28. 2. – 28. 3.
Smetanovské dny
Mezinárodní festival
především vážné hudby.
www.smetanovskedny.cz
1.–2. 3.
Brewstock
Přehlídka regionálních
minipivovarů na nádvoří
DEPO2015.
www.brewstock.cz
8. 3.
Žebřík
Finálový večer hudebních
cen v areálu DEPO2015.
www.anketazebrik.cz
16. 3.
Street Food Market
Festival pouličního jídla
a specialit z celého
světa v DEPO2015.
www.depo2015.cz
29.–30. 3.
BLIK BLIK – Festival světla
Při festivalu světla ožijí
plzeňské budovy i parky
světelnými instalacemi.
www.depo2015.cz
11.–16. 4.
Finále Plzeň
Filmový festival s českými
a slovenskými filmy
v Měšťanské besedě.
www.festivalfinale.cz
3.–7. 5.
Slavnosti svobody
Oslavy osvobození Plzně
americkou armádou
v roce 1945. Bohatý
kulturní program, konvoj
vojenských historických
vozidel a dobové kempy.
www.slavnostisvobody.cz

11. 5.
Majáles
Oslava studentského
života a přicházejícího
jara. Koncerty živé hudby
v lochotínském amfiteátru.
www.plzen.majales.cz
12. 5.
Festival polévky – jarní edice
Pouliční festival polévkových
specialit rozmanitých vůní
i chutí v centru města.
www.zivaulice.eu
17.–19. 5.
Treffpunkt
Přehlídka česko-bavorské
kulturní spolupráce
nabízí zajímavé akce
napříč žánry a pestrou
škálu gastronomických
zážitků v DEPO2015.
www.treffpunkt.cz
18. 5.
Plzeňské dvorky
Akce věnovaná známým
i skrytým koutům v centru
západočeské metropole.
www.plzenskedvorky.cz
18.–19. 5.
Fresh festival
Festival dobrého jídla a pití
v areálu za OC Plaza Plzeň.
www.festival.fresh.iprima.cz
24. 5.
Noc kostelů
V netradiční večerní dobu
se otevírají brány kostelů
a nejrůznějších modliteben.
www.nockostelu.cz

31. 5.
Plzeňská muzejní noc
Prohlídky muzeí a galerií
v ojedinělé večerní atmosféře.
www.zcm.cz
31. 5. – 2. 6.
Metalfest
Festival metalové hudby
v lochotínském amfiteátru.
www.metalfestopenair.cz
1.–2. 6.
Dronfest
Největší český festival
bezpilotního letectví, který
proběhne v areálu DEPO2015.
www.dronfest.cz
5.–9. 6.
Mezinárodní folklorní
festival CIOFF Plzeň
České folklórní soubory
i hosté z nejrůznějších koutů
světa zazpívají, zahrají
a zatančí v centru města.
www.mffplzen.eu
7.–9. 6.
Historický víkend
Tradiční akce s večerním
průvodem strašidel
plná divadelních
a hudebních vystoupení,
s jarmarkem a kejklíři.
www.nadace700.cz
7. 6. – 29. 9.
KUBIŠTA – FILLA.
Plzeňská disputace
Výstava děl Bohumila Kubišty
a Emila Filly ve výstavní
síni Masné krámy.
www.zpc-galerie.cz

15.–16. 6.
Oslavy 120. výročí založení
dopravního podniku v Plzni
Pro veřejnost budou
připraveny prohlídky vozoven,
projížďky historickými vozy,
pro děti soutěže o ceny
a další zajímavý program.
www.pmdp.cz
16. 6.
Magdalena Kožená
a Collegium 1704
Pěvkyni světového formátu,
Magdalenu Koženou,
doprovodí nejlepší český
soubor staré hudby
Collegium 1704.
www.mestanska-beseda.cz
21.–22. 6.
Gambrinus den
Oslavy založení pivovaru
Gambrinus. Centrum
města se promění ve velkou
pivní zahrádku s bohatým
kulturním programem.
www.gambrinus.cz
28. 6.
Noc s Operou
Opera Nabucco pod širým
nebem v amfiteátru Lochotín.
www.djkt.eu
29. 6. – 27. 7.
Divadelní léto pod
plzeňským nebem
Letnímu divadelnímu
festivalu vytváří kulisy
přímo historické centrum
města. Letos se představí
premiérová hra Švanda dudák.
www.divadelnileto.cz

26. 5. – 1. 6.
Komedy fest
Festival humoru na plzeňských
scénách, včetně open air akcí.
www.komedyfest.cz
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letní sezona
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
15.–17. 7.
Živá ulice
Divadelní blok tradičního
open-air festivalu
v centru Plzně.
www.zivaulice.eu
18.–21. 7.
Skvosty s vůní benzínu
Přehlídka nablýskaných
veteránů a sběratelských
automobilů v DEPO2015.
www.skvosty-plzen.cz
9.–18. 8.
Živá ulice
Multižánrový open air
festival každoročně nabízí
zdarma hudební program
na několika scénách přímo
v historickém centru Plzně.
www.zivaulice.eu

17.–25. 8.
Sportmanie
Letní sportovní festival pro
ty, kteří si chtějí vyzkoušet
různé sportovní disciplíny.
www.plzen.eu
1.9. 8.
Festival polévky
Pouliční festival
polévkových specialit
rozmanitých vůní i chutí.
www.zivaulice.eu
4. 9.
Průvod Vendelín
Divadelní průvod
v centru Plzně.
www.djkt.eu
11.–19. 9.
Mezinárodní festival Divadlo
Jeden z nejvýznamnějších
mezinárodních divadelních
festivalů v České republice.
www.festivaldivadlo.cz
13.–14. 9.
Dny vědy a techniky
Interaktivní výstava promění
na dva dny plzeňské centrum
ve vědeckou laboratoř.
www.dnyvedy.zcu.cz
20.–21. 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
20.–21. 9.
Svět knihy
Mezinárodní knižní
veletrh a literární
festival v DEPO2015.
www.depo2015.cz

5. 10.
Pilsner Fest
Velkolepé oslavy uvaření
první várky světoznámého
ležáku Pilsner Urquell nabízí
bohatou hudební přehlídku
přímo v areálu pivovaru.
www.pilsnerfest.cz
28. 10.
Plzeňské oslavy
vzniku republiky
Pro veřejnost budou
za symbolickou cenu
či zdarma otevřeny
památky i další objekty.
Bohatý kulturní program
a slavnostní ohňostroj.
www.plzen.eu
28. 10.
Street Food Market
Festival pouličního jídla
a specialit z celého
světa v DEPO2015.
www.depo2015.cz
8.–14. 11.
Juniorfest
Mezinárodní filmový festival
pro děti a mládež.
www.juniorfest.cz
15.–17. 11.
Plzeň Design Week
Přehlídka designové
tvorby známých
i začínajících designérů.
www.depo2015.cz
16. 11.
Noc divadel
Netradiční podvečerní
a noční prohlídky Divadla
J. K. Tyla a Divadla Alfa.
www.djkt.eu,
www.divadloalfa.cz
listopad
Animánie
Festival animovaných
filmů v Moving station.
www.animanie.cz

PROHLÍDKY VELKÉHO
A NOVÉHO DIVADLA
21. 1. (jen Velké divadlo),
11. 2, 18. 2., 18. 3, 8. 4. 20. 5.
www.djkt.cz

ADVENT V PLZNI
23. 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
1. 12.
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
na náměstí Republiky
11. 12.
Hromadné zpívání vánočních
koled na náměstí Republiky.
1. 1. 2020
Tradiční novoroční ohňostroj
na náměstí Republiky

PLZEŇSKÉ TRHY
Řemeslné trhy
(Velikonoční, Havelský,
Martinský a Vánoční)
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 do 12 hodin,
první trhy 23. 3.
www.plzensketrhy.cz
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