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Další zajímavé projekty
I v případě, že naplánujete zájezd na termín, kdy se nekoná žád-
ná velká akce, máme pro vás zajímavý program, který můžete do 
vašeho itineráře zařadit kdykoliv po celý rok.

Evropská divadelní a taneční sezóna
V rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 byla po-
stavena nová budova divadla. 
Výběr z premiér v Novém divadle:
7. 2. 2015  Sboristé – činohra
4. 4. 2015  Smrt v Benátkách – balet
9. 5. 2015 Libuše – opera
13. 6. 2015 Škoda! – činohra
Živá hudba v plzeňských barech a restauracích
Od středy do neděle bude v rámci projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 hrát v plzeňských barech 
a restauracích živa hudba. Stačí si jen vybrat a zaposlouchat 
se do žánru, který se vám líbí.
Interiéry Adolfa Loose v Plzni
Adolf Loos je výraznou osobností moderní architektury 
20. století, který v Plzni navrhl více než desítku bytových 
interiérů. Co do počtu unikátních realizací by Plzeň mohla 
soupeřit dokonce i s Vídní. Od dubna 2015 bude zpřístupněna 
jedinečná prohlídková trasa zahrnující minimálně dva 
zrenovované interiéry včetně dobového vybavení. 
Více na www.visitplzen.eu

Umění ve veřejném prostoru
Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, umění v Plzni v roce 2015 
potkáte na každém kroku. Na veřejných prostranstvích, v parcích 
a zahradách narazíte na sochy, nástěnné malby, umělecké 
instalace i multimediální projekce. 
Více informací na www.plzen2015.cz

Plzeňské trhy
Pravidelné trhy v centru města
Na náměstí Republiky probíhají několikrát do roka trhy plné 
lidových tradic a řemesel. 
Aktuální termíny – www.trhy-plzen.cz

Vánoční trhy
Plzeňské Vánoční trhy patří k největším v České republice. 
Přijďte si vychutnat adventní atmosféru s vůní svařeného vína 
a punče. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne 
29. 11. 2015.
Termíny Plzeňských farmářských trhů 2015
Farmářské trhy se konají na náměstí Republiky před rene-
sanční radnicí.
Vždy jednou za 14 dní v sobotu od 8 h do 12 h.

28. 3. | 11. 4. | 25. 4. | 9. 5. | 23. 5. | 6. 6. | 20. 6. | 4. 7. | 18. 7. |
1. 8. | 15. 8. | 29. 8. | 12. 9. | 26. 9. | 10. 10. | 24. 10. | 7. 11. |
21. 11. | 5. 12. | 19. 12.
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Hlavní akce
z programu Plzeň 
Evropské hlavní město 
kultury
V roce 2015 nabídne Plzeň více než 50 velkých kulturních 
událostí a přes 600 dalších akcí různých žánrů od klasického 
divadla a hudby, přes tanec a nový cirkus až po moderní 
multimediální projekty. Nabízí se tedy ideální možnost poznat 
krásy západočeské metropole a k tomu si odnést jedinečné 
zážitky z bohatého kulturního programu. Následující výběr 
doporučených akcí rozhodně nezklame. Více informací 
o projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 
najdete na www.plzen2015.cz.

Leden–listopad | Sezóna nového cirkusu
V průběhu roku se postupně představí nejlepší soubory nového 
cirkusu z celého světa. Plzeň tak bude hostit prvotřídní artisty 
a akrobaty z Francie, Itálie, Španělska, Kanady a Švýcarska. 
Aktuální termíny – www.plzen2015.cz

20.–21. 2. | Festival světla
Historické centrum prosvítí videomapping, světelné instalace 
a design. Festival umožní návštěvníkům užít si Plzeň v úplně 
jiné atmosféře.
20.–26. 4. | Bavorské kulturní dny
Týdenní festival nabídne přehlídku česko-bavorské kulturní 
spolupráce napříč žánry, která vyvrcholí nedělní celodenní 
kulturní slavností s názvem Květiny pro Plzeň. 
1.–6. 5. | Slavnosti svobody
Velkolepé oslavy 70. výročí osvobození Plzně americkou 
armádou nabídnou jedinečnou atmosféru, kdy si i po letech 
místní společně s americkými a belgickými veterány připomínají 
květnové události roku 1945. Slavnosti doprovodí také bohatý 
kulturní program a 1. 5. vystoupí legendární americká 
kapela Lynyrd Skynyrd.
27.–28. 6. | Sokolský Slet
V prostorách zimního stadionu se představí na 500 seniorů 
pod vedením choreografa a tanečníka Petra Jaška, který 
spolupracuje s tanečním uskupením Les Slovaks. 
3.–5. 7. | Rock for People
Špičkové evropské kapely letos v Plzni.

Po celé léto | Devět týdnů baroka
Devět lokalit s barokními architektonickými skvosty na devět 
týdnů ožije koncerty, divadlem i výtvarným uměním. Unikátní 
barokní dědictví Plzeňského kraje v tomto období nabídne 
mnohem víc než běžné prohlídkové trasy.
Aktuální termíny – www.plzen2015.cz

28.–30. 8. | Royal de Luxe
Obří, několikametrové loutky francouzské pouliční divadelní 
společnosti Royal de Luxe bude možné po tři dny potkávat 
v centru města.
28. 10. | Deep Purple
Britská hardrocková skupina vystoupí poprvé v ČEZ Aréně v Plzni.

Výběr z tradičních 
kulturních akcí 
2.–29. 3. | Smetanovské dny
Mezinárodní festival vážné hudby, který patří k nejvýznamnějším 
kulturním událostem Plzně, propojuje nejen hudební, ale 
i výtvarnou, literární a dramatickou tvorbu.
www.smetanovskedny.cz

13. 3. | Žebřík
Prestižní hudební anketa s více než dvacetiletou tradicí. Jde 
o první akci, která se uskuteční v DEPU – bývalé hale dopravních 
podniků v Cukrovarské ulici. 
www.ireport.cz

24.–25. 4. | Majáles
Oslava studentského života a nové přicházejícího jara tento 
rok oslaví již 25. výročí!
www.plzen.majales.cz

26. 4.–2. 5. | Finále Plzeň
28. ročník festivalu českých a slovenských celovečerních 
filmů a dokumentů.
www.festivalfinale.cz

22.–24. 5. | Apetit festival
Největší gurmánský festival na západě Čech.
www.apetitfestival.cz

3. – 7. 6. | Mezinárodní folklórní festival CIOFF
České i světové folklórní soubory hrají a tančí v centru města.
www.mffplzen.eu

12.–14. 6. | Historický víkend
Tradiční jarmark plný šermířů, kejklířů a dalších umělců.
www.nadace700.cz

28. 6.–24. 7. | Divadelní léto pod plzeňským nebem
Divadelní festival v jehož rámci každoročně vzniká nová činoherní 
inscenace. Bude probíhat také repríza Goldoniho Lháře.
www.divadelnileto.cz

Červenec, srpen | Živá ulice
Multižánrový open-air festival v centru města pro všechny 
věkové generace. Živá ulice končí 6. 9. festivalem polévky na 
náměstí Republiky. Hlavní program bude probíhat 13.–19. 7. 
a 10.–23. 8. Vstup na akce je zdarma.
www.zivaulice.eu

3.–6. 9. | Skupova Plzeň International
Mimořádný ročník profesionálního loutkového a alternativního 
divadla. Skupova Plzeň International tento rok představí 
hlavně špičkovou zahraniční produkci. 
www.divadloalfa.cz

9.–17. 9. | Mezinárodní festival Divadlo 
23. ročník mezinárodního festivalu divadlo, který prezentuje 
širokou tematickou, stylovou i žánrovou tvorbu
www.festivaldivadlo.cz

19. 9. | Slunce ve skle
Tradiční festival minipivovarů, který se uskuteční na nádvoří 
pivovaru v Černicích.
www.slunceveskle.cz

3. 10. | Pilsner Fest
Oslava plzeňských piv Pilsner Urquell a Gambrinus.
www.pilsnerfest.cz

19. 10.–8. 11. | Bonjour Plzeň! 
Festival francouzské kultury a gastronomie.
www.alliancefrancaise.cz

Říjen–prosinec | Jazz bez hranic
Mezinárodní festival jazzové hudby.
www.jazzbezhranic.com

28. 10. | Plzeňské oslavy vzniku republiky
Celodenní oslavy vzniku samostatného československého 
státu za zvýhodněné vstupné.
www.plzen.eu

Říjen–listopad | Bienále kresby 2015
Retrospektivní výstava prací vybraných porotou při 10. ročníku. 
Výstava bude obohacena řadou doprovodných programů.
www.bienale-plzen.cz

14.–22. 11. | Animánie
10. ročník festivalu nabídne nejen pravidelné projekce 
animovaných filmů, ale také kurzy, workshopy a vzdělávací 
semináře pro veřejnost.
www.animanie.cz

Unikátní výstavy 
z programu Plzeň 
Evropské hlavní město 
kultury 
28. 1.–5. 4. | Mnichov: Zářící metropole umění 
Významná kolekce děl autorů ze slavné Mnichovské 
malířské školy a avantgardního hnutí skupiny Der Blaue 
Reiter v Západočeské galerii v Plzni představí to nejlepší 
z modernismu a mnichovské secese ze sbírek Villy Stuck 
a galerie Lenbachhaus. 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy

17. 1.–10. 5. | Atelier Jiřího Trnky
Vůbec první profilová výstava díla plzeňského rodáka, 
světově proslulého loutkáře a výtvarníka Jiřího Trnky. Ateliér 
připravuje Galerie města Plzně, která doplní rodinnou 
sbírku kreseb, soch, loutek a dioráma o zapůjčené artefakty 
z Národní galerie a od dalších partnerů.
Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky

26. 2.–24. 5. | Trnkova zahrada 2
Interaktivní expozice na pomezí výstavy, divadla a animovaného 
filmu návštěvníky vtáhne přímo do děje Trnkovy dětské knihy 
Zahrada. 
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady

5. 5.–20. 9. | Gottfried Lindauer
Neocenitelná kolekce čtyřiceti portrétů Maorů od plzeňského 
rodáka Gottfrieda Lindauera je obyvateli Nového Zélandu 
považovaná za národní poklad.
Západočeská galerie v Plzni 

po celý rok | Ladislav Sutnar
Několik výstav plzeňského rodáka Ladislava Sutnara 
představí tvorbu světově uznávaného zakladatele moderního 
designu v širších souvislostech.
Západočeské muzeum v Plzni, Galerie města Plzně

27. 10. 2015–13. 3. 2016 | Baroko v západních Čechách
Unikátní výstava věnovaná baroknímu uměni, kultuře a historii 
v Západočeské galerii v Plzni.
Západočeská galerie v Plzni


