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čtenáři Žurnálu,
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Ev. číslo – MK ČR E 17183

tento způsob léta zdá se mi poněkud podivným, abych tak řekla. Sotva jsme se po koronavirových omezeních nadechli a mohli
vyrazit mezi lidi, omezení se vrátila. Aktuální situace v okamžiku, kdy vy čtete tyto
řádky, je pravděpodobně úplně jiná, než
když já je píšu. A těžko říct, jak jiná; lepší,
nebo horší? Nemají to teď lidé, do jejichž
životů kultura patří, vůbec jednoduché. A to ani
její konzumenti, ale především její organizátoři a pořadatelé. A pokud už snad
omezení opadnou a akce se konat smějí, nejspíš se očekávané pětisetleté sucho promění v průtrž mračen a typicky letní open-air akce mají smůlu zase.
Protože čtete Žurnál, je téměř jisté, že vy patříte do řad diváků, posluchačů
a návštěvníků kulturních akcí. Možná jste během jara také vyzkoušeli různé
varianty obývákových koncertů přenášených prostřednictvím sociálních sítí,
prohlídky galerií on-line nebo jste v hlubinách internetu vylovili filmy, na které
jste se dávno chtěli podívat a na které nikdy nebyl čas. V uplynulých týdnech
jste je určitě rádi nahradili skutečnými koncerty, divadelními představeními
pod širým nebem, prohlídkou výstav v reálných galeriích nebo návštěvou kina
s pohodlnou sedačkou a vysokým stropem. Pokud to situace dovoluje, přijměte tedy pozvání i pro dny nadcházející.
Divadlo ukončuje vaši i svoji divadelní abstinenci a zahajuje sezónu už teď,
v srpnu! A to ve velkém: novým nastudováním Prodané nevěsty nebo odloženou premiérou dramatu Soumrak Bohů. Za divadlem jste opět zváni i na zámek
v Nebílovech, kde se odehraje další ročník Nebílovského divadelního léta. Hrad
Švihov zase zve na noční prohlídky a Hradozámeckou noc, kdy můžete zažít
dotek dávných časů v neopakovatelné atmosféře noci. Milovníci výstav jsou
od poloviny srpna zváni třeba do Národopisného muzea na výstavu kalamářů
a dalších potřeb souvisejících se psaním či na divadelní výstavu k sedmdesátinám plzeňského muzikálu. Anebo se mohou zastavit v Proluce, kde bude k vidění tradiční letní výstava Barva na ulici, která doprovází již tradiční Festival
na Ulici. Pokud vaše srdce tluče v rytmu swingu, pak si rezervujte večer první
srpnové neděle: v restauraci Za oponou zahraje brněnská kapela Swinghouse,
která se tu zastaví v rámci své pokoronavirové tour po swingařských komunitách v republice. A pochopitelně na barokních památkách po kraji probíhají
rozmanité akce Letního barokního festivalu.
Výběr kulturního vyžití pro měsíc srpen je tedy stejně pestrý a široký, jako jakýkoli jiný srpen. Protože situace je letos krajně nejistá, člověk by si měl mnohem
intenzivněji uvědomit, že co nestihne vidět nebo prožít dnes, se může odložit
na neurčito. Mnohem víc než kdy jindy tedy letos platí antické carpe diem. Užívejte tedy každého dne a všeho, co vás potká. Každé krásné divadelní představení, inspirativní výstavu nebo parádní koncert si uložte v duši, a když se zase
situace zašmodrchá, vyvolejte si vzpomínky a příjemné pocity.
Báječný srpen bez omezení vám přeje
			
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje pod záštitou náměstkyně
vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Marcely Krejsové
a České silniční společnosti pořádá

3. ROČNÍK
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V CESTÁŘSKÉM RODEU 2020
ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,
BESIP a Sdružením pro výstavbu silnic

5. září 2020 / 10:00 hod.

areál Armádní sportovní střelnice v Plzni-Lobzích
www.suspk.eu
 SUSPLK
www.plzensky-kraj.cz
 plzensky.kr

VSTUPNÉ ZDARMA
ATRAKCE PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

15/08 / 19:00
Velké divadlo

Korunovace
Poppey

09/08 / 14:00
Velké divadlo

Prodaná nevěsta
Nová divadelní sezóna bude netradičně zahájena
již v srpnu, a to ve velkém stylu. Diváky čeká celá
řada premiér, přičemž zvláštní pozornost bude
patřit novému nastudování Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, které celou sezónu slavnostně otevře. Titul byl částečně zvolen symbolicky, jako vyjádření naděje, že vše zlé je již za námi. Především
by pak inscenace měla vyjádřit vděk divákům, kteří
i v tomto těžkém období nezapomínali podporovat své divadlo a další domácí kulturní instituce.
A v čem že bude toto pojetí známého díla odlišné? Dějištěm snad vůbec nejslavnější české opery
je Plzeňsko, kde autor prožil své mládí. Inscenace
bude klást důraz na scénické zpracování a kostýmy, díky čemuž tato regionální tematika vynikne
v celé své kráse. Protagonisté obléknou autentické
plzeňské kroje. Slavnostně nasvícená malovaná
opona Augustina Němejce, kterou diváci spatří
během předehry, tak bude vstupní branou do inscenace, která vzdá hold zdejšímu malebnému
kraji i tradičním vesnickým výjevům. Vystoupí
dospělý i dětský sbor, baletní soubor tančící lidové tance a samozřejmě sólisté – a to výhradně
plzeňští – v čele s držitelkou ceny Thalie Ivanou
Veberovou jako Mařenkou a naším domácím sólistou Amirem Khanem jako Jeníkem. Partnerem
inscenace je Skupina ČEZ.
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Barokní opus velikána opery Claudia Monteverdiho
bývá často označován za první operu s historickým
námětem. Je to ovšem také emotivní, vášnivý a dramatický příběh. Po úspěšném nastudování Monteverdiho
první opery Orfeo přistupuje plzeňská opera k dalšímu
významnému dílu skladatele. Libretista Giovanni Francesco Busenello čerpal z Tacitových Letopisů. Vtáhne
nás do antického Říma, kde se setkáme i s historickou
postavou filosofa Seneky, který na císařův příkaz spáchal sebevraždu. Tím drama zdaleka nekončí. V popředí
příběhu stojí právě římský císař Nerone, který zavrhne
svou ženu Ottavii. Do hry totiž vstoupila Poppea. Ta se
nakonec stává jeho novou císařovnou. Opera, jež byla
poprvé uvedena v roce 1642 v Benátkách, byla nastudována na základě historicky poučené interpretace barokní hudby a bude uvedena v italském originále s českými
titulky. Těšit se můžete také na taneční výstupy v podání
členů souboru baletu a dětí z baletní školy DJKT. Dorazit
můžete vždy již v 18:30 hod. na lektorský úvod režiséra
Tomáše Ondřeje Pilaře.

16/08 / 19:00
Nová scéna DJKT

Anastázie
– poslední
dcera cara
Světoznámý choreograf a režisér Youri Vámos, proslavený svými úpravami libret klasických baletů, opět
pracuje s hudbou jemu dobře známého Petra Iljiče
Čajkovského. Děj je ale tentokrát zasazen do temnější a nostalgičtější atmosféry. Je vzdálen pohádkovým
námětům, které jsou pro Čajkovského jinak tolik příznačné. V roce 1920 je do ústavu pro choromyslné
svěřena žena po nezdařené sebevraždě. Je vydávána
za poslední dceru cara Mikuláše II. Anastázii Nikolajevnu Romanovovou, která údajně přežila vyvraždění carské rodiny v červenci 1918. Velkolepá výprava dává vyniknout pompézní atmosféře carského dvora i silným
momentům tragického příběhu. Vyrazte na poslední
baletní premiéru tohoto roku!
| www.zurnalmag. cz
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
21/08 / 19:00
22/08 / 14:00 a 19:00
Nová scéna DJKT

Elisabeth

Perla muzikálového repertoáru, ověnčená mnoha oceněními, si svou premiéru odbyla již závěrem loňského roku.
Nová sezóna však nemůže být jen o premiérách. DJKT
proto zařazuje také tituly, které publikum i po několika
reprízách baví, obzvlášť, když poptávka po nich neutuchá. Muzikál o osobnosti rakouské císařovny Alžběty
Bavorské, zvané Sisi, právě mezi takové inscenace patří.
Role nekonformní manželky císaře Františka Josefa I. byla
napsána jako veliká pěvecká i herecká příležitost. A právě
z toho muzikál těží. Výsledkem je strhující zážitek, který
se odehrává před stále vyprodaným hledištěm. Proto
bylo přidáno na začátek nové sezóny několik mimořádných termínů, tři v srpnu a další dva v září 2020.

25/08 / 19:00

21/08 / 17:00
Foyer Nové scény DJKT

Vernisáž výstavy
Jsme muzikál! 70

Velké divadlo

Soumrak Bohů
Dlouho očekávaná premiéra italského dramatu se na jaře
uskutečnit nemohla, dočkáme se jí tedy v srpnu. Více než
nadčasová alegorie o prahnutí po moci je populární zejména ve svém filmovém zpracování Luchina Viscontiho,
jež se bezesporu řadí ke klenotům italské kinematografie.
Vše se točí kolem vlivného rodu von Essenbeck. Kontrolu
nad zemí suverénně přebírá Hitler a SS. Pro prosperující
rodinný podnik, který dosud ustál veškeré dějinné peripetie, se může, ba přímo musí, vše od základu změnit. Baron zve rodinu k jednomu stolu. Tuší, že ji svolává na svou
poslední večeři? Stěžejním tématem inscenace, potažmo
autorů, kteří je s oblibou rozebírají i v dalších svých dílech,
je morální úpadek. Polemika nad „dnem“ lidské existence
a vlivy společenských mechanismů na jeho prohlubování
se rozpoutá ve Velkém divadle.

28/08 / 19:00
Nová scéna DJKT

Každý má
svůj sen

| www.zurnalmag. cz
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Plzeňský muzikál oslavil letos své 70. výročí. Přesně
před 70 lety byl na plzeňské scéně poprvé uveden
muzikálový titul. Takové krásné jubileum si jistě
zaslouží pořádnou oslavu! Proto soubor muzikálu
při této příležitosti přichystal dva stěžejní body
narozeninového programu, a to výstavu a koncert.
Od slavnostní vernisáže 21. srpna do konce roku
bude ve foyer Nové scény instalována výstava, kterou připravil dramaturg muzikálu Pavel Bár, a tvoří
ji průřez historií žánru v Plzni. Těšit se můžete také
na kostýmy či kulisy z muzikálů. Na vernisáži bude
možné zakoupit plakáty a fotografie, které vznikly speciálně k této příležitosti. Pokračováním pak
bude koncert Jsme muzikál! 70, který se odehraje
na Nové scéně v pouhých třech premiérách v září,
říjnu a listopadu 2020.

Muzikálové publikum si přijde na své také v samém závěru
srpna. Během komponovaného večera, jehož repertoár
bude vybírán zcela ojedinělým způsobem a do kterého
budou zasahovat i sami diváci, vystoupí všichni členové
souboru muzikálu. Kromě hitů současného i budoucího
repertoáru zazní samozřejmě také několik hudebních
překvapení. Nenechte si ujít večer, kdy se splní třeba i vaše
muzikálové sny! Koncert se odehraje v pouhých pěti reprí7
zách, ty další jsou na programu v průběhu září 2020.
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všední dny 14.00–20.00, víkendy 10.00–20.00 | vstup ZDARMA
cvičení pro veřejnost – všední dny od 7.00 a 8.00 hodin, víkendy od 8.00 a 9.00 hodin
cvičení pro seniory s přednáškou – všední dny od 9.15 hodin
soutěže o ceny, soutěže o medaile – pro děti do 15 let
Rozběháme Sportmanii Plzeň – běžecký závod po celou dobu konání akce
Sobota 15. srpna
17.00-17.30

Talentové centrum tance Storm Ballet,
Pilsen Jaguars Cheerleaders, Taneční škola Filip Gregoriades,
In Motion Academy – parkourová show

17.30

VERONA – hlavní host

18.00

Zahájení Sportmanie Plzeň 2020

18.30

Večerní Jumping party

Dny s městskými obvody:

Vstup

16. 8. Plzeň 5+10 20. 8. Plzeň 6
17. 8. Plzeň 1
21. 8. Plzeň 3
18. 8. Plzeň 2
22. 8. Plzeň 7
19. 8. Plzeň 4

SEKTOR 2
SEKTOR 3

VSTU
P

M

Vstup

VSTUP

že

Pravidelná dezinfekce stanovišť

INFO + MEDAILE

Mže
SEKTOR 1

Vstup

VSTUP

Dezinfekce u vstupů do sektorů
Monitorování počtu osob

Vstup

Pořádá

sport.plzen.eu

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Za podpory městských
obvodů

Denní program Sportmanie Plzeň 2020
Sobota
15. srpna

Neděle
16. srpna
Den s MO
Plzeň 5+10

Pondělí
17. srpna
Den s MO
Plzeň 1

Úterý
18. srpna
Den s MO
Plzeň 2
Středa
19. srpna
Den s MO
Plzeň 4

Čtvrtek
20. srpna
Den s MO
Plzeň 6

Pátek
21. srpna
Den s MO
Plzeň 3
Sobota
22. srpna
Den s MO
Plzeň 7
Neděle
23. srpna

17.00–17.30

Talentové centrum tance Storm Ballet
Pilsen Jaguars Cheerleaders
Taneční škola Filip Gregoriades
In Motion Academy – parkourová show

17.30

VERONA - hlavní host

18.00

Zahájení Sportmanie Plzeň 2020

18.30

Večerní Jumping party

11.00

Brazilská fotbalová škola – základní fotbalové dovednosti

14.30

JiuJitsu Plzeň

15.30

Parkour Academy Plzeň

16.30

Victoria Talent Academy – art a contemporary

14.00

Kangoo Jumps Krašovská – skákací boty

14.30

Aikido Plzeň

16.30

Unique Plzeň

18.30

Aerobic klub LADY

15.30

Pohybové studio J&A – gymnastický aerobic

17.30

AK Škoda Plzeň – rozhovor s medailisty z MČR + atletické soutěže

19.30

Tanec v Plzni – tančírna

15.00

Dance Company Twin – street dance

15.30

Brazilská fotbalová škola – street football arena

16.30

Taneční škola Dance Nation – disco dance

17.00

Jumping Krašovská team

17.30

Kyneziotape prakticky - Jan Janoušek

15.30

FBŠ Slavia Plzeň – florbalové soutěže + nájezdy

16.00

Škola bojových umění Narama – karate

18.00

Eternal Movements – street dance

19.30

Tanec v Plzni – tančírna

14.00

HC Pilsen Wolves – hokejové soutěže s vlkem Chlupem

17.00

Jumping Krašovská team

17.00–18.30

Prezentace vozidel IZS včetně prohlidky

14.00

Baby Basket Academy Plzeň – basketbalové soutěže

14.30

FBC Plzeň – florbal freestyle

15.30

Hudební skupina Moodshake

13.30

MZ Dance Team Plzeň – společenské tance

14.30

Jumping Krašovská team

15.00

DJ LPD

Změna programu vyhrazena.

AKCE MĚSÍCE

Z Plzně do Brd
i na Vodní hamr Dobřív
a Padrťské rybníky
Zajímavým tipem pro cyklisty je nadregionální
cyklotrasa č. 31, která vede ze Štruncových sadů
v Plzni na Božkovský ostrov, kde lze také zaparkovat auto a pokračovat dále směrem na Plzeň-Koterov. Cyklotrasa pokračuje dál loukami kolem
řeky Úslavy, lávkou přes řeku se pak cyklisté dostanou do Starého Plzence po asfaltové stezce.
Přes most projedou na louku směrem k Sedlci, skrze zdejší chatovou osadu vyjedou po silnici č. 183
do Šťáhlav a pokračují k parkovišti zámku Kozel.
Po silnici a přes řeku Úslavu lze potom jet ve směru na Nezvěstice, kde cyklotrasa pokračuje kolem
kostela Všech svatých a luční cestou k lávce opět
přes řeku Úslavu. Po jejím překročení už navazuje samostatná cyklostezka do obce Žákava. Trasa pokračuje směrem na Štítov, kde se napojuje
na již vybudovanou cyklotrasu č. 315, která vede
až do Spáleného Poříčí. Zde cyklotrasa odbočuje
k rybníku Hvížďalka a samostatnou stezkou vyústí k silnici I/19 před Hořehledy. V Hořehledech
za rybníkem navazuje na cyklostezku vinoucí se
po trase Hořehledy–Těnovice. V Těnovicích opět
navazuje samostatná cyklostezka do Číčova a odtud pak přes Hořice do CHKO Brdy.
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Plzeňský kraj přeje cyklistům

Využití cyklobusů
Méně zdatní cyklisté mohou na trati Plzeň–Brdy využít
cyklobusy. Je ale také možné jet cyklobusem do obce
Žákava, na kole pak úsek Žákava–Číčov a odtud cyklobusem zpět.

Zajímavosti na trase
Z Hořic na Kuřkovskou mýť lze odbočit na Míšovskou
cestu, která cyklisty dovede na hráz horního Padrťského
rybníka. Zdatní cyklisté se mohou vypravit ještě na Nepomuk a dále samotným srdcem CHKO Brdy. Cyklisté
méně zdatní pokračují asfaltovou cestou s žulovými
přejezdy, která je lemovaná lukami Padrtí a četnými
tůňkami, přes lesní cesty Vlásenka a Josefka až k Cihelskému a Dvorskému rybníku. Trasa vede až k Dobřívi,
kde najdete nově zrekonstruovaný vodní hamr Dobřív.
Odtud plynule navazuje značená mezinárodní cyklotrasa CT3, která vede podél říčky Klabavy až do Hrádku,
Kamenného Újezdu a dále pak již po samostatné cyklostezce do Rokycan. Odtud je pak možné se vrátit zpět
do Plzně. Projíždí se kolem Ejpovického jezera a přímo
kempem Diana.
Podrobnější informace ke konkrétní cyklotrase s tipy
na výlety v okolí, cyklistickou mapu, GPS souřadnice
a hodnocení trasy dle náročnosti najdete na stránkách
www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety

srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

ZA PODPORY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Pořádá město
Plzeň, Divadlo
J. K. Tyla
a Divadelní obec
ve spolupráci
s Divadlem Alfa.

AKCE MĚSÍCE

V Besedě
se bude schůzovat
Představení Společenstvo vlastníků Divadla Vosto5 válí! Úspěšná hra byla inspirací
pro film Vlastníci, který získal 3 České lvy, a teď míří
i za hranice – varšavský Och-Teatr představení uvede jako svou první premiéru po koronavirové pauze.
Vy na tuto skvělou komedii ze života můžete vyrazit
1. října do Měšťanské besedy. Čekají vás speciálně
upravené prostory, kde se sál promění ve schůzovní
místnost. Také schůze společenství vlastníků bytových jednotek je tak reálná, že nebudete vědět zda se
smát, nebo plakat.

Během srpna si do Kina
Beseda můžete zajít hned
na tři novinky. Dokument
V síti jste už patrně viděli,
ale nyní přichází do kin
ještě jedna „tvrdší“ verze – V síti 18+ (18. 8.). Ta
nezakrývá nic, jen tváře predátorů. O den později
Kino Beseda promítne dlouho očekávanou novinku
Havel (19. 8.). Snímek přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů
disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

„Novinky Havel a Šarlatán i speciální
verze V síti pro dospělé.“
Pro velký divácký úspěch se na plátna kin vrací australské drama Než skončí léto (20. 8.), které zahajovalo
přehlídku Tady Vary. S lehkostí a originálním humorem
vypráví příběh šestnáctileté nemocné dívky, ve které
první setkání s láskou probouzí novou chuť do života.
Poslední filmovou novinkou je strhující životopisné
drama Šarlatán (27. 8.). Nejnovější snímek uznávané
polské režisérky Agnieszky Holland je inspirován
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického
i kulturního života. Snímku se dostalo velké cti uvést
svou světovou premiéru v rámci 70. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu – Berlinale.
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04/10 / 19:00

Mejdan s klíči
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
s Pavlíčkem
Na začátku října přijede do Besedy Druhá tráva s Robertem
Křesťanem a dovezou vám ještě jedno překvapení
– jako host vystoupí i Michal Pavlíček! Na tomto speciálním koncertu tak máte jedinečnou možnost slyšet
zpívat Roberta Křesťana s kytarou Michala Pavlíčka.

03/11 / 18:00

Co se děje
se světem?
Každých několik desetiletí probíhá v euro-americké civilizaci
nějaká velká změna, po které platí poněkud jiná politická a zejména ekonomická pravidla a společnost se posune do nového pole stability. Nad tím, co se to děje se
světem, bude na začátku listopadu v Měšťanské besedě
dumat (nejen) popularizátor vědy Václav Cílek.

05/11 / 19:30

Herečky, manželky nebo matky?
Dvě půvabné ženy, skvělé
herečky, manželky slavných
mužů a matky velkých rodin. Jaké jsou jejich všední dny
a sny? Tatiana Dyková a Klára Trojanová s nadhledem,
humorem i sebeironií proberou nejrůznější situace, radosti i nečekané zvraty v každodenním životě, kdy jsou
nejen umělkyněmi, ale zároveň obyčejnými lidmi. Mezi
povídáním také zazpívají a na plátno promítnou něco ze
svých životů.
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz
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09/11 / 19:00

Velký narozeninový koncert
Žalman, Štěpán Rak, Miki Ryvola, Duo Komáři, Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík – ti všichni, a nejen oni, popřejí
v pondělí 9. listopadu v Měšťanské besedě Béďovi
Šedifkovi k jeho významnému jubileu.

výběr z programu
11. 10.

29/11 / 19:00

Protiklady
se přitahují
Popudlivý Skot John a stále
nervózní Angličanka Maude –
už to by samo o sobě stačilo na pěknou taškařici. Tahle
dvojka se setká na svatbě a poté je svede dohromady
prosba novomanželů, aby pro ně vyzvedli v Kalifornii
novorozeně, které se rozhodli osvojit. Komedie Be my
baby dokazuje, že v druhém se může splést každý a že
na lásku není nikdy pozdě.

06/12 / 19:00

Velvyslanec v pasti
Záletný americký velvyslanec
ve Velké Británii se v Besedě
na začátku prosince pořádně
zapotí. Své ženě řekne, že odjíždí na víkend hrát golf, ale doma si dá dostaveníčko
s přitažlivou sousedkou. Problém je, že ten samý plán
má i jeho žena. Fraška Zamilovaný sukničkář s Lukášem Vaculíkem vás pobaví 6. prosince.

07/12 / 19:00

Na Zlatém jezeře
se Stašovou
a Frejem
V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé – věčně brblající, nepraktický a stále zapomínající profesor v penzi
Norman a jeho chápající žena Ethel. Po příjezdu dcery
Chelsey s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym
na sebe nenechá střet rozdílných generací dlouho čekat.
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

15. 10.
19. 10.
22. 10.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

S typicky anglickým humorem řeší
tatínek Václav Vydra problémy
s dospívajícími dětmi.

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

Vyprávění ze života i z natáčení

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Talkshow Zbigniewa Czendlika

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

Společný koncert i sólo vystoupení
oblíbených písničkářů

BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2020
1. 11. B. SMETANA: MÁ VLAST

29. 10.

Unikátní čtyřruční klavírní provedení
v podání manželů Ardaševových

5. 11.

TALKSHOW S TATIANOU DYKOVOU
A KLÁROU TROJANOVOU

Divadelní setkání a povídání o životě,
snech, láskách…

22. 11.
23. 11.

CELEBRITY

One man show Ondřeje Sokola

NALEVO OD VÝTAHU

Roman Vojtek v divadelní adaptaci
úspěšné ﬁlmové komedie
s Pierrem Richardem.

PAVEL LOHONKA ŽALMAN & SPOL.
8. 12. COP
13. 12. ŘÍMSKÉ NOCI
2. 12.

Příběh plný emocí a vášní se Simonou
Stašovou a Oldřichem Víznerem

14. 12.

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA:
VÁNOČNÍ KONCERT

www.mestanskabeseda.cz
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Finále to nevzdalo
Ačkoli se bilanční přehlídka českých filmů nemohla kvůli koronaviru uskutečnit
ve svém obvyklém termínu, filmové promítačky jedou dál. Vznikly tak Plzeňské kulturní předzahrádky, Filmové večery na náplavce a Filmové hrady a zámky.
Vše pak završí 33. ročník Finále Plzeň, který
byl přesunut na poslední zářijový týden letošního roku, tedy na 25.–30. září.

Plzeňské kulturní
předzahrádky
Ve spolupráci s vybranými kavárnami, restauracemi a lokálními umělci vznikl unikátní koncept kulturních předzahrádek.
Lidé mohou navštívit vybranou kavárnu či
restauraci, rezervovat si nejen místo na její
venkovní zahrádce a zakoupit si speciální
menu, ale současně s tím si zajistit vstupenku na filmovou projekci či hudební program na zahrádce či ve vnitrobloku. Projekce či hudební vystoupení a menu budou
tematicky propojeny. Například ve čtvrtek
6. srpna mohou filmoví fanoušci dorazit
do Schované kavárny ve Zbrojnické ulici
na projekci experimentálního snímku Oldřicha Lipského z roku 1967 Happy end. Jako
menu k filmu si mohou diváci zvolit z variace domácích koláčků, které mají v promítaném snímku svou roli, dále rýžového flamery s jahodovou omáčkou a k tomu sklenici
vína či domácí limonádu.

14

33. Finále Plzeň

Projekt nabídne i akci zdarma, ve středu 26. srpna se bude
u Parku Homolka prezentovat nově zřizovaná provozovna Kafe Smetanka, která dříve sídlila na Plzeňském náměstí.
Od 18 do 22 hodin budou na místě vystupovat lokální DJs a návštěvníci si budou moci koupit Miladu – speciální gin&tonic
drink, podávaný s filtrovanou kávou a grepovým džusem.

od 31/07

Filmové hrady a zámky
Třetí letní projekt spojuje vybrané
historické památky s venkovním filmovým představením. Za filmy můžete vyrazit na Klenovou, na Kozel,
do Horšovského Týna nebo na Švihov.
I program filmových projekcí bude doplněn o gastronomickou
nabídku. První projekce se odehraje 31. července na Klenové
a poslední 22. srpna na hradě a zámku Horšovský Týn.

od 01/08

Filmové večery
na Náplavce
Filmy ožije i náplavka na Radbuze.
Tady budou na programu oblíbené
české a zahraniční snímky. Promítá se
každou sobotu od 1. srpna do 12. září a hned v prvním termínu se můžete těšit na obnovenou premiéru snímku Samotáři
po 20 letech.
Dále je na programu Rocketman, Poslední aristokratka, La La
Land, Joker, Tajemná řeka a Po strništi bos. Začátky projekcí
jsou ve 21 hodin, ovšem již od 19 hodin si budou moci návštěvníci na místě zakoupit speciální gin&tonic drinky míchané s bio
sirupy Herbert, výběrovou kávu a drobné občerstvení. Generálním partnerem projekcí na náplavce je Skupina ČEZ.
Více informací a podrobný program všech akcí najdete na stránkách www.festivalfinale.cz a na Facebooku Finále Plzeň. Program naleznete i v programové části Žurnálu.
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

AKCE V PRAZDROJI

Za zážitky do pivovaru

LÉTO
V PLNÉM PROUDU
Léto, slunce, hudba, pivo… to je Léto
v Prazdroji! Čtvrteční koncerty na nádvoří pivovaru jsou v plném proudu. V srpnu
se můžete těšit na další rockové kapely,
které rozezní nádvoří pivovaru, filmové
večery u Formanky a mnoho dalšího.

LÉTO V PRAZDROJI
Čtvrteční program startuje
vždy v 19 hodin a vstupné činí
50 Kč. Dle současného nařízení
Ministerstva zdravotnictví je
povolena účast maximálně pro
500 návštěvníků. Sledujte prosím aktuální změny.
Srpnové pátky budou patřit filmům pod hvězdnou oblohou. Přímo na Formance se bude promítat od 21:30 hodin, na pivo ale můžete samozřejmě dorazit už dříve! Pod
širým nebem si můžete vychutnat třeba českou komedii Vlastníci nebo oscarový film Tenkrát v Hollywoodu
od kultovního režiséra Quentina Tarantina. Na programu
je ještě komedie Přes prsty, která se odehrává v prostředí
beach volejbalových hřišť, a filmové večery uzavře hudební film Zrodila se hvězda. Oba zahraniční filmy se budou promítat v originálním znění s českými titulky.

Program koncertů a letních kin
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.

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.

Kečup
Zvlášňý škola
Extra Band revival
Odyssea

FORMANKA JE ZNOVU OTEVŘENA
Formanka bývala kdysi zaměstnaneckým PUBem, který
je dnes otevřený všem Plzeňákům. Nově dostala moderní výčep a nový kabát v podobě opravy vnější fasády,
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

včetně typického hrázděného zdiva. Přijďte
na pivo přímo ke zdroji nad nádvoří pivovaru! Celé léto
se na Formance navíc konají různé akce, jako například
grilování, PUB kvízy, tančírny a další.

21–23/08

BURGER STREET
FESTIVAL
Milujete burgery? Tak to je pro
vás Burger Street Festival, který se koná opět na nádvoří plzeňského pivovaru, to pravé! Ochutnejte nejen klasické
hovězí burgery, ale i vegetariánské či veganské. Těšit se
můžete i na zmrzlinu, skvělé drinky a mnoho dalšího.

AKCE V PIVOVARSKÉM MUZEU
V Pivovarském muzeu je připravena řada akcí pro vás
i vaše děti. Do konce srpna je zde k vidění multižánrová výstava Jsme Stromy, kreativní dílničky jsou
na programu 5. září a 19. září se muzeum stane součástí akce Plzeňské dvorky. Velkolepá Muzejní noc
je naplánovaná na 16. října. Více informací naleznete
na www.prazdrojvisit.cz.

19/08

PODZEMÍ ZA SVITU BATEREK

Nenechte si ujít prohlídku podzemí pouze za svitu baterek! Poodhalíte tajemství labyrintu chodeb,
sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován
od 14. století. Poznáte život pod městem a díky exponátům či vystaveným nálezům proniknete cestu nejen
do historie města, ale i do každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Navíc objevíte další
autentičtější část celé podzemní chodby, která byla
zpřístupněná v loňském roce. Vstupenky na prohlídku
doporučujeme zakoupit předem online na webu, kde
najdete i další chystané termíny.
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BLIK BLIK_Digitální hřiště

Zážitky to budou vskutku vesmírné

do 23/08

DEPO2015

Vesmír na Zemi
pro děti i dospělé
DEPO2015 navázalo na úspěšnou tradici
uměleckých světelných instalací a 2. července zpřístupnilo nové digitální hřiště BLIK
BLIK. Tentokrát rozsvítilo své vlastní prostory
a umožní návštěvníkům celou expozici dotvářet a obohacovat vlastní interakcí. Nový
soubor světelných instalací spojí umění a zážitky na jedno místo. Velcí i malí tak dostanou
možnost zažít hravou formou prvky festivalu
světla BLIK BLIK. Ten se letos bohužel nemůže
uskutečnit v původní dramaturgii a podobě.
A tak jeho organizátoři přichází s novým konceptem.
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:
Hrdinové české kopané 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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VÝSTAVY —
PASY PRO ŽIVOT
BRACHA / POŽEHNÁNÍ.
NÁVRATY DO POLSKÝCH ŠTETLŮ
LITERATURA —
VELETRH SVĚT KNIHY PLZEŇ
KONCERT —
AGA TWARDOCH QUARTET
/ POCTA POLSKÝM ROCKOVÝM LEGENDÁM
FILM —
CORPUS CHRISTI
DIVADLO —
KOBIETOSTAN

www.instytutpolski.pl/praha

www.plzen.eu

Polské dny v Plzni pořádá Polský institut v Praze
ve spolupráci s městem Plzeň.

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
do 28/08

DEPO2015

DEPOvLETU
Nabitý program na nádvoří plzeňského DEPO2015 pokračuje
i v srpnu. I v druhé polovině léta se můžete těšit na živé
koncerty, gastronomicko-hudební večery, letní kina, divadla i speciální programy pro rodiny s dětmi. Čeká na vás
ještě vystoupení Pilsner Jazz Band (4. 8.), Milana Samka
(7. 8.) nebo Balkan Party Bandu (25. 8.), filmy s Johnym Deppem (5. 8. a 19. 8.), Open air Slam poetry (12. 8.), dětská
představení Duhový princ (9. 8.) a Tanec s čertem a Čertovy nevěsty (16. 8.), karibský gril (6. 8.) nebo řecká taverna (13. 8.) a mnoho dalšího. Kompletní program najdete
na depo2015.cz a v programové části Žurnálu.

31/07 a 21/08

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

od 01/08

Plzeň
a Plzeňský kraj

Písničky Petra
Nováka „Tour 75“
Písničky Petra Nováka, který by letos v září oslavil 75.
narozeniny, znovu ožijí po celé republice! Nezapomenutelné hity jako „Co je to láska“, „Hvězdičko blýskavá“
nebo „Povídej“ se v průběhu následujících měsíců do-
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stanou v živém provedení znovu k posluchačům v rámci
„TOUR 75“, na které vyráží formace z Plzeňska, která si
říká Petr Novák Forever. Jak tyto koncerty budou vypadat, přibližuje kapelník Jiří Bláha: „Nejsme revival,
nezpíváme ani nevypadáme jako Petr Novák a ani se
o to nesnažíme. Písničky jsme přearanžovali do komorní
akustické podoby a nabídneme je posluchačům společně s Novákovým životním příběhem, který během pořadu vyprávíme“. Na Plzeňsku se kapela představí v těchto
termínech: 1. srpna Zámek Kozel, 4. září Kostelec u Stříbra, 5. září Mrákov, 11. září Plasy, 10. října Přeštice a 2. listopadu Plzeň – restaurace Za Oponou.

08 a 22/08

Kralovicko

Letní koncerty –
Kralovicko 2020
V rámci projektů Radost v baroku a S hudbou za památkami Plzeňského kraje můžete

TIP NA SRP EN

od 31/07

Nepomuk

Malá letní scéna
a Nepomucké trhy

Malá letní scéna ve dvoře nepomuckého Městského muzea bude žít i v srpnu. Zahraje tu skvělá dívčí
kapela Railtale, heavy metalová kapela Khargados
nebo formace Karel Gott revival Morava. Poslední
červencový den zahraje Divadlo Bolešiny českou
klasiku Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý
čert a na 21. srpna je připraveno představení Tenor
na roztrhání v podání Divadelního spolku Plánice.
Patnáctého srpna se navíc na náměstí konají Nepomucké trhy, kde zahraje živě Dáma s hranostajem a děti se mohou těšit na pohádku Není drak
jako drak. Více na www.mls.nepomuk.cz.

srpen 2020 | www.zurnalmag.cz
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během léta navštívit koncert, který se uskuteční 8. srpna ve Strážišti v kostele sv. Martina. Vystoupí zde soubor Musica Panica a na programu s názvem Noci milá,
pročs tak dlúha jsou české písně ze sborníku Oldřicha
Kříže z Telče. Na druhém srpnovém koncertě se 22. srpna v Mariánské Týnici představí vokální soubor Societas
Incognitorum. Program představí barokní skvosty moravských archivů. Celou sérii koncertů uzavře 14. září
v Kralovicích vystoupení houslového virtuosa Ivana
Ženatého s komorním orchestrem Emsemble 18+. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu,
více informací na www.koncerty-plzensko.cz.

21–29/08

Plzeň

Festival na Ulici
Na konci srpna proběhne v ulicích Plzně 28. ročník multižánrového Festivalu na Ulici, letos poprvé v režii agentury
Nashledanou. Slovy pořadatelů se tato akce vrací ke
svým kořenům, představí především účinkující z Plzeňského kraje a festival bude rozdělen do tří žánrových
bloků. První tři dny se ponesou v rockovém duchu, další
tři dny budou zaměřené na alternativní publikum a závěr festivalu potěší příznivce folk & country. Na hlavní
scéně na náměstí Republiky budou k vidění známá jména jako třeba Burma Jones, V3Ska, Semtex, Cheers!, Povodí Ohře nebo Poutníci, zajímavou muziku nabídnou
také další scény U Branky a v Proluce. Nebude chybět
bohatý doprovodný program. Zajímavý projekt „Můj
táta Dědek“ Michala Šindeláře je plánován na 23. srpna. Pozvání na tuto Vzpomínku na legendu plzeňské
rockové scény Jiřího „Dědka“ Šindeláře přijala spousta
známých hostů a i proto ji bude natáčet Česká televize.
Více info najdete na festivalovém webu festivalnaulici.cz
a kompletní program v programové části Žurnálu.

31/08 / 19:00

8. 8. 2020 18:00 | Zá mek Maně tın
́

Illusions Baroques
Manětín
29. 8. 2020 16:00 | Klá š ter Chotě šov

Dětské barokní
odpoledne

Měšťanská beseda

Jubilejní
60. PO SIRÉNĚ
SWING!

Pilsner Jazz Band, Jan
Smigmator & přátelé
Jak jinak strávit poslední prázdninový večer, než na jubilejním šedesátém večeru s titulem „Po siréně swing!”
v Měšťanské besedě. Nyní výjimečně nikoliv první
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

VSTUP ZDARMA
Financová nı́ je zprostř edková no z př eshranič nıh
́ o
projektu č . 153, podpoř ené ho z programu
EU� S 2014 - 2020 Baroknı́ region C� echy - Bavorsko.

DEPO2015
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
středa, ale už pondělí 31. srpna bude patřit Pilsner Jazz
Bandu, který k sobě zve téměř měsíc co měsíc skvělá
swingová uskupení z Česka i zahraničí. Na této „kulaté
siréně” zazpívá opravdová hvězda českého swingového
nebe, swingař z celého srdce inspirovaný Frankem Sinatrou, sympatický gentleman Jan Smigmator v doprovodu špičkových instrumentalistů – Vladimíra Strnada (piano), Jana Greifonera (kontrabas), Josefa Vejvody (bicí),
Jana Kyncla (sax). Úžasné swingové evergreeny rozsvítí
zahradu Měšťanské besedy, v případě nepřízně počasí
se akce bude konat ve Velkém sále. Od 18 hodin je připravena tradiční lekce swingového tančení.

05–06/09

Plzeň

V. Mezinárodní
dixielandový
festival Plzeň
Během prvního zářijového víkendu se na několika místech západočeské metropole uskuteční již pátý ročník
Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň! Akci zahájí v sobotu v 15 hodin již tradiční průvod kapel, který
odstartuje na náměstí Republiky a od 16 hodin se pak
na zahradě v Měšťanské besedě (v případě nepřízně
počasí ve Velkém sále) vystřídají pořádající Pilsner Jazz
Band, Pražská dixielandová společnost složená z předních mladých protagonistů starého jazzu, známí showmani Brass Band z Rakovníka a hvězdy prvního ročníku
festivalu, lotyšští Sunny Groove Dixie Riga. V neděli se
z Riegrovy ulice stane neworleanská Bourbon Street,
kde se bude hrát i tančit přímo na ulici. Jazzmeni se
na vás těší!

16/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Irská taneční show
Slovenský taneční soubor Merlin, označovaný za jeden z nejlepších souborů v Evropě ve svém žánru, se vrací do Plzně s novou irskou taneční show, která přináší to nejlepší
ze současného moderního irského tance v romantickém
renesančním příběhu o boji dobra a zla. Tato dynamická
show nadchne milovníky tance poutavým příběhem,
taneční virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou
výpravou. Příběh, ve kterém něžná láska čelí nástrahám
zla, se odehrává v kulise podmanivě krásné irské hudby,
vytvořené speciálně pro tuto show.
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20/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Věra Martinová

Zpěvačka Věra Martinová se
v rámci svého „Jubileum Tour
2020“ zastaví v Měšťanské besedě v Plzni, aby tu oslavila
výročí svého narození a svým fanouškům také představila zbrusu nové album, které si k narozeninám nadělí.
Kromě novinek se samozřejmě můžete těšit na celou
řadu známých hitů z bohaté diskografie této výrazné
postavy naší folk & country scény. Věra Martinová se
s kytarou seznámila už v osmi letech a proslavila se jako
členka skupiny Schovanky, na sólovou country dráhu ji
pak vystřelil hit „Malý dům nad skálou“.

T I P NA Z Á Ř Í
20/09 / 16:30

Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara

Namaluj si
hudbu

Nový hudebně výtvarný pořad Plzeňské filharmonie zařazený do dětské abonentní řady DUHA
pobaví nejen děti, ale i dospělé. Okouzlující průvodce v podání oblíbeného herce Svatopluka
Schullera provede děti i rodiče pomocí hudby
jednotlivými staletími a otevře všem oči pro vnímání obrazů a uši pro poslech hudby. Zábavnou
formou také přiblíží základní rysy jednotlivých
uměleckých slohů, které budou pozorným divákům najednou bližší, stejně jako samotná hudba
a výtvarné umění. Pořad vznikl ve spolupráci
s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity a je vhodný pro děti
od 6 do 15 let. Plzeňskou filharmonii diriguje
Chuhei Iwasaki, na přípravě pořadu se podílel
osvědčený tým – scenárista Martin Pášma, autor hudby Tomáš Ille a výtvarnou stránku pořadu zrealizovala Renata Fučíková. Více naleznete
na stránkách www.plzenskafilharmonie.cz. Jednotlivé vstupenky je možné zakoupit již od 3. srpna na webu www.plzenskavstupenka.cz.
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24/08 / 19:00

Měšťanská
beseda

Misterio del ángel:
Tango argentino

26–30/08

Zámek Nebílovy

Nebílovské divadelní léto
V jedinečné atmosféře nebílovského zámku se opět
můžete těšit na několik příjemných představení,
která doslova rozzáří poslední srpnové noci. Jako
první to bude komedie o tom, že o rozchodech se
nemá žertovat. Jmenuje se Takový žertík a přiveze
ji Divadlo na Jezerce. V hlavních rolích se představí
Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský a další. Druhým
nebílovským představením bude izraelská komedie Neperte se, prosím vás! s Martinou Hudečkovou
a Miroslavem Etzlerem. V ní se u advokáta scházejí
tři sourozenci, aby si vyslechli otcovu poslední vůli.
Jaké překvapení, když se dozvědí, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky.
Třetí večer přivede do Nebílov Janu Paulovou a Pavla Zedníčka v představení Bez předsudků. Také tahle
komedie se už stala legendou: příběh o nečekaném
společném noclehu v motelu už má na svém kontě
bezmála 500 repríz.
Předposlední nebílovský večer bude patřit aktovce
Seana O´Caseyho Bedtime Story ve slavné úpravě
Jiřího Krejčíka pod názvem Pension pro svobodné
pány. V ní se můžete těšit třeba na Patrika Děrgela
nebo Annu Fialovou.
Nebílovské divadelní léto pak 30. srpna uzavře
představení Dokud nás milenky nerozdělí s Veronikou Freimanovou, Vladimírem Kratinou a dalšími. Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn
vypráví o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze
jednoho dlouholetého manželství.
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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
Brilantní komedie je volným
pokračováním autorovy známé hry Blbec k večeři. 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.

06/09 / 10:00

Měšťanská
beseda

Kouzelná školka:
Michal na hraní
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz
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vybrat, kdo si s ní bude hrát. A taky naučí děti mít v hračkách pořádek. 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. Dětské
pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění
získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků
a nejinak tomu je i v Plzni.

13/09 / 19:30

Měšťanská
beseda

Světáci

Známá hudební komedie o partě tří fasádníků od Velhartic, kteří pracují v Praze, v tom
zářivém hlavním městě, plném bujarého nočního života.
Po dramatickém zážitku v grilbaru, kde způsobí požár, se
rozhodnou vzdělat se v oblasti společenského chování.
Odevzdají se tedy do rukou zkušeného profesora tance
a společenské výchovy a doufají, že jim to příště v nějakém lepším podniku přinese pozornost dam na úrovni.
Kdo může tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně
dobře vyškolených lehkých žen? Hrají Viktor Limr, Dalibor
Gondík, Vlasta Žehrová, Monika Absolonová a další.

T I P NA Z Á ŘÍ
09–16/09

Mezinárodní
festival
DIVADLO
V Plzni se bude v září fandit divadlu naplno! A navíc s hvězdnou mezinárodní účastí. Vůbec poprvé do České republiky přijede světoznámý kanadský režisér, herec, dramatik
a mág divadelní iluze Robert Lepage s vlastním
sólovým multimediálním představením nazvaným
887. Svoji českou premiéru v Plzni zažije také francouzský režisér, dramatik a ředitel Avignonského
festivalu Olivier Py s hravou hudební inscenací
Triumf lásky. Z Bratislavy přiveze Slovenské národní divadlo autorskou kabaretní inscenaci Jiřího
Havelky Dnes večer nehrajeme. A tuzemský program bude složen z toho nejlepšího, co se urodilo
na domácích jevištích za uplynulou sezónu. Více
informací na www.festivaldivadlo.cz.

srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Studium pro seniory
Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové přátele?
PŘIJĎTE SE ZAPSAT NA U3V!
www.au3v.zcu.cz/rezervace
POKRAČUJÍCÍ studijní obory U3V
středa 5. 8. 2020 až sobota 8. 8. 2020
(Předměty si mohou rezervovat POUZE
posluchači, kteří tyto kurzy navštěvovali
v akademickém roce 2019/20.)
NOVÉ studijní obory a uvolněné kapacity
z pokračujících studijních oborů
pondělí 10. 8. 2020 až čtvrtek 13. 8. 2020
Provedené rezervace jsou závazné!
ZÁPISY SPOJENÉ S PLATBOU KURZOVNÉHO
— posluchači pokračujících předmětů:
středa 19. 8. až pátek 21. 8. 2020
— posluchači bez provedené rezervace
a úplně noví posluchači
pondělí 24. 8. 2020
— stávající posluchači s rezervací
úterý 25. 8. až čtvrtek 27. 8. 2020

Veškeré podrobnosti a info
najdete na webu U3V.
Těšíme se na vás!

www.u3v.zcu.cz
najdete nás i na facebooku:
facebook.com/u3v.zcu
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GALERIE

Přehled výstav

do 16/08

Galerie Jiřího Trnky

Barva v krajině

U příležitosti 30. výročí svého
založení uspořádala Unie výtvarných umělců výstavu prací 37 svých členů a hostů
věnovanou krajině, která je poctou současných umělců
krajinomalbě i malířům, pro něž byla krajina důležitým
zdrojem umělecké tvorby. Náležel k nim také Vladimír
Levora, výtvarník, jehož letošní 100. výročí narození připomene vystavený obraz Šumavská osada, zapůjčený
ze sbírkového fondu Galerie Klatovy-Klenová, jejímž
prvním ředitelem byl. Každý z vystavujících autorů
přináší svoji uměleckou výpověď o krajině, v níž žije,
setkává se, těší se s její obyčejností i krásou. O této inspiraci vypovídají i samotné názvy obrazů: Duše krajiny,
Červené kameny, Krajina, která sytí, Jezero v horách,
Krajina mé duše, Achátové nokturno, Zimní paprsky,
Cesta v lese, Pálava, Kosení. Výstava přináší mnoho zajímavých pohledů na soudobou krajinomalbu.

do 23/08

DEPO2015

BLIK BLIK _
Digitální hřiště
Digitální interaktivní výstava
spojující hru a zábavu pro malé i velké s technologiemi a uměním se těší velké návštěvnosti. Vydejte se i vy
do světa světelných a zvukových experimentů a interaktivních videoinstalací. Reálný fyzický pohyb se zde
prolíná s virtuálními světy. Čekají na vás laserové prolézačky, hry s UV světlem, obrovské světelné Člověče, nezlob se, světlo ovládané hrou na piano, virtuální záchrana Planety a další instalace. Digitální hřiště je určené jak
dětem, tak i dospělým.

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 rozkročena mezi dvěma póly. Na jedné straně jsou obrazy za-
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ložené 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.

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.
Výstava se koná v podzemních prostorách galerie.

do 27/09

Západočeská galerie

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

Až téměř do konce září si můžete ve Výstavní síni „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 tedy můžete díla autorů, jako jsou 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
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

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.

04/08–04/09

Galerie Evropského
domu SVK PK

VERY BRITISH

Klobouky a pokrývky hlavy
jsou součástí kultur již od samého počátku. Výstava
VERY BRITISH se zaměřuje na britské tradice v kontextu
českého prostředí. Zatímco ve Velké Británii jsou pokrývky hlavy běžnou součástí dámského i pánského šatníku a plní především estetickou funkci, v Čechách byla
pokrývka hlavy nezbytnou součástí převážně v 19. století a počátkem století dvacátého, silnou českou tradicí
se však prakticky nikdy nestala a v současnosti si své publikum teprve hledá. Co však u nás tradicí zůstalo, je výroba klobouků zastoupená dodnes funkčním provozem
TOvárny NA Klobouky TONAK. Výstava představuje
10 žen z Čech a zahraničí nejrůznějšího vzdělání, které
prošly modistickou dílnou Hany Škorpilové a věnují se
ruční výrobě klobouků.

od 09/08

Proluka, Křižíkovy
sady/ Náplavka

Barva na ulici 2020
Projekt Barva na ulici je mezinárodní výstavou velkoformátových pláten pod širým
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

nebem a letos se koná už potřinácté. Plátna výtvarníků
členů UVUP, umělců z partnerského města Regensburgu a z Weidenu, tedy partnerského kraje Horní Falc,
budou vystavena na hradební zdi v Proluce. V letošním
roce je výstavní prostor rozšířen o Náplavku na Radbuze
a plátna budou umístěna na zdi nad nově vzniklým prostorem. Tímto projektem představuje Unie výtvarných
umělců výtvarné umění ve veřejném prostoru, oslovuje
širokou veřejnost a přibližuje tím umění i lidem, kteří
běžně výstavy v galeriích nenavštěvují. Vernisáž se koná
21. srpna v 17 hodin v Proluce Křižíkovy sady a jako každoročně zahájí Festival na Ulici.

14/08–12/11

Národopisné
muzeum Plzeňska

Co je psáno,
to je dáno

Písmo provází lidstvo po celou jeho známou historii,
protože teprve díky němu vystupují z šera prehistorie lidé, města či národy se svými jmény a osudy. Co
je psáno, to je dáno, říká se. Písmo by ovšem nemohlo existovat bez psacích potřeb, zejména inkoustu,
papíru či pergamenu a různých druhů per. Zvláštní
pozornosti si zaslouží kalamáře. Výběr stovky kusů kalamářů ze soukromé sbírky přináší fascinující pohled
do historie předmětu, který byl ve své době nepostradatelný. Málokterý užitkový předmět dosáhl takového
množství materiálových, technických a uměleckých
forem realizace, jež přinesly – kromě užitku – i krásu
do obydlí mnoha lidí.

02–27/09

Galerie Ladislava
Sutnara

ZÁMEČEK 25 LET
SUPŠ a ZUŠ Zámeček slaví letos
25. výročí a při této příležitosti zve na výstavu, která
představuje výběr zadaných prací i volných děl vytvořených v ateliérech Fotografie, Malba, Grafický design
a Socha. Sutnarka touto výstavou podtrhuje její silné
spojení a dlouhodobé přátelství se Zámečkem a oslavuje tak nejen skvělou historii umělecké školy, ale také její
budoucnost. O posledním zářijovém víkendu se při akci
Plzeň tvořivá – Víkend otevřených ateliérů prostory této
výstavy promění na dílnu kamenosochařského oboru.
Vernisáž výstavy proběhne 2. září v 18 hodin.
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srpnové víkendy

Festival Industry
Open pokračuje

27/09 / 11:00

Plzeň, náměstí Republiky

Škoda FIT půlmaraton se blíží!
Plzeňský Škoda FIT půlmaraton, který loni do ulic
a okolí západočeské metropole přilákal na šestnáct set účastníků, je opět tady. V rámci běžecké
akce, která se v Plzni odehraje poslední zářijovou
neděli, chystají organizátoři i doprovodné závody
a bohatý program na náměstí Republiky. Právě
tam bude mít půlmaraton svůj start i cíl. Zájemci
se mohou přihlásit na stránkách www.skodafit.cz,
uzávěrka pro registrace je 22. září ve 12 hodin.
Trasa hlavního závodu provede účastníky už popáté
historickým jádrem Plzně, okolím řek, hlavním areálem Škodovky i parky. Součástí závodního balíčku
pro účastníky bude občerstvení na trati a pro ty nejlepší jsou připraveny finanční odměny. Na všechny
běžce pak čeká zajímavá tombola o ceny.
Na programu sportovního dne bude i Štafeta 4x5 km
ČSOB Na Zdraví, Štafeta 2x10 km, Dětské běhy ZP
MV ČR a také nesoutěžní Rodinný běh. Na trase půlmaratonu budou i letos běžce motivovat zkušení
vodiči, kteří poběží na různé cílové časy. Organizátoři půlmaratonského dne připravují na náměstí
Republiky i bohatý doprovodný program: testování
kondice a zdravotního stavu, informace o zdravé výživě, atrakce pro děti a mnohé další.
Za projektem Škoda FIT, jehož je půlmaraton součástí, stojí plzeňská Škoda Transportation, člen
skupiny PPF. Škodovka dlouhodobě sponzoruje
různé veřejné, sportovní a charitativní aktivity
mnoha miliony korun ročně.
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Letošní festival Industry Open
již během červencových letních víkendů přivítal návštěvníky na více než deseti
místech v Plzni a Plzeňském kraji. Festival pokračuje
i v srpnu, těšit se můžete na zážitkové jízdy i komentované prohlídky. O víkendu od 8. do 9. srpna se chystají
poslední termíny výletů historickým autobusem Škoda 706 RTO po stopách těžby železa a uhlí. V polovině
srpna poprvé vyjede festivalový vlak na vlečku v areálu
Škodovky (15.–16., 29.–30. 8.). Zúčastnit se můžete také
komentovaných prohlídek sklárny v šumavském Anníně
(15. 8.) nebo závodu BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci
(29. 8.). V srpnu se také znovu můžete podívat do depa
kolejových vozidel Českých drah (22.–23. 8.). První sobota v září pak bude patřit slavnostnímu znovuotevření Vodního hamru Dobřív. Další informace, kompletní
program a prodej vstupenek na www.industryopen.cz
a v Turistickém informačním centru na nám. Republiky 41 (vedle radnice).

srpen–září

Univerzita
třetího věku

Zápisy
do programů
Slyšeli jste již o Univerzitě třetího věku ze Západočeské univerzity v Plzni? Nabízí pestrou škálu přednášek
z oblasti práva, literatury, dějin geometrie, historie
Plzně nebo operní sféry, trénování paměti, cestovního ruchu a mnoho dalších. Vybere si rozhodně každý!
A že nejste z Plzně? Nevadí! Možná máte blízko některou z jejich 15 poboček, které sahají od Aše až po Zbiroh. Přednášky jsou určeny seniorským posluchačům
a osobám v invalidním důchodu bez ohledu na délku
předchozího vzdělání. Zápisy do programů probíhají
od srpna do září průběžně na všech pobočkách. Více
informací naleznete na www.u3v.zcu.cz.

31/07
08 a 29/08

CineStar

Film Naživo

Projekt Film Naživo přináší během léta do kin sérii
jedinečných divadelních představení mimo tradiční
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

jeviště. Jako první je na programu 31. července tanečně-akrobatická inscenace Vzduchem souboru Losers
Cirque Company, která se bude odehrávat ve vypuštěném plaveckém bazénu, z jehož dna se budeme spolu
s hlavním hrdinou snažit vzlétnout do oblak. Kromě
toho vás ještě čeká příběh, ve kterém hlavní hrdinka zdolá útrapy dětského domova, pěstounské péče
i „pasťáku“ Amerikánka s Terezou Ramba v hlavní roli
(8. srpna) a představení Vosto5: Pérák (29. srpna). Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových
umění a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského divadla s typickým slovním humorem.
Začátek promítání je vždy ve 21 hodin.

02/08
18:00

Restaurace Za oponou

 wingHouse Jumps on
S
the Road

Swingová tančírna s brněnskou kapelou SwingHouse,
která vznikla za času koronakrize a každý večer hrála
na facebooku. Teď se rozhodla seznámit se se svým
publikem osobně. Muzikanti navíc spojili síly s tanečníky a jejich projektem Jump For Joy, a tak vznikl nápad na tour po republice: první srpnový týden vyrážejí
na cestu po městech, kde se tančí swing. Bude se hrát
a tančit a z celé tour nakonec vznikne ještě video.

Zámek Manětín
08/08
18:00–22:00 Barokní festival
Barokní festival zve v Manětíně do divadla. V půl deváté večer tu začne neobarokní opera Endymio v podání
Ensemble Damian. Diváci tohoto představení se navíc
mohou od 18 hodin vydat na prohlídky zámeckých interiérů. Úderem desáté večerní pak audiovizuální umělci oživí manětínské sochy. Program je pro návštěvníky
zdarma, během večera bude možné zakoupit si občerstvení a nápoje v nově zrekonstruované Oranžérii.

14–15/08, 21–22/08,
28–29/08

Hrad Švihov

Noční prohlídky
Švihova a Hradozámecká noc
Tři víkendy na Švihově nabídnou bezmála hodinové
oživené procházky jedinečnými hradními interiéry
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

TIP NA SRPEN
15/08 / 12:00

NC Borská pole
Zábavná hra
Truhla obohatí
váš rodinný
rozpočet
V sobotu 15. srpna opět zpříjemní nákupy návštěvníkům v NC Borská pole zábavná hra Truhla. Kdo
přijde nakoupit mezi 12. a 17. hodinou, může za to
být odměněn velice zajímavými cenami, mezi nimiž jsou poukazy do obchodů v hodnotě až dva
tisíce korun nebo nákup v nákupním centru až
do výše 2 000 korun. Samotná hra láká návštěvníky už jejím vzhledem. Ztroskotaná pirátská loď,
opravdový pirát, mluvící papoušek, a hlavně tři
truhly s pokladem. Každý, kdo v NC Borská pole nakoupí aspoň za dva tisíce korun, se může společně
s pirátem pustit do hry. Stačí vybrat správný klíč,
otevřít zámek u truhly a výhra je vaše.

se směsicí vzrušení, komedie, tance a šermu. Noční prohlídky Švihova na konci prázdnin vyvrcholí
tradiční Hradozámeckou nocí, která letos vychází
na sobotu 29. srpna a přinese komponovaný pořad
Hrad na hradě. Každý rok představuje hrad amatérské filmy o hradních zříceninách na západě Čech.
Letos pod názvem Hrady Půty Švihovského promítne zajímavý dokument o hradu Švihov a zlatým
hřebem večera bude premiéra dokumentu o hradní
zřícenině Nový Hernštejn. Program hradozámecké
noci začíná ve 20 hodin, noční prohlídky se konají vždy od 19–22 hodin. Více informací naleznete
na www.hradsvihov.cz.

15–23/08

Amfiteátr a park
za OC Plzeň Plaza

Sportmanie Plzeň
Západočeská metropole opět
připravila oblíbenou Sportmanii Plzeň. Devítidenní
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akce plná sportu a zábavy pro rodiny s dětmi proběhne
ve třech oddělených sektorech. Amfiteátr sektor zahrne
hlavní podium, kde se budou konat taneční workshopy,
zde najdete také speciální stanoviště s vodní skluzavkou,
street fotbal arénou a další atrakce. Druhý sektor se zaměří na kolektivní sporty a ve třetím sektoru najdete nabídku na individuální sporty. Nebude v něm chybět ani
speciální stanoviště pro lukostřelbu, Kolo pro život, místo
pro šerm, billiard, atletiku a součástí bude i horolezecká
stěna. Otevřeno bude od 14 do 20 hodin ve všední dny
a od 10 do 20 hodin o víkendech. Děti ve věku 4 až 15 let
se mohou opět těšit na sběr razítek a medailí. A nejen
sportovní nadšenci uvítají skimboard, motokáry, minifotbalovou arénu, airtrack či autodráhu a další atrakce.
V rámci oblíbeného ranního cvičení je letos novinkou
také cvičení pro seniory. Součástí Sportmanie Plzeň bude
i běžecký závod. Vstup na akci je zdarma.

WALLZ

17–22/08

STREET ART DEPO2015

FESTIVAL WALLZ – Street
art festival
17 22 08 20
Hranice street artu a graffiti se
dávnoPILSEN
posunuly od nelegálních graffiti k vyčleňování
legálních ploch, soutěžím, festivalům i výstavám pouličních umělců v zavedených galeriích. V půli srpna se
v Plzni odehraje 1. Street art festival, který nese název
WALLZ. V rámci něj vzniknou street art díla na devíti
místech v Plzni a podepsáni pod nimi budou třeba Michal Škapa, X–Dog, Jakub Janovský, známý brněnský
umělec TIMO nebo plzeňský Akrobad. DEPO2015 se tak
aktivně podílí na zvelebování a zpříjemňování veřejných lokalit dříve hlavně průmyslového města. Součástí
festivalu je také doprovodný program. Celý festival zakončí 22. srpna v 18:00 hodin vernisáž, která proběhne
v DEP02015 za účasti DJs a tanečníků.

inzerce-Wa20.indd 1

20/08 
10:00–17:00

22.07.2020 16:13

Západočeská galerie

 orálkový workshop
K
„Lepší než Adidas“

Korálkový workshop v Masných krámech pod vedením
lektorky UMPRUM je doprovodným programem k probíhající výstavě studentů této školy a je určen všem, kdo
by si chtěli někam našít korálky, mají originální nápad,
ale neví, jak na to. Adidas a další firmy nabízejí trend:
ikonické boty pokryté nepřerušovanou černou sítí.
Na workshopu budete mít příležitost korálky upcyclovat třeba vaše (kdysi) bílé boty. Upcyclování je kombi-
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nace vyšívání a korálkování, kdy jednotlivé provázky
dovolí korálky klást rovnou do větších ploch. Přineste
si s sebou látkové boty, které chcete zkrášlit. Vhodné
pro začátečníky i pokročilé v ručních pracích. Více informací a přihlášky na emailu: cislerova@zpc-galerie.cz
nebo tel.: 377 908 536.

od 22/08

Historický park
Bärnau

Dvojjazyčné
kurzy historických
řemeslných
technik
Spolek Via Carolina – Goldene Straße pořádá v prostoru středověkého Historického parku v Bärnau u Tachova dvojjazyčné kurzy historických řemeslných technik.
V sobotu 22. srpna to bude všeobecný kurz, při kterém

TIP NA SRPEN
Plzeň
od 01/08
Pilsen Wolves
– budoucnost
pro všechny

ICE ARENA
Hraj si a brusli
s vlčí smečkou!
Kurzy bruslení jsou určené všem dětem, které se
chtějí naučit bruslit. Našim základním cílem je,
aby se děti bruslením bavily, těšily se z něj, rozvíjely se správným směrem a tempem. Kurzy se
zaměřují i na osobnostní rozvoj dětí, abychom
přispěli k pozitivnímu rozvoji nastupujících generací. Děti si užijí mnoho rozmanitých her a zábavy. Kurzy začínají 15. září a budou probíhat
každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin v Ice Aréně Plzeň. Děti můžou chodit dvakrát, nebo jen
jednou v týdnu. Kurzy doplňuje páteční trénink
sportovní všestrannosti. Více informací na tel.:
774 093 235, e-mail: bruslicka@pilsen-wolves.cz
nebo na www.pilsen-wolves.cz.
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účastníci získají vhled do základních činností, které
probíhaly na středověké stavbě – tesání trámů, štípání kamene, hašení vápna, míchání malty či usazování
žulových kvádrů pomocí dřevěného jeřábu. Kurz věnovaný štípání kamene pro začátečníky je pak připraven
na 18. až 20. září a pokročilí tesaři se mohou zdokonalit
v ručním tesání trámů 9. až 11. října. Další informace najdete na www.historicky-park.cz.

26/08–05/09

Zahrady gymnázia
na Mikulášském
náměstí

už připomene nový školní rok. Za správné odpovědi
dostanou soutěžící sladkou chladivou odměnu v podobě tradiční české zmrzliny. Se začátkem školního roku
se navrací do zoologické a botanické zahrady v plném
rozsahu víkendový doprovodný program. Druhý zářijový víkend bude tedy patřit milovníkům podzimních
květin, další sobota a neděle bude na statku Lüftnerka
ve znamení tradičních řemesel a lidových dovedností. Oblíbený běh Kilometrovkou se psy se uskuteční
v sobotu 26. září.

29/08
14:00

Starý Plzenec

Městské slavnosti

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, podse
záštitou
náměstkyně vykonávající
Rozlučte
s prázdninami
muzikou

u řeky ve Starém

hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Marcely Krejsové, náměstka hejtmana
Alpinumfunkci
Plzeň
Plzenci!
je Vás
směsice
pro oblast dopravy Ing. Pavla Čížka
a ČeskéPřipravena
silniční společnosti,
zve na hudebních stylů, z níž
si každý vybere to své. Zahraje tu Úslaváček, Dragons,
2020
Orchestr Miroslava Novotného, Revival Olympic Do-

3. ROČNÍK
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V CESTÁŘSKÉM RODEU 2020

mažlice, Eges a Kečup. Pro děti je připraven skákací hrad
Výstavu Jaro v alpinu 2020 zhatila pandemie koronaviru.
a nafukovací skluzavka a kluky všeho věku jistě nadchProto se Alpinum klub Plzeň rozhodl tuto ztrátu zájemnou ukázky bojových sportů nebo hasičská technika.
cům o okrasné rostliny alespoň částečně nahradit uspoVstupné je 50 Kč, děti do 6 let a ZTP/P zdarma.
řádáním výstavy Alpinum Plzeň 2020. I ona bude spojená
spolupráci gymnás AČR, LZS, HZSPK, ZZSPK, PČR a BESIP
s prodejem skalniček a drobných rostlin.veZahrady
zia na Mikulášském náměstí můžete navštívit od 26. srpna do 4. září, výstava bude přístupná od
hodin.2020 / 10:00 hod.
4.9-do5.18září
Prodej skalniček a drobných rostlin bude probíhat ještě 5.
areál
Armádní
sportovní střelnice
září v době od 9 do 12 hodin, kdy bude výstava již ukonv
Plzni-Lobzích
05/09 / 10:00–17:00
čena, a proto bude vstup do prodeje zdarma.

TIP NA ZÁŘÍ

29/08

Klášter Chotěšov

 ětské barokní
D
odpoledne

Střelnice Lobzy

3. ročník
Mistrovství
České
republiky
v Cestářském
rodeu 2020

V chotěšovském klášteře si v rámci Barokního festivalu
děti užijí výstavu loutek i strašidelné podzemí rozlehléVEŘEJNOST VÍTÁNA
ho barokního areálu kláštera. Na večerVSTUPNÉ
jsou pakZDARMA
připraveny fantazie na lidové písně pro violuOBČERSTVENÍ
da gamba, hlas
ZAJIŠTĚNO
a looper v podání Magdy Uhlířové (18:00 hod.), divadelní představení Jedem s medem (20:00 hod.) a na závěr
Léto je v plném proudu, ale silničáři už se chystají
barokní ohňostroj (22:00 hod.).
na zimu. Ještě než krajinu zasype sníh, mají před

29/08
10:00

ZOO

 ozloučení
R
s prázdninami

Poslední srpnovou sobotu bude Zoologická a botanická zahrada určitě plná především rodičů s dětmi.
Od 10 do 17 hodin je pro ně připraveno tradiční rozloučení s prázdninami. Program bude prostřednictvím her
ještě prázdninový, ale oblíbená soutěžní naučná stezka
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

sebou svoje rodeo – jízdu zručnosti s posypovými vozy. Musí zvládnout třeba přesně zacouvat
do úzkého prostoru, posunout sudy na vymezené místo, zastavit přesně na terči anebo projet bez sražení patníků částí malého kruhového
objezdu nebo úzkou klikatou silnicí. Kromě toho
se můžete těšit i na bohatý celodenní doprovodný program, hudební vystoupení či atrakce pro
děti. Více informací naleznete na www.suspk.eu
a www.plzensky-kraj.cz.
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od 06/08

CineStar, Cinema City

Ava: Bez soucitu / akční / thriller
Ava je krásná, inteligentní, svůdná a smrtelně nebezpečná.
Pracuje pro organizaci, o jejíž existenci nevědí mnohdy ani ti
nejvýše postavení politici a mají díky tomu klidnější spaní. Ava
totiž bez milosti likviduje lidi, kteří mají hodně černé svědomí
a prováděli hodně ošklivé věci a zkrátka je potřeba se jich zbavit. Potichu, elegantně a definitivně. Jenže Ava udělala chybu
a ne poprvé a je potřeba zahladit stopy, což znamená, že z elitní
vražedkyně se teď stal cíl jejích vlastních kolegů. Je potřeba se
jí zbavit a šéf celé organizace Simon vydá rozkaz k její likvidaci.
Jenže se přepočítá a Ava z nastražené pasti unikne. A je pořádně
naštvaná. Simon zjišťuje, že udělal chybu, která by se mu nemusela vyplatit a Ava by si s ním teď pár věcí ráda vyříkala z očí do očí.
Jenže je sama a proti ní stojí tým elitních zabijáků. Povede se jí
přežít? V hlavní roli akční podívané se objeví Jessica Chastain a dorazí i Colin Farrell, John Malkovich, Geena Davis nebo Common.

CineStar, Cinema City od 30/07

K2 Vlastní cestou / dokumentární
Režisérka Jana Počtová natočila dokumenty Generace Singles a Nerodič, v nichž
se zaměřila na osobní, životní a partnerské problémy svých hrdinů. Tentokrát
ovšem trošku přitvrdí. Její nový dokument K2 Vlastní cestou se točí kolem osmitisícovky, která sice není nejvyšší, zato však bývá považovaná za tu vůbec nejnebezpečnější. Další hrdinkou je pak Klára Kolouchová, zkušená horolezkyně,
která vystoupala na Mount Everest a jako první Češka a dvacátá žena na světě dobyla i Ká Dvojku. Jenže to nebylo
zadarmo. V K2 Vlastní cestou vás Klára Kolouchová pustí do svého soukromí a ukáže, že není jen horolezkyně a sportovkyně, ale i manželka, maminka dvou dětí a vlastně obyčejná žena s neobyčejnou vášní. S vášní, pro niž toho musí
hodně obětovat. Co všechno musela zaplatit za to, že si splnila svůj sen a dobyla Ká Dvojku? A stálo jí to za to? Režisérka
Jana Počtová sleduje dlouhé a náročné přípravy doma i v základním táboře. A vy můžete být u toho.

od 30/07

CineStar, Cinema City

Démon zatracení / horor
Ben je trochu problematický teenager, který se po rozvodu rodičů musí přestěhovat k tátovi do malého pobřežního města. Je připravený sekat dobrotu, najde
si práci v přístavu a moc na sebe neupozorňuje, jenže v tomhle zapadákově není
moc co dělat, a tak se spřátelí s klukem od sousedů. Jenže ten jednoho dne beze
stopy zmizí a Ben zjistí, že to nikoho moc nezajímá. Proč by taky mělo? Nikdo si
totiž nepamatuje, že malý kluk vůbec kdy existoval. Co se ve vedlejším domě stalo? To nikdo neví, ale podivností začíná
přibývat. Tráva u sousedního domu podivně a rychle hnije, lidé se začínají chovat velmi divně a Ben zjišťuje, že nikoho
krom něj to moc neznervózňuje. A tak začne pátrat sám a zjistí, že má možná co do činění s monstrem, které není lidského původu a navíc je stovky let staré. V okolních lesích totiž údajně žije mocná čarodějnice schopná manipulovat
s lidskou pamětí a unáší děti. A jediný, kdo ji teď může zastavit, je samotný Ben. Jenže jeho soupeřka už o něm ví a rozhodně nestojí o to, aby jí nějaký kluk zkoušel překazit plány. Dřív nebo později dojde k souboji, z něhož může vyjít živý
jen jeden z nich. A i když Ben nemá moc šancí, rozhodně nehodlá dát svou kůži lacino.
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od 30/07

CineStar, Cinema City

Proxima / drama
Evu Green jsme zvyklí vídat v rolích osudových žen, nebo pěkných potvor. Její
fandové ale moc dobře vědí, že má mnohem širší herecký rejstřík a hlavně že
se nebrání malým filmům, v nichž dostane šanci pořádně se herecky předvést.
Filmům, jako je Proxima. V něm si zahraje Sarah, ambiciózní ženu, která touží
po hvězdách. Bez nadsázky. Sarah je astronautka a připravuje se na možnost,
že by mohla být v posádce lodi, která zamíří do vesmíru. Cílevědomá žena obětovala svému snu skoro všechno a je
připravená jít ještě dál, ale v jejím životě jsou i další důležité věci. Třeba malá dcera Stella. Sarah teď zjišťuje, že má
svůj sen skoro na dosah a že pokud se jí povede dotáhnout do konce fyzicky i psychicky extrémně náročný trénink,
skutečně by mohla být součástí posádky při dalším letu do vesmíru. Jenže čím víc se blíží start, tím méně si je Sarah
jistá, jestli to je opravdu to, po čem touží. A jestli bude schopná kvůli svému snu opustit malou dceru. Vedle Evy
Green dorazí i prověřený Matt Dillon a režii dostala na starost talentovaná Alice Winocour.

POZNEJTE KOUZLO ZLATÉ CESTY!
příroda - gastronomie - památky

CeskymLesem.eu Bayern-Boehmen-Goldenestrasse.eu

Projekt č. 231 „Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě“ byl podpořen EU z „EFRR“
v programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

ceskymlesem.indd 1
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od 30/07

CineStar, Cinema City

Velké dobrodružství malé pandy / animovaný
Všimli jste si někdy toho, jak nadšeně koukají lidé na pandy? A jak na malé pandy? A teď si představte, jak by tohle setkání s dvoubarevným asijským medvědem prožíval obyčejný medvěd. I když pro jistotu kreslený, aby nedošlo k nějakým ošklivým věcem… Medvěd Brum-Brum žije ve svém lese se spoustou
dalších zvířat, je spokojený, nic ho netrápí a neměnil by. Jenže osud pro něj má
jiné plány. Zmatený čáp totiž právě do jeho lesa přinesl malou pandu, která je sice extrémně roztomilá, ale pořád
pláče a evidentně sem nepatří. Jenže co s ní? Brum-Brum se rozhodne čápovu chybu napravit a dostat malou pandu
tam, kam patří. Spolu s tygrem, ukecaným pelikánem a vlkem, který rozhodně nemá pro strach uděláno, se vydávají
na dlouhou a dobrodružnou cestu, aby malou pandu odnesli tam, kam měla původně namířeno. Zvládnou to?

CineStar, Cinema City od 06/08

Krycí jméno lev / akční / komedie
Romain je psychiatr, který žije klidným a dalo by se říct, že až nudným životem.
Ve své práci je dobrý, se snoubenkou Louise je šťastný a problémy se mu vyhýbají. Možná je trošku nudný, ale to mu nevadí, v práci si však užije. Jeden z jeho
klientů Leo Milan mu totiž tvrdí, že je ve skutečnosti tajný agent s krycím jménem Lev a pracuje pro francouzskou vládu víceméně jako James Bond. Romain
mu samozřejmě nevěří a považuje ho za blázna, ale když mu Leo řekne, že mu unesou přítelkyni a opravdu se tak stane,
věci se změní. Co když Leo nekecá a co když skutečně pracuje pro vládu? A co když je tím jediným člověkem, který
může Romainovi pomoci Louise zachránit? Upjatý psychiatr tak musí pomoci svému klientovi utéct na svobodu a zverbovat ho pro záchrannou misi. Ve hře ale není jen život Louise, ale i miliony schované ve Francouzské centrální bance.
A Leo a Romain tak musí společně zabránit loupeži století. V hlavních rolích se sešli Dany Boon a Phillippe Katerine.

od 06/08

CineStar, Cinema City

Vzpomínky na Itálii / romantický / komedie
Ačkoliv se Liam Neeson v posledních letech proměnil ve specialistu na stárnoucí akční hrdiny, nebylo by fér přehlížet jeho dřívější herecké úspěchy. Konec konců zahrál si hlavní roli v legendárním Schindlerově seznamu a pořád
je to spíš velký charakterní herec než milovník rvaček a přestřelek. A teď to
zkusí divákům připomenout v dramatu Vzpomínky na Itálii. A navíc pro něj
půjde o hodně osobní příběh. Neeson si tu zahraje úspěšného londýnského umělce Roberta, který před lety přišel
o manželku. Robert a jeho dnes už dospělý syn Jack se spolu už moc nestýkají, teď ale musí společně odjet do Itálie
a prodat tam dům, kde spolu s maminkou a manželkou trávili nejšťastnější chvíle života. Stavba ale zpustla, a tak je
potřeba pustit se do oprav a vrátit jí starou krásu. A možná, že něco podobného čeká i vztah Roberta a Jacka. Vedle
Neesona si zahraje jeho vlastní syn Micheál Richardson. A oba herci si prošli podobnou životní ztrátou jako jejich
hrdinové, protože Neesonova manželka Miranda Richardson v roce 2009 tragicky zemřela.

od 06/08

CineStar

Trollové: Světové turné / animovný / komedie

Animák Trollové před pár lety slavil v kinech poměrně velký úspěch. Tvůrcům se vyplatila sázka na kombinaci sympatických potvůrek, roztomilého jednoduchého děje a chytlavých písniček. A teď se Trollové vrací a zkusí nabídnout
víceméně to samé, takže fandové jedničky by měli být spokojení. Opět se vrací veselá Poppy, která z trollí princezny
povýšila na královnu a vládnutí si užívá. V její zemi totiž nejsou žádné problémy, a ty, které jsou, dovede vyřešit s pomocí písničky a tancování. Optimistickou Poppy a její kámoše teď ale čeká velké překvapení. Zjistí totiž, že nejsou jedinými
Trolly na planetě a že tu žijí i další kmeny, které vyznávají jinou muziku než pop. Jedni mají rádi techno, další preferují
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country a žijí tu i rockeři. A právě ti představují malinko problém, jejich královna Bárbra je totiž přesvědčená, že rocková
muzika je nadřazená všem ostatním a je připravená o tom přesvědčit své sousedy i dost násilným způsobem. Poppy
teď musí zjistit, jak situaci zachránit a jak zabránit tomu, aby Bárbra a tvrdé kytary ovládly celou planetu.

CineStar, Cinema City

od 13/08

Casting na lásku / romantický

Režisérka Eva Toulová natočila před dvěma lety komedii Jak se moří revizoři, která je považovaná za jeden z vůbec
nejhorších filmů, jaký kdy v Česku vznikl. Ale berme to jako dobrou zprávu, její novinka Casting na lásku může přinést jen zlepšení. Doufejme… Její romantická komedie se točí okolo Stely Nebeské, nepříliš úspěšné herečky, která
právě přišla o angažmá a vypadá to, že brzy přijde i o manžela, který ji podvádí a ani se to nepokouší skrývat. Stele
táhne na čtyřicet a má pocit, že v životě prohrála, ale nechce se vzdát bez boje a rozhodne se najít si někoho nového.
Vyráží do divoké džungle randění a rychle zjišťuje, že objevit tu někoho, z koho by se mohl potenciálně vyklubat
nový přítel, nebude vůbec žádná legrace. Čím víc schůzek absolvuje, tím víc cvoků potkává a pomalu ji opouští naděje. To jsou vážně všichni dobří nebo alespoň normální chlapi rozebraní? Ale možná, že zrovna ten příští by mohl
být ten pravý… V hlavních rolích se sešli Tereza Petrášková, Milan Šteindler, Jan Čenský nebo Igor Bareš.

od 20/08

CineStar, Cinema City

Hurá do džungle / animovaný / dobrodružný
Věděli jste, že se na Mauriciu točí filmy? No… filmy se točí všude, ale kolik
jste jich viděli? Moc asi ne, teď však dostáváte jedinečnou příležitost! Nebo
spíš vaše děti, protože Hurá do džungle je animák. Odehrává se uprostřed divočiny, kde přistane i malý mimozemšťan a zvědavým zvířátkům dá dar řeči.
A ta jsou z toho samozřejmě nadšená. Tedy až do momentu, než zjistí, že je-

Filmové
hrady
a zámky

Bourák
e
l
u
b
o
B
3

Státní hrad
Švihov
—
08/08
3Bobule
Hrad a zámek
Klenová
—
31/07
Bourák
—
01/08
3Bobule

Státní zámek
Kozel
—
14/08
Bourák
—
15/08
3Bobule

Státní hrad
a zámek
Horšovský Týn
—
21/08
Bourák
—
22/08
3Bobule
promítáme
promítá
vždy od
—
21:15

VÍCE INFORMACÍ O PŘEDPRODEJI
NA WWW.FESTIVALFINALE.CZ

srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

33

KINO

Filmové premiéry

jich nový vesmírný kámoš se sem nepřijel kamarádit, ale má za úkol planetu Zemi dobýt. Obyvatelé džungle si ale
řeknou, že ho zkusí přesvědčit o tom, že to není dobrý nápad a chtějí mu pomoci najít ztracenou vesmírnou loď
a přitom ho přemluvit, ať na svůj původní plán zapomene. Celá parta při jejím hledání zažije spoustu dobrodružství
i legrace a mimozemský dobyvatel na vlastní kůži zjistí, jak silné může být přátelství. A že kvůli přátelům by možná
nebylo od věci nechat Zemi na pokoji.

CineStar, Cinema City od 20/08

Mulan / dobrodružný / drama / rodinný
Studio Disney má dobře spočítané, že diváci se skoro vždycky s nadšením hrnou na hrané adaptace jeho animáků. Uspěla Kniha džunglí, Kráska a zvíře,
Lví král nebo Aladin. Medvídek Pú nebo Dumbo možná tolik ne, ale Mulan má
ambice zařadit se do té první skupiny. 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.

od 20/08

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

Šarlatán / životopisný / drama
Polská režisérka Agnieszka Holland patří mezi evropskou filmařskou elitu.
Třikrát byla nominována na Oscara a v posledních letech ráda natáčí i u nás.
Je zodpovědná za minisérii Hořící keř a teď míří do kin její novinka natočená
podle skutečného příběhu Šarlatán. Jejím hrdinou je Jan Mikolášek, muž s léčitelskými schopnostmi, který ve dvacátém století pomáhal každému, kdo se
na něj obrátil. Jenže se bohužel narodil v době, která podobným lidem moc nepřála, takže měl během války problémy s nacisty a o pár let později s komunisty. Nikdy nevystudoval medicínu, přesto dovedl diagnostikovat nemoci
a léčit je s pomocí bylinek a pomáhal lidem z nejvyšší společnosti, ale i zoufalým chudákům. Jenže za cenu toho, že
musel bojovat s vlastními démony. Kino Beseda uvede 27. a 31. srpna.

CineStar, Cinema City od 27/08

Noví mutanti / akční / horor / sci-fi
Film Noví mutanti jako by byl prokletý. Premiéru měl mít původně už před několika měsíci, ale studio se ho rozhodlo několikrát přestříhávat, dotáčet a přetáčet, takže se ho dočkáme až letos. A tak trochu se zapomnělo na to, že nepůjde
jen o obyčejný horor, ale o příběh mladých mutantů, který se bude odehrávat
ve světě X-Menů. Jen bude malinko komornější, dospělejší a temnější. Hrdinou
filmu je pětice mladých mutantů. Jeden dovede ovládat sluneční energii, další magii, někdo se dovede převtělit ve vlka
a jiní zase zvládnou třeba létat. A všichni mohou být smrtelně nebezpeční, proto jsou zavření v nemocnici, kde na ně
dohlíží doktorka Cecilia Reyes. Jenže teď se v jejím zařízení začínají dít podivné věci a ona i její klienti se ocitnou v nebezpečí. Ze světa nočních můr totiž přišlo něco, co touží po mladých mutantech a dovede se proměnit v to, čeho se
nejvíc bojí. Skupina mladých hrdinů tak musí přijít na způsob, jak tajemné zlo porazit a přežít. A rychle pochopí, že to
můžou zvládnout, jen když budou bojovat společně. V hlavní roli se objeví Maisie Williams ze Hry o trůny a režíruje Josh
Boone, autor romantického hitu Hvězdy nám nepřály.
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Filmové premiéry

od 27/08

CineStar, Cinema City

Křupaví mazlíčci / animovaný
Hrdina animované rodinné podívané Owen Huntington je chlapík, který žije
jen a pouze prací. A začíná toho mít plné zuby. Cítí, že by ve svém životě
potřeboval trošku zábavy a legrace, ale kde ji vzít? V cirkuse! Owen totiž jednoho dne zjistí, že jeho strýček mu odkázal cirkus, jenže rychle se ukáže, že
spíš než dar to bude prokletí. Podnik je těsně před krachem, artisté a klauni
jsou staří a rozbolavělí a konkurence nabízí mnohem lepší program, se kterým maličký cirkus nedovede soupeřit.
Jenže pak Owen zjistí, že strýček měl jedno tajemství. Krabici s kouzelnými sušenkami, díky nimž se lidé mění
ve zvířata. Stačí si kousnout a najednou je ze starých cirkusáků banda legračních a zábavných zvířátek, která umí
dělat kousky, na jaké by si většina lidí netroufla. Zábava začíná! Jenže pak se objeví zloduch, který by to celé rád
překazil. Přežije tenhle kouzelný cirkus?

od 27/08

CineStar, Cinema City

Štěstí je krásná věc / komedie

Jana a Čenda se sice mají rádi, ale ke spokojenému životu mají daleko. Chybí jim peníze, nemají práci a žijí ze dne
na den. Čenda navíc dluží, kam se podívá a někteří ne úplně přátelští lidé by svoje peníze chtěli zpátky. Zkrátka to s těmi
dvěma nevypadá dobře, jenže pak se na ně usměje štěstí. A pořádně. Čenda si nechá požehnat los od faráře a vyhraje
176 milionů korun. Může zaplatit dluhy, přestat hledat práci a začne si užívat. Jenže najednou to vypadá, že se na něj
začínají lepit staří „kamarádi“, každý by si rád půjčil nebo prostě jen vzal kus z jeho výhry a vztah obou hrdinů najednou
není tak láskyplný jako dřív. Čenda s Janou pomalu zjišťují, že v životě jsou důležitější věci než peníze. A že opravdové
štěstí možná hledali na špatném místě. V hlavních rolích uvidíte Karla Zimu a Petru Hřebíčkovou.

Filmové
večery na
náplavce

19:00
opening baru
21:00
start projekcí

Náplavka na Radbuze
Anglické nábřeží

miéra po
/ obnovená pre

Samotáři
Rocketman
Poslední aristokratka
La La Land
Joker
Tajemná řeka

01/08

09/08
15/08
22/08
29/08
05/09
12/09

Generální partner /

Po strništi bos

20 letech
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RESTAURACE

Názor Lumíra Aschenbrennera | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Lumíra Aschenbrennera
Dětství mám hodně spojené s pobytem u babičky v Kolovči. Moje vzpomínky
se tudíž vztahují k takovým jídlům, jako jsou vdolky, bramboračka, bramborové
šišky – ale ne ty sladké s mákem. A vzhledem k tomu, že dědeček choval včely,
tak se mi vybavuje i chuť medu přímo z plástve.
Můj vztah k jídlu je ale veskrze pozitivní, o čemž svědčí i moje postava. Jsem
(skoro) všežravec. Z české klasiky mám rád například knedlo-vepřo-zelo, svíčkovou, guláš (ačkoli ten zrovna český moc není), kachnu a řízek. Moc rád mám
i veškeré plody moře. Nejvíce grilovanou chobotnici nebo krevety na jakýkoliv způsob. Pravidelně chodíme s manželkou na španělskou paellu a jednou měsíčně s přáteli před bowlingem na mexickou kuchyni. Mimochodem pomeranč se skořicí ke zlaté tequile je nesmysl.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Protože rád zkouším vše nové, tak zážitků s netradiční kuchyní mám mnoho. Kobylky, žáby, šneci či chřestýš už
asi nejsou ani u nás tak úplně neobvyklým jídlem. Na Islandu jsem ale vyzkoušel „hákarl“, což je hodně bizarní
pokrm. Kdo ví, o co kráčí, ten určitě potvrdí, kdo ne, jen těžko si představí. Jde o několik týdnů fermentovaného
žraloka, který se podává s kmínovou pálenkou Brennivin. Doporučuji na ní nešetřit.
Dodnes se musím smát při vzpomínce návštěvy steakového restaurantu v Brazílii, kde jsem po dojedení minimálně
dvousetgramového steaku zjistil, že se jednalo o pouhou ochutnávku, po které očekávali potvrzení volby.
Já sám nevařím. Naše rodina není příliš početná a já bych nerad tento počet nějakým svým kulinářským pokusem ještě snížil. Manželka ale vaří výborně a poslední dobou o víkendu občas uvaří i dcera. Současným rodinným hitem jsou její květákové placičky.
V Plzni mám několik oblíbených restaurací a s nimi i jídel, které si v nich pravidelně dávám. Pokud na svíčkovou,
tak k „Salzmannům“, na telecí řízek s bramborovým salátem do „Comixu“. Na steak buď do Mlýnské strouhy,
nebo do „Saloonu“ na Roudné. Na játra, která z jídelníčků bohužel téměř vymizela, pak na „Potraviny“ a na plněný bramborák se zastavíme cestou na chalupu „U Josefa“ v Merklíně.
Nejsem právě kavárenský typ. Nepravidelně zajdu do „Měšťanské besedy“ na pracovní jednání a všem mohu
doporučit i útulnou slovanskou kavárničku „Kafe a“ v Jetelové ulici. Milovníkům kávy z „Džezvy“ pak „Orient
Café“ na náměstí a azyl pak občas naleznu poblíž náměstí i v „Azylu“ ve Veleslavínově ulici.
A kdy, kde nebo na čem si nejvíc pochutnám? U jídla nezáleží na ceně. Pochutnat si mohu stejně na tlačence
nebo chlebu se sádlem, jako na ústřicích nebo langustě. Podstatnou roli hraje i to, s kým člověk stoluje.
Lumír Aschenbrenner
starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a Senátor PČR

od 01/08

el Cid

Saláty a mořské
plody v el Cidu
V srpnu si zajděte do vyhlášené
plzeňské středomořské restaurace el Cid třeba na caesar
salát s kuřecím masem nebo na mořské plody. V menu
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nebo speciální nabídce najdete například krevety
na česneku, langustíny, baby kalamáry na víně chardonnay nebo v černé sepiové omáčce. Z hlavních chodů stojí
za ochutnání určitě mořský špíz, mísa středomořských
slávek nebo známý pokrm paella. Paella se připravuje
v černé pánvi v peci a hlavní součástí je rýže, zelenina
a koření. V restauraci el Cid ji nabízejí s mořskými plody, kuřecí nebo čistě zeleninovou. Na objednávku vám
připraví i humra nebo ústřice. Nebo si dejte hovězí steak
na fazolkách, kachní prso s risottem a na závěr excelentní
čokoládový fondán. Nabídku najdete i na www.elcid.cz.
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací

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.

22/08 / 10:00

Klášter Chotěšov

Zažít Chotěšov
s chutí 2020

Festival dobrého jídla zaměřený na zmrzlinu a prosecco bude srazem milovníků street
foodových specialit delikátních chutí celého světa. Čeká
vás tu letní pohoda @ jazz na dece ve stínu starých stromů s bohatou nabídkou skvělých specialit, kvalitního
prosecca a výběrových zmrzlin. Specialitou pro tento
den bude srolovaná, čerstvě upečená bublinková wafle, naplněná zmrzlinou, čerstvým ovocem, čokoládou,
sušenkami Oreo a dalšími pochoutkami podle vašeho
přání. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program.
Vstupné 150 Kč, děti, senioři a ZTP 100 Kč.

18–
19/09

Pivovar Purkmistr

 estival minipivovarů
F
Slunce ve skle

Festival minipivovarů na nádvoří pivovaru Purkmistr
přiláká i letos na Selskou náves v plzeňských Černicích
několik desítek minipivovarů především z Čech. Degustovat tu můžete pivo ve skle po 0,1 ml a pokud budete
mít žízeň, samozřejmě si tu dopřejete i velké. A abyste
si ho mohli opravdu užít, je třeba dopravit se sem jinak
než autem. Ideálně trolejbusem č. 13.
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

od 31/07

Obchodní centrum Olympia Plzeň

Bombay Express
Už i do Plzně dojel Bombay Express! Jde o skutečně autentickou indickou kuchyni; v nabídce tohoto
fastfoodu najdete klasiky, jako je Chicken Tikka
Masala, Butter Chicken nebo vegetariánské pokrmy jako Chana Masala či Palak Paneer.
Kuchaři Bombay Express pocházejí z Indie, odkud
se také dováží řada ingrediencí. Při přípravě jídel
jsou používány tradiční recepty a postupy. Specialitou v Bombay Express jsou nepochybně i typické
indické placky různého typu, připravované vždy
čerstvé v tradiční peci tandoor.
V restauraci, kterou najdete v nákupním centru
Olympia Plzeň, můžete tedy ochutnat třeba Chicken Tikka salát (pikantní salát z čerstvé zeleniny
s avokádem a marinovaným grilovaným kuřecím
masem), Prawn Biryani (kořeněnou rýži s krevetami), Dal Makhani (čočku a fazole v tradiční pikantní
krémové omáčce), nebo rychlý Chicken Tikka Wrap
(placku naan s grilovanými kousky marinovaného
kuřete s paprikou, cibulí a rajčaty) či jahodové lassi.
To je populární jogurtový nápoj, který pochází
z oblasti Paňdžábu. Jeho základními ingrediencemi jsou jogurt a voda. Kromě osvěžující chuti dokáže v horkém počasí ochladit organismus.
Více informací najdete na www.bombayexpress.cz
a na www.olympiaplzen.cz.
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PROGRAM

Divadlo | Galerie

Velké divadlo DJKT

30. 8. 19:00 D okud nás milenky nerozdělí – hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková a další

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

9. 8. 14:00
15. 8. 18:30
		19:00
16. 8. 19:00
18. 8. 19:00
19. 8. 19:00
20. 8. 18:30
		19:00
21. 8. 19:00
22. 8. 19:00
25. 8. 19:00
26. 8. 19:00
27. 8. 19:00
28. 8. 19:00
29. 8. 19:00

Prodaná nevěsta – opera/-DE TIT-, premiéra
O1
Lektorský úvod: Korunovace Poppey
Korunovace Poppey – opera/-CZ, DE TIT-, premiéra
P
Brouk v hlavě – činohra
V8
Antigona – činohra
S3
Každý má svou pravdu – činohra
S7
Lektorský úvod: Korunovace Poppey
Korunovace Poppey – opera/-CZ, DE TITV11+V10
Korzár – balet
V8 + OB
Korzár – balet
S4
Soumrak bohů – činohra, premiéra
V1+V9
Korzár – balet
V14
Brouk v hlavě – činohra
V3+V17
Brouk v hlavě – činohra
V12
Antigona – činohra
S8

Nová scéna DJKT

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

16. 8. 19:00
18. 8. 19:00
19. 8. 19:00
20. 8. 19:00
21. 8. 17:00
		 19:00
22. 8. 14:00
		19:00
27. 8. 19:00
28. 8. 18:30
		19:00
29. 8. 19:00
30. 8. 14:00
		19:00

Anastázie – poslední dcera cara – balet, premiéra
S6
Anastázie – poslední dcera cara – balet
N5
Anastázie – poslední dcera cara – balet
N11
R.U.R. – činohra
N6
Zahájení výstavy k 70. výročí uvedení 1. muzikálu v Plzni
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
N14
Anastázie – poslední dcera cara – balet
S5
Lektorský úvod: Každý má svůj sen – foyer
Každý má svůj sen – muzikál, premiéra
A+N5
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
O2
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
S6

Malá scéna DJKT

Setkání s činohrou na téma Soumrak bohů – foyer
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
1 × 6 pohádek – činohra
1 × 6 pohádek – činohra

J5
J4

Nebílovské divadelní léto

Zámek Nebílovy, www.synagogaconcerts.cz, předprodej www.plzenskavstupenka.cz

26. 8. 19:00 Takový žertík – hrají: Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský a další
27. 8. 19:00 N eperte se, prosím vás! – hrají: Martina Hudečková, Zuzana
Kajnarová, Miroslav Etzler a další
28. 8. 19:00 Bez předsudků – hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
29. 8. 19:00 Penzion pro svobodné pány – hrají: Patrik Děrgel, Anna
Fialová a další
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Masné krámy
do 1. 11.	Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM
– výstava
Kulturní program během výstavy:
20. 8. 10:00 Korálkový workshop UMPRUM: „Lepší než Adidas“
– lektorka Tereza Hrdličková, UMPRUM, přihlášky na:
cislerova@zpc-galerie.cz, na tel.: 377 908 536 (do 17:00 hod.)
30. 8. 17:00 Klavírní podvečer – klavír Jakub Straka, uvádí Jiří Hlobil, zazní
díla B. Smetany, L. Janáčka, L. van Beethovena a F. Chopina
Výstavní síň „13“
do 27. 9.	Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– výstava
Kulturní program během výstavy, dvorek:
14. 8. 18:00 Koncert středověké skupiny Gutta – uvádí Jiří Hlobil
26. 8. 18:00 Škola je základ… všeho! – účinkuje Poetické divadlo a Duo
Musette
27. 8. 13:00 Workshop ateliéru architektury UMPRUM – prezentace
arch. projektu, zkoušení vlastních přístupů na existujících projektech 20. a 21. století. Lektor Shota Tsikoliya,
Ateliér architektury III, UMPRUM, cislerova@zpc-galerie.cz
a na tel.: 377 908 536 (do 18:00 hod.)

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
do 5. 9.		
Ota Pavel – známý i neznámý – výstava, přízemí
1.–21. 9.
Polské dny v SVK PK – výstava Pasy pro život
3. 9. 17:00 Ota Pavel známý i neznámý – přednáška
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 8. 17:00 VERY BRITISH – vernisáž výstavy
4. 8.–4. 9.
VERY BRITISH – výstava klobouků

Unie výtvarných umělců Plzeň

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

20. 8. 18:00
29. 8. 13:00
30. 8. 15:00
		17:00

Západočeská galerie v Plzni

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

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, Výstavní síň Radnice,
II. patro + Mázhaus plzeňské radnice – nám. Republiky 1, Plzeň,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

Galerie Jiřího Trnky:
do 16. 8.
Barva v krajině – výstava členů UVUP a hostů
19. 8. 17:00 Jaroslav Veselák – vernisáž výstavy
20. 8.–13. 9. Jaroslav Veselák – výběr z díla
Výstavní síň Radnice, II. patro:
od 1. 8.		
30 let spolu – výstava k výročí UVUP
Mázhaus plzeňské radnice:
do 21. 8.
30 let spolu – výstava k výročí UVUP
Galerie Dominikánská 12:
do 30. 8.
Karel Pašek: Neznáme se, poznáme se – výstava obrazů
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Galerie | Muzea

Proluka Křižíkovy sady
9.–30. 8.	Barva na ulici 2020, 13. ročník – výstava
velkoformátových pláten
21. 8. 17:00 Barva na ulici 2020 – vernisáž výstavy
Náplavka na Radbuze
9.–30. 8.	Barva na ulici 2020, 13. ročník – výstava
velkoformátových pláten

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.		
do 6. 9.		

V áclav Malina: Útěky a návraty /Výběr z tvorby
po roce 2000/ – výstava (nadzemí)
Petr Skala: Cesta časem /Experimentální tvorba
z let 1965–2019/ – výstava (podzemí)

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)

do 1. 8.		

Č eské hrdinky: Významné ženy české historie a současnosti
– výstava (GLS)
5.–29. 8.
Miroslav Sutnar: Co dokáže reklama – výstava
2. 9. 18:00 ZÁMEČEK 25 LET – vernisáž výstavy
2.–27. 9.
ZÁMEČEK 25 LET – výstava

26.–27. 9.	Plzeň tvořivá: Víkend otevřených ateliérů – dílna kamenosochařského oboru SUPŠ a ZUŠ Zámeček

Klub Alšovka

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

do 27. 8.	Tři malíři SV ČR: Josef Koutný, Jiří Šperl, Pavel Vespalec jako
host – výstava obrazů
6. 8. 17:00 Dobové hudební večery s hudbou – Duo Alšovka (také 20. 8.)
27. 8. 17:00 Tři malíři SV ČR: Josef Koutný, Jiří Šperl, Pavel Vespalec jako
host – derniéra 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 30. 8.
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – výstava
28. 8.–3. 1. Milování v přírodě: Průvodce intimním životem zvířat

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 30. 8.
Ladislav Rada: Ohlédnutí – výstava
do 13. 9.	Věra Sidorjaková: Mezi soškami si připadám jako v ráji
– průřez tvorbou, výstava

Auto,
jen když ho
potřebuješ.

To je
Karkulka.
Plzeňský carsharing.
karkulka.pmdp.cz

srpen 2020 | www.zurnalmag.cz
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do 1. 11.	Vyšívané s láskou. Lidová ornamentika Plzeňska
ve fotografii – výstava
14. 8.–12. 11. Co je psáno, to je dáno – výstava
Doprovodné pořady:
6. 8. 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 13.,
20. a 27. 8. + 3., 10., 17. a 24. 9.)

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,
Ivan Nesveda: NIKDY V KLIDU! – nová expozice Divadla Alfa
Doprovodné pořady:
24. – 28. 8.	Příměstský tábor Broučci – příměstský tábor na téma
Broučci pro děti od 6 do 13 let, informace na tel.:
778 486 644 – muzejní pedagog Jana Košová

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

ZOO

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

29. 8. 10:00 R ozloučení s prázdninami – bohatý program, naučná
stezka (do 17:00 hod.)
12.–13. 9.	Štědrý podzim – Lüftnerka představí aktuální výpěstky
ze zahrad, sadů a vinic
19.–20. 9.	STATEK 2020 – Lüftnerka ve znamení tradičních řemesel
a lidových dovedností
26. 9.		
Běh Kilometrovkou po šesti

Městské slavnosti Starý Plzenec

Husova ulice, louka u řeky, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

29. 8. 14:00 M
 ěstské slavnosti Starý Plzenec – atrakce pro děti, ukázky
hasičské techniky, vystoupí: Úslaváček (14:10 hod.),
Dragons (15:00 hod.), Orchestr Miroslava Novotného
(16:00 hod.), Revival Olympic Domažlice (17:15 hod.),
Eges (18:45 hod.), Kečup (20:30 hod.). Vstupné 50 Kč,
děti do 6 let a ZTP/P zdarma

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 23. 8.	BLIK BLIK_Digitální hřiště – interaktivní výstava přístupná
po–pá 8–18, so–ne 10–18 hod. (autobusová hala)
do 22. 12.
GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – interaktivní výstava
1.–28. 8. 	DEPOvLETU – živé koncerty, gastronomicko-hudební mini
festivaly, letní kina, divadla i rodinná odpoledne na nádvoří.
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Muzea | Instituce | Akce | Kino

Většina akcí má vstup zdarma, placené akce jsou značené
u popisku akce
1. 8. 18:00 Grill&Bar – sobotní koktejl
2. 8. 15:00 Indiánské příběhy / Depo pro děti – Divadélko Ondřej +
workshop pro děti (vstup 100 Kč děti, 50 Kč dospělý)
4. 8. 19:00 Pilsner Jazz Band – koncert swing
5. 8. 21:00 Do DEPA na Deppa: Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet
Street / Artová středa – letní kino (vstup 50 Kč)
6. 8. 18:00 Caribbean Grill – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
7. 8. 19:00 Terez Wrau – koncert buskerky
		21:00 Milan Samko – koncert rock-soul
9. 8. 15:00 Duhový princ / Depo pro děti – Divadlo loutek Karlovy Vary
+ workshop pro děti (vstup 100 Kč děti, 50 Kč dospělý)
11. 8. 19:00 Budulínek – koncert ska
		21:00 BT‘n‘J – koncert funk-rap
12. 8. 20:00 OPEN AIR SLAM Poetry / Artová středa – všechny vstupenky
jsou k sezení pod širým nebem (vstup 200 Kč)
13. 8. 18:00 Jásas! Řecká taverna – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
14. 8. 19:00 Důležitá in Formace – koncert punk-rock
		21:00 P. V. A. – koncert punk-rock
15. 8. 18:00 Grill&Bar – sobotní koktejl
16. 8. 15:00 Tanec s čertem a Čertovy nevěsty / Depo pro děti – Divadlo
Špalíček + workshop pro děti (vstup 100 Kč děti, 50 Kč
dospělý)
17.–22. 8.	WALLZ – Street art festival – DEPO2015 a vybrané plzeňské
lokality
18. 8. 19:00 Velký Voči – koncert punk-rock
		21:00 SticX – koncert punk-ska
19. 8. 21:00 Do DEPA na Deppa / Artová středa – letní kino (vstup 50 Kč)
20. 8. 18:00 American Cheesy – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
21. 8. 19:00 Chichimeků – koncert reagee
22. 8. 18:00 Vernisáž street art festivalu WALLZ – sobotní koktejl
23. 8. 15:00 Letem Světem dětských knih / Depo pro děti (vstup 100 Kč
děti, 50 Kč dospělý)
25. 8. 19:00 Balkan Party Band – koncert balkánská dechovka
		21:00 Fortel – koncert swing-bluegrass-folk
26. 8. 19:00 Letem Světem knih / Artová středa
27. 8. 18:00 Salut! Raclette Rendezvous – Eat‘n‘Beat (do 23:00 hod.)
28. 8. 19:00 RightNow – koncert alternativní pop
		21:00 Třískáč – koncert funk-pop-ska

CineStar

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

od 30. 7.	Démon zatracení, K2 vlastní cestou, Proxima,
Velké dobrodružství malé pandy
od 6. 8.		Ava: Bez soucitu, Krycí jméno lev,
Trollové: Světové turné,
Vzpomínky na Itálii
od 13. 8.
Casting na lásku
od 20. 8.
Hurá do džungle, Mulan, Šarlatán
od 27. 8.	Noví mutanti, Křupaví mazlíčci, Štěstí je krásná věc
Živé divadelní přenosy:
31. 7. 21:00 Losers Cirque Company: Vzduchem
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

Kino | Koncerty

8. 8. 20:00 Heaven´s Gate: Amerikánka
29. 8. 20:00 Vosto5: Pérák
12. 9. 20:00 Divadlo Na zábradlí: Tajný agent

Cinema City

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

od 30. 7.	Démon zatracení, K2 vlastní cestou, Proxima,
Velké dobrodružství malé pandy
od 6. 8.		
Ava: Bez soucitu, Krycí jméno lev, Vzpomínky na Itálii
od 13. 8.
Casting na lásku
od 20. 8.
Hurá do džungle, Mulan, Šarlatán
od 27. 8.
Noví mutanti, Křupaví mazlíčci, Štěstí je krásná věc

Filmové večery na náplavce

Náplavka na Radbuze, Anglické nábřeží, www.festivalfinale.cz

1. 8. 21:00 Samotáři / obnovená premiéra po 20 letech
9. 8. 21:00 Rocketman
15. 8. 21:00 Poslední aristokratka
22. 8. 21:00 La La Land
29. 8. 21:00 Joker
5. 9. 21:00 Tajemná řeka
12. 9. 21:00 Po strništi bos
Opening baru je vždy od 19 hodin.

Filmové hrady a zámky

www.festivalfinale.cz

Hrad a zámek Klenová
31. 7. 21:15 Bourák
1. 8. 21:15 3Bobule
Státní hrad Švihov
8. 8. 21:15 3Bobule
Státní zámek Kozel
14. 8. 21:15 Bourák
15. 8. 21:15 3Bobule
Státní hrad a zámek Horšovský Týn
21. 8. 21:15 Bourák
22. 8. 21:15 3Bobule

Festival na Ulici

Vstup zdarma, www.festivalnaulici.cz

Náměstí Republiky:
Rock a beat
21. 8. 17:00 Burma Jones
		18:45 X-Cover
		20:30 Semtex
22. 8. 15:30 Cheers!
		17:00 Povodí Ohře
		18:45 Hibaj
		20:30 ILL Fish
23. 8. 17:00 Jirka Mucha trio
		18:15 Jakub Kořínek a Katka Misíková
		20:00 Můj táta Dědek
srpen 2020 | www.zurnalmag.cz

Crossover – alternativní hudební program
24. 8. 17:00 Blues Not Dead
		18:45 Tabasker
		20:30 Buster Nixon
25. 8. 17:00 Five Rivers Blues Band
		18:45 St. JOHNNY
		20:30 Mr. Elastik
26. 8. 17:00 Frajara Putika
		18:45 Garyho Hausbót
		20:30 V3Ska
Folk, country a trampská hudba
27. 8. 17:00 Jindra Kejak
		18:45 Strašlivá Podívaná
		20:30 Duo Komáři & Přelet MS
28. 8. 13:00 ZUŠ Chválenická – akordeonový soubor
		17:00 BlueGate
		18:45 Poutníci
		20:30 COP
Finále
29. 8. 13:00 NA SKOK a Vítězové Zlaté struny
		15:30 Petr Mach
		17:00 The Mordors
		18:45 Jackye
		20:30 Electric Therapy
Proluka
Rock a beat
21. 8. 16:30 Vernisáž děl UVU
		18:15 Ženeveš
		20:00 Arzzen
22. 8. 16:30 Na Starý Kolena Band
		18:15 Pearly Seconds
		20:00 Kočku Do Kotle
23. 8. 16:30 Laik
		18:15 Sapon
		20:00 Hruškowicz
Crossover – alternativní hudební program
24. 8. 16:30 Pesopír
		18:15 Unlucky Funkers
		20:00 Seventh Passion
25. 8. 16:30 Poitín
		18:15 Rambanbám
		20:00 Philip TBC
26. 8. 16:30 Maxipes Fík
		18:15 Magic Mushroom
		20:00 Ivan Audes trio
Folk, country a trampská hudba
27. 8. 16:30 Alternativa
		18:15 Michal Willie Sedláček
		20:00 The Bowře
28. 8. 16:30 Straw Hat
		18:15 Čary máry
		20:00 Fregata
Finále – bluegrassový den
29. 8. 14:00 Nerektik band
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29. 8. 15:00 Plešbend
		16:00 Dřevěná tráva
		17:00 Bez BB
		18:00 SoVS
		19:00 Frýda & Company
		20:00 III. Míza
		21:00 Prsten
U Branky
Rock a beat
21. 8. 16:45 Tak to je hustý
		18:30 Broken 45.
		20:15 Důležitá in Formace
22. 8. 15:00 Čekišó
		16:45 Hosteé
		18:30 Van Swing
		20:15 Simona Anděl
23. 8. 16:45 The BlueSouls
		18:30 Steven Daniels
		20:15 Crimson Fields
Crossover – alternativní hudební program
24. 8. 16:45 Hop a Šavani
		18:30 Nízká úroveň
		20:15 GaJaRo Xtet
25. 8. 16:45 The Fool
		18:30 Johnny Service
		20:15 Fousovo surikata
26. 8. 17:30 Jan Jelen Band
		19:00 Slam poetry
		20:15 Dozen street
Folk, country a trampská hudba
27. 8. 16:45 Foligno – kapela 35. plzeňského pěšího pluku
		18:00 Die Hoteltiere
		19:30 The Black Elephant Band
		21:00 The GoHoHOBOS
28. 8. 16:45 Chicken Hell
		18:30 Jahtec Jamin' Job
		20:15 ZO-O-YA
Finále
29. 8. 16:45 Red Onion
		18:30 Young Freaks
		20:15 MEME
Zach's Pub
21. 8. 20:00 Lady A
22. 8. 20:00 Garage Rattlesnakes
23. 8. 20:00 Jezzawee
24. 8. 20:00 On Fire

Koncerty

25. 8. 20:00 Jakub Klier
26. 8. 20:00 Laco Deczi
27. 8. 20:00 Džangobells
28. 8. 20:00 Marsie
29. 8. 20:00 Milan Samko
Doprovodný program:
21. 8.			
D+Š+B 2019 – představení na motivy pohádky Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, Divadlo Rámus (U Branky)
21.–23.8.
Kuličková dráha – unavovadlo dětí (10:00–18:00 hod.)
22.–23. 8.	Pivní stan na náměstí Republiky – moderní deskové hry
(10:00–16:00 hod.)
23. 8.		 15:00 Culinka a tancohrátky – animační hudební pohybový
program pro děti
25.–26. 8.	Market na ulici – prodejní market, originální oblečení,
doplňky, šperky (Sadový okruh)
27. 8.			
Noční hlídač – existenciální komedie, Divadelní spolek
Zrcadlo (U Branky)
27.–29. 8.
Radovánek – nejen dětská zóna + workshopy (Proluka)
28. 8.		 16:00 Výcvik zbrojnošů – vystoupení plzeňské skupiny historického šermu Gotika (Proluka)
Bohatý doprovodný program v klubech a ulicích města – divadlo, výstavy,
program pro děti, gastro a Market na ulici. Změna programu vyhrazena.

Procházky uměním na Plzeňsku

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

31. 7. 18:00 K arolina z Kokořova – 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)
11. 9. 18:00 Slavnost violy v Manětíně – J. Hosprová, V. Bukač,
K. Untermüller a další (Manětín, kostel sv. Jana Křtitele)

Letní koncerty – Kralovicko 2020

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

8. 8. 18:00 S hudbou za památkami: Musica Panica – Veronika Vítová
(zpěv), Eliška Baťová (flétny), Kristýna Kosíková (clavisimbalum). Program: Noci milá, pročs tak dlúha: České písně ze
sborníku Oldřicha Kříže z Telče (Strážiště, kostel sv. Martina)
22. 8. 18:00 Radost v baroku: Societas Incognitorum – vokální soubor,
řídí Eduard Tomaštík. Program: Barokní skvosty moravských
archivů – Jaccobus Handl Gallus, Giovanni Alovisi a další
(Mariánská Týnice, kostel Zvěstování Panny Marie)
14. 9. 19:00 Ivan Ženatý a Emsemble 18+ (Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla)

Časopis Žurnál
vychází za podpory:
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MĚ Š ŤA NSK Á BE SEDA VÁ S Z V E
HUDBA
5. 8.

JAZZ & SWING NIGHT PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV
MISTERIO DÉL ANGEL:
24. 8. 19:00
TANGO ARGENTINO
27. 8. 19:00 PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
31. 8. 16:00 PO SIRÉNĚ SWING!
KINO BESEDA
18. 8. 19:15 V SÍTI 18+
19. 8. 19:15 HAVEL
20. 8. 19:15 NEŽ SKONČÍ LÉTO
25. 8. 19:15 MEKY
26. 8. 19:15 HAVEL
27. 8. 19:15 ŠARLATÁN
31. 8. 19:15 ŠARLATÁN
19:30

Chcete-li ušetřit na vstupném,
kupte si vstupenky online na
www.mestanskabeseda.cz
Je to pohodlnější, šetrnější k přírodě
a levnější než na místě před akcí.
Prodej vstupenek v Měšťanské besedě je
od srpna nově otevřen 30 minut před akcí.
Zakoupit tu lze vstupenky pouze
na akce v den konání.
Vstupenky za stejnou cenu jako na internetu
je možné zakoupit také v Předprodeji na náměstí
Republiky 41 v Plzni v pracovní dny 11 – 16 hodin.
Mějte se u nás pěkně kulturně!

TALKSHOW

s Tatianou Dykovou
a Klárou Trojanovou

Divadelní setkání
a povídání o životě,
snech, láskách...

5. 11. 2020

www.mestanskabeseda.cz

LETNÍ
VÝPRÓÓÓDEJ

Léto s tebou v centru
Olympia Plzeň

#MYJSMEOLYMPIA

