclav Malina: Útěky a návraty /Výběr z tvorby po roce
2000/ – výstava (nadzemí)
do 6. 9.		
Petr Skala: Cesta časem /Experimentální tvorba z let
1965–2019/ – výstava (podzemí)
16. 7. 16:00 Václav Malina: Útěky a návraty – komentovaná prohlídka
s autorem výstavy
16. 7. 16:00 Petr Skala: Cesta časem – komentovaná prohlídka s autorem výstavy

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:
7.–10. 7.	Letní tvoření v galerii – dílny pro děti od 7–15 let, 4 dny
tvoření v galerii. Objednávejte na: edukace@zpc-galerie.cz
a na tel.: 377 908 536 (každý den od 08:30 do 16:30 hod.)
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Divadlo | Galerie

Výstavní síň „13“
do 27. 9.	Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– výstava
Kulturní program během výstavy:
7.–10. 7.	Letní tvoření v galerii – dílny pro děti od 7–15 let, 4 dny
tvoření v galerii. Objednávejte na: edukace@zpc-galerie.cz
a na tel.: 377 908 536 (každý den od 08:30 do 16:30 hod.)
28. 7. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra ze života architekta
Adolfa Loose a jeho ženy, účinkuje Poetické divadlo (dvorek)
31. 7. 18:00 Moudří blázni aneb Humor z Osvobozeného – účinkuje
Poetické divadlo a hosté (dvorek)

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., www.svkpl.cz

Hlavní budova
1. 7.–5. 9.
Ota Pavel – známý i neznámý – výstava, přízemí
11. 7. 09:00 4. mistrovství Plzně ve scrabble
15. 7. 17:00 1:23:58 Uvnitř černobylské zóny – fotoreportáž s besedou

Unie výtvarných umělců Plzeň

Galerie Jiřího Trnky – nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 378 035 345,
Galerie Dominikánská 12 – út–čt 13–17 hod., tel.: 732 187 016,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

Galerie Jiřího Trnky:
do 19. 7.
Petr Hartman / Naděje – výstava plastik a obrazů
1. 7. 16:00 Petr Hartman / Naděje – komentovaná prohlídka výstavy
22. 7. 17:00 Barva v krajině – vernisáž výstavy
23. 7.–16. 8. Barva v krajině – výstava členů UVUP a hostů
Výstavní síň Radnice, II. patro:
do 31. 7.
Ze šuplíku II – členové UVUP vystavují své náčrty a kresby
Mázhaus plzeňské radnice
31. 7.–21. 8. 30 let spolu – výstava k výročí UVUP
Galerie Dominikánská 12
do 30. 8.	Karel Pašek: Neznáme se, poznáme se
– výstava obrazů

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 10–18 hod.,
so 10–15 hod. (GLS)

od 19. 6.	Zámek Valeč otevřel novou expozici soch
Matyáše Bernarda Brauna (Zámek Valeč)
8. 7. 18:00 České hrdinky: Významné ženy české historie a současnosti
– vernisáž výstavy (GLS)
8. 7.–1. 8.	České hrdinky: Významné ženy české historie a současnosti
– výstava (GLS)

Galerie THAMBOS

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

1. 7. 18:00 P aličkované a háčkované krajky – vernisáž výstavy za účasti
autorů
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Galerie | Muzea | Instituce

1. 7.–30. 8.	Paličkované a háčkované krajky – výstava autorek Ireny
Novákové a Marie Drábkové
1. 7.–30. 8. Tomáš Kůs: Kovová plastika – výstava

Klub Alšovka

Kollárova 16, Plzeň, tel.: 725 615 150, út–čt 14–17:30 hod.

7. 7. 17:00 T ři malíři: Josef Koutný, Jiří Šperl, Pavel Vespalec – vernisáž
výstavy a KŘEST knížky mladé autorky Karolíny Vlčkové
8. 7.–27. 8.	Tři malíři: Josef Koutný, Jiří Šperl, Pavel Vespalec – výstava
obrazů

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

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 26. 7.
Skauti v boji za svobodu – výstava
do 30. 8.
Ladislav Rada: Ohlédnutí – výstava
do 13. 9.	Věra Sidorjaková: Mezi soškami si připadám jako v ráji
– průřez tvorbou, výstava
9. 7.–1. 11.	Vyšívané s láskou. Lidová ornamentika Plzeňska
ve fotografii – výstava
Doprovodné pořady:
2. 7. 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 9., 16., 23., 30. 7. a 6., 13., 20. a 27. 8.)

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

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 22. 12.
GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – interaktivní výstava
30. 6.–31. 8. 	DEPOvLETU – většina akcí má vstup zdarma, placené akce
jsou značené u popisku akce (nádvoří)
2. 7. 18:00 Texas BBQ Redneck Party – Eat‘n‘Beat
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2. 7.–23. 8.	BLIK BLIK_Digitální hřiště – interaktivní výstava
po–pá 8–18, so–ne 10–18 hod. (autobusová hala)
3. 7. 19:00 Nízká úroveň – koncert punk
		21:00 Pesopír – koncert psychedelic
4. 7. 18:00 Grill&Bar – sobotní koktejl
5. 7. 10:00 Beztrh vol. 3 – bezodpadový trh (do 18:00 hod.)
7. 7. 19:00 Cliché – koncert pop-rock
		21:00 Adys – koncert energický pop-rock
8. 7. 21:00 Do DEPA na Deppa: Temné stíny / Artová středa – letní kino
(vstup 50 Kč)
9. 7. 18:00 Ciao Italia! Mangiare Bene Night – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
10. 7. 19:00 Cold Meat Party – koncert alternativní rock
		21:00 The Wild Roots – koncert rock‘n‘roll-hard rock
11. 7. 20:00 MIG 21 – open air koncert (vstup 390/450 Kč)
12. 7. 15:00 Dračí pohádky / DEPO pro děti – Divadlo Rolnička + dílna
14. 7. 19:00 The Dixie Hot Licks – koncert dixieland
15. 7. 19:00 OK(N)o / Cie Pieds Perchés / Artová středa – nový cirkus
		20:00 Dubnička Lahoda Revival Kabaret / Artová středa – kabaret
16. 7. 18:00 Taste of New York – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
17. 7. 19:00 Tabasker – koncert klezmer-dance music
18. 7. 18:00 Grill&Bar – sobotní koktejl
19. 7. 15:00 Dubnička Lahoda pro děti / DEPO pro děti – představení +
sdílené dílny: workshop (vstup 100 Kč děti, 50 Kč dospělý)
21. 7. 19:00 The Fool – koncert irské lidové písně a akustický rock
		21:00 Poitín – koncert folk-world music
22. 7. 21:00 Do DEPA na Deppa: Karlík a továrna na čokoládu / Artová
středa – letní kino (vstup 50 Kč)
23. 7. 18:00 Mediterranean Seafood Compilation – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
24. 7. 20:00 Monkey Business – open air koncert (vstup 390/430 Kč)
25. 7. 18:00 Grill&Bar – sobotní koktejl
26. 7. 15:00 Klauniáda s Klaunkou Pepinou / DEPO pro děti – představení + malování na obličej (vstup 100 Kč děti, 50 Kč dospělý)
28. 7. 19:00 Broken.45 – koncert alternativní rock
		21:00 Marcel Gidote‘s Holy Crab – koncert psychedelic, jazz
29. 7. 18:00 Letem Světem knih / Artová středa – autorské čtení
30. 7. 18:00 Hola Mexico! – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
31. 7. 19:00 Baloňák – koncert regaee
		21:00 Rambanbám – koncert ska

Nepomuk

Malá letní scéna – nachází se ve dvoře Městského muzea, Městské muzeum a galerie
Nepomuk – náměstí A. Němejce 126, Nepomuk, út–ne 10–17 hod., tel.: 371 592 546,
www.nepomuk.cz, www.mls.nepomuk.cz

2. 7.–30. 8.	MIKRO X MAKRO… aneb na velikosti (ne)záleží – výstava,
Městské muzeum a galerie Nepomuk
11. 7. 08:00 Nepomucké trhy – náměstí A. Němejce (do 12:00 hod.)
Malá letní scéna 2020
3. 7. 20:00 KATR – koncert plzeňské kapely, vstupné 150 Kč
10. 7. 20:30 Zakázané uvolnění – hraje Divadelní spolek Jezírko,
vstupné 100 Kč
17. 7. 20:00 POUTNÍCI: 50 let v country – koncert, vstupné 150 Kč
24. 7. 20:00 Jakub Moulis – koncert, vstupné dobrovolné
31. 7. 20:00 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
– hraje Divadlo Bolešiny, vstupné 100 Kč
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7. 8. 20:00 RAILTALE – koncert dívčí kapely, vstupné dobrovolné
14. 8. 20:00 KHARGADOS – koncert heavy metal, vstupné dobrovolné
21. 8. 20:00 Tenor na roztrhání – hraje Divadelní spolek Plánice,
vstupné 100 Kč, děti 50 Kč
28. 8. 20:00 Karel Gott revival Morava – vstupné 150 Kč

Kino a divadlo Káčko

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

2. 7. 20:00
3. 7. 20:00
9. 7. 20:00
10. 7. 20:00
16. 7. 20:00
17. 7. 20:00
23. 7. 20:00
24. 7. 20:00
26. 7. 15:00
28. 7.–1. 8.
28. 7. 21:30
29. 7. 21:30
30. 7. 21:30
31. 7. 21:30
1. 8. 21:30
4. 8. 21:30
5. 8. 21:30
6. 8. 21:30
7. 8. 21:30
8. 8. 21:30

Téměř dokonalá tajemství
3Bobule
3Bobule
Než skončí léto
Jít krást koně
Meky
Havel
Havel
Vzhůru za sny
Letní kino v Dobřanech
Anatomie zrady 1
Vlastníci
Ježek Sonic
Tenkrát v Hollywoodu
Chlap na střídačku
Anatomie zrady 2
Parazit
Yesterday
Hodinářův učeň
Poslední aristokratka

CineStar

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

od 9. 7.		
od 23. 7.
od 30. 7.

Meky
Havel, Mulan
K2 vlastní cestou, Tenet

Procházky uměním na Plzeňsku

Jednotné vstupné 200 Kč, zlevněné 100 Kč (pro studenty a seniory), děti vstup
zdarma, www.prochazkyumenim.cz

17. 7. 18:00 K oncert pro duchy – J. Hosprová (viola), L. Peterková
(klarinet), (Luková, kostel sv. Jiří)
31. 7. 18:00 Karolina z Kokořova – průvodce: M. Kociánová, J. Hosprová
(viola), M. Kociánová (mezzosoprán), L. Horák (akordeon),
(Březín, kostel sv. Bartoloměje)
21. 8. 18:00 Páni z Vřesovic – průvodce J. Svoboda, J. Hosprová (viola),
E. Keglerová (cembalo), (Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže)

Kino | Koncerty

11. 9. 18:00 S lavnost violy v Manětíně – J. Hosprová a další (Manětín,
kostel sv. Jana Křtitele)

Letní koncerty – Kralovicko 2020

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

4. 7. 18:00 S hudbou za památkami: Klavírní trio – M. Kudrnová (klavír), V. Kubáčová (housle), S. Vohnoutová (cello). Program:
Od klasicismu k soudobé hudbě – J. Haydn, B. Foerster,
R. Haas (Mariánská Týnice, muzeum)
11. 7. 18:00 S hudbou za památkami: Jakub Kydlíček sola musica – experiment pro flétnu, hlas a gong. Program: Codex Rossi, A. Virgiliano, M. Marais, M. Shinohara (1300–2020), (Mladotice,
kaple Jména Panny Marie)
25. 7. 18:00 Radost v baroku: Ensemble Inégal – vokálně instrumentální
soubor, řídí A. Viktora. Program: Mistři českého baroka – S. Capricornus, H. Biber, J. Schmelzer (Potvorov, kostel sv. Mikuláše)
8. 8. 18:00 S hudbou za památkami: Musica Panica – program:
České písně ze sborníku Oldřicha Kříže z Telče (Strážiště,
kostel sv. Martina)
22. 8. 18:00 Radost v baroku: Societas Incognitorum – program: Barokní
skvosty moravských archivů (Mariánská Týnice, kostel Zvěstování Panny Marie)

Pivotečkové čtvrťozeniny

ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, Park U Zvonu, www.pivotecka.cz

17. 7.		
		12:00
		16:00
		19:00
		19:30
		20:00
		21:00
		21:30
18. 7.		
		12:00
		14:00
		15:00
		16:30
		18:00
		19:30
		20:30
		22:00
19. 7.		
		12:00
		16:00
		19:00

Karibský večer – výborná piva, grilování, koncerty kapel
Otevření stánků a celého areálu – pivní mini festival
The Dixie Hot Licks (swing Plzeň) – veřejná tančírna
Zahájení karibského večera
Degustace rumů a veřejná tančírna v rytmech salsa
a bachata
Taneční workshop pro veřejnost škola Tanec v Plzni
Prezentace mistrů ČR v Bachata
Ohnivá show
Multižánrový pivněkulturní minifestival
Otevření stánků a celého areálu – pivní mini festival
Loutkové divadlo V boudě (Plzeň)
Hop a šavani – folková skupina (Plzeň)
Poitín – irská hudba (Plzeň)
The Cricketz – western swing (Plzeň)
DeCoDe – rock (Plzeň)
Hwězdná Pěchota – rock (Praha)
Ohnivá show
Dopitná
Otevření stánků a celého areálu – pivní mini festival
Veřejná zpívaná
Ukončení akce

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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19:15

2. 7.

19:15

3. 7.

20:00

4. 7.

17:00

4. 7.

20:00

5. 7.

17:00

5. 7.

20:00

6. 7.

17:00

6. 7.

20:00

V SítI
bOuRák
NEž SkONčí létO
Jalda, NOc OdPuštěNí
luxOR
MOgul Mauglí
JSME JEdNé kRVE
kubRIck O kubRIckOVI
EMa

PRO SENIORY

TADY VARY

1. 7.

7. 7.

17:00

7. 7.

20:00

8. 7.

17:00

8. 7.

20:00

9. 7.

17:00

9. 7.

20:00

10. 7.

17:00

10. 7.

20:00

11. 7.

20:00

PROxIMa
ZlOVOlNé hIStORkY Z PřEdMěStí
tEPlOuš
MEkY
Na Palubu!
ZuMIRIkI
taJNý agENt
bEZ ZVláštNích ZNaMENí
hONEY bOY

ŠANSONY
CHANTAL POULLAIN
15. 7. 2020
www.kinobeseda.cz

TADY VARY

k ino be s e da vá s z v e

LETNÍ
VÝPRÓÓÓDEJ

Léto s tebou v centru
Olympia Plzeň

#MYJSMEOLYMPIA

