
1.–23. 3. 
Smetanovské dny
Mezinárodní hudební festival 
především vážné hudby.
www.smetanovskedny.cz 

9. 3. 
Žebřík 2017 
Finálový večer hudebních 
cen v areaálu DEPO2015. 
www.anketazebrik.cz 

16.–17. 3. 
BLIK BLIK
Při festivalu světla ožijí 
plzeňské budovy i parky 
světelnými instalacemi. 
www.depo2015.cz

19.–25. 4. 
Finále Plzeň
Filmový festival s českými 
a slovenskými filmy 
v Měšťanské besedě.
www.festivalfinale.cz 

4.–6. 5. 
Slavnosti svobody
Oslavy osvobození Plzně 
americkou armádou 
v roce 1945. Bohatý 
kulturní program, konvoj 
vojenských historických 
vozidel a dobové kempy.
www.slavnostisvobody.cz

12. 5. 
Majáles
Oslava studentského 
života a nově přicházejícího 
jara. Koncerty živé hudby 
v lochotínském amfiteátru.
www.plzen.majales.cz 

17. 5. – 31. 10. 
Sto let republiky očima 
pěti generací
Výstava v areálu DEPO 2015 
se zaměří na životní styl, 
design i každodenní život 
obyvatel Plzně v pěti 
vybraných obdobích.
www.depo2015.cz

19. 5. 
Plzeňské dvorky
Akce věnovaná známým 
i skrytým koutům v centru 
západočeské metropole. 
www.plzenskedvorky.cz

19.–20. 5. 
Fresh festival
Festival dobrého jídla a pití 
v areálu za OC Plaza Plzeň.
www.festival.fresh.iprima.cz

25. 5. 
Noc kostelů
V netradiční večerní dobu 
se otevírají brány kostelů 
a nejrůznějších modliteben. 
www.nockostelu.cz 

25. 5. 
Plzeňská muzejní noc
Prohlídky muzeí a galerií 
v ojedinělé večerní atmosféře. 
www.zcm.cz

28. 5. – 2. 6. 
Komedyfest
Festival humoru na plzeňských 
scénách, včetně open air akcí. 
www.komedyfest.cz 

1.–3. 6. 
Metalfest
Festival metalové hudby 
v lochotínském amfiteátru. 
Účast přislíbila skupina 
Nightwish a desítky 
dalších kapel 
www.metalfestopenair.cz 

6.–10. 6. 
Mezinárodní folklorní 
festival CIOFF Plzeň
České folklórní soubory 
i hosté z nejrůznějších koutů 
světa zazpívají, zahrají 
i zatančí v centru města. 
www.mffplzen.eu 

8.–10. 6. 
Historický víkend
Tradiční akce s večerním 
průvodem strašidel plná 
divadelních a hudebních 
vystoupení, s jarmarkem 
a kejklíři. V letošním 
roce obohacená o téma 
první republiky. 
www.nadace700.cz 

13.–17. 6. 
Skupova Plzeň
Mezinárodní  
festival loutkového  
a alternativního divadla. 
www.skupovaplzen.cz

15. 6. – 14. 10. 
Svéráz aneb Hledání 
národního stylu
Na vybraných předmětech 
představí výstava proces 
konstituování tzv. „českého 
národního stylu“. Výstava 
v Západočeském muzeu. 
www.zcm.cz

20. 6. – 16. 9. 
Rok 1968 a umění
v Československu
Výstava v Západočeské
galerii v Plzni – Masné krámy
www.zpc-galerie.cz

23. 6. 
Gambrinus den
Oslavy výročí založení 
pivovaru Gambrinus. Centrum 
města se promění ve velkou 
pivní zahrádku s bohatým 
kulturním programem. 
www.gambrinus.cz/
gambrinusden

29. 6. 
Noc s operou
Opera Turandot pod širým 
nebem v amfiteátru Lochotín. 
www.djkt.eu

letní sezóna
Tematické prohlídky 
centra města
Průvodce v kostýmu 
vám netradiční formou 
ukáže zajímavá místa 
historického centra. 
www.visitplzen.eu 

červenec a srpen 
Léto s Prazdrojem
Každý čtvrtek večer 
pravidelné koncerty 
na nádvoří pivovaru 
Plzeňský Prazdroj. 
www.prazdrojvisit.cz 

červenec a srpen 
Letní barokní festival
Bude se konat napříč 
barokními skvosty Plzeňského 
kraje. Jedinečná dobová 
atmosféra bude obohacena 
o zajímavý kulturní program. 
www.zapadoceskebaroko.cz 

1.–30. 7. 
Divadelní léto pod 
plzeňským nebem
Letnímu divadelnímu 
festivalu vytváří kulisy 
přímo historické centrum 
města. Letos se představí 
premiérová hra Cyrano. 
www.divadelnileto.cz 

16.–18. 7. 
Živá ulice
Divadelní blok tradičního 
open-air festivalu 
v centru Plzně. 
www.zivaulice.eu 

10.–19. 8. 
Živá ulice
Multižánrový open air 
festival každoročně nabízí 
zdarma hudební program 
na několika scénách přímo 
v historickém centru Plzně. 
www.zivaulice.eu 

2. 9. 
Festival polévky
Pouliční festival 
polévkových specialit 
rozmanitých vůní i chutí. 
www.zivaulice.eu 

7.–8. 9. 
Dny vědy a techniky
Interaktivní výstava promění 
na dva dny plzeňské centrum 
ve vědeckou laboratoř. 
www.dnyvedy.zcu.cz 

7. 9.
Prodaná nevěsta
Večer operní představení 
na náměstí Republiky. 
www.djkt.eu

7. 9.
Průvod Vendelín 
Divadelní průvod 
v centru Plzně.
www.djkt.eu

7. 9. – 4. 11.
Rok 1918 a umění v Plzni
Československá  
samostatnost v historii 
plzeňského uměleckého 
života 1914– 1928, 
v Západočeské galerii 
v Plzni – výstavní síň „13“.  
www.zpc-galerie.cz

12.–16. 9. 
Mezinárodní festival Divadlo
Jeden z nejvýznamnějších 
mezinárodních divadelních 
festivalů v České republice. 
www.festivaldivadlo.cz 

21.–22. 9. 
Slunce ve skle
Na festivalu minipivovarů 
v Plzni Černicích lze 
ochutnat stovky piv 
různých druhů a chutí 
z celé ČR i ze zahraničí. 
www.slunceveskle.cz 

6. 10. 
Pilsner Fest
Velkolepé oslavy uvaření 
první várky světoznámého 
ležáku Pilsner Urquell nabízí 
bohatou hudební přehlídku 
přímo v areálu pivovaru. 
www.pilsnerfest.cz
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5. 10. – leden 2019 
Vilém Heckel 1918–1970
Retrospektivní výstava při 
příležitosti 100 let od narození 
světoznámého fotografa. 
Západočeské muzeum v Plzni. 
www.zcm.cz

19.–21. 10. 
Treffpunkt
Přehlídka česko-bavorské 
kulturní spolupráce 
nabízí zajímavé akce 
napříč žánry a pestrou 
škálu gastronomických 
zážitků. DEPO2015. 
www.depo2015.cz 

26.–28. 10. 
Plzeňské oslavy 
vzniku republiky 
Oslavy 100. výročí vzniku 
Československa. Pro veřejnost 
budou na symbolickou 
cenu či zdarma otevřeny 
památky i další objekty. 
Kulturní program, včetně 
slavnostního ohňostroje. 
V DEPO2015 se uskuteční 
Street Food Market. 
www.plzen.eu 

17. 11. 
Noc divadel
Netradiční podvečerní 
a noční prohlídky divadla 
J. K. Tyla a divadla Alfa. 
www.djkt.eu  
www.divadloalfa.cz 

10.–15. 11.
Juniorfest 
Mezinárodní filmový festival 
pro děti a mládež. 
www.juniorfest.cz

10. 11. 
Galavečer ke 100. výročí 
narození Miroslava Horníčka
ve Velkém divadle DJKT.
www.djkt.eu

21. 11. – 24. 2. 2019 
Pracovna republiky
Architektura Plzně v letech 
1918–1938. Výstava 
v Západočeské galerii 
v Plzni, výstavní síň „13“.
www.zpc-galerie.cz

2. 12. 
Eva Urbanová
Galakoncert 2018
v doprovodu Moravského 
klavírního tria, 
v Měšťanské besedě. 
www.mestanskabeseda.cz

1. 1. 2019 
Tradiční novoroční ohňostroj 
na náměstí Republiky

ADVENT V PLZNI  

24. 11. – 23. 12. 
Vánoční trhy s hudebním programem 
na náměstí Republiky
www.trhy-plzen.cz

Každý víkend 
Komentované adventní prohlídky  
historického centra
www.visitplzen.eu

2. 12. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu  
na náměstí Republiky 

12. 12. 
Hromadné zpívání vánočních koled  
na náměstí Republiky   

O víkendech 
Adventní koncerty  
v katedrále sv. Bartoloměje 

PLZEŇSKÉ TRHY 

Řemeslné trhy
Na náměstí Republiky probíhají několikrát 
do roka trhy plné lidových tradic a řemesel.
Aktuální termíny www.trhy-plzen.cz

Farmářské trhy na náměstí Republiky
v sezóně každou sobotu od 8–12 hod  
první trhy 24. 3. 
www.plzensketrhy.cz

 

CZ

Turistické informační centrum
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
Česká republika 

Otevřeno
Duben–září / 9:00–19:00
Říjen–březen / 9:00–18:00

Tel: +420 378 035 330
E–mail: info@visitplzen.eu
www.visitplzen.eu
Sledujte nás na facebooku – VisitPlzeň

Vydal: Plzeň–TURISMUS, p. o., © leden 2018
Foto: archiv Plzeň – TURISMUS, p. o. 
Grafika: Bušek&Dienstbier / změna programu vyhrazena
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