
2. - 23. 3. Smetanovské dny 
Mezinárodní hudební festival.  
www.smetanovskedny.cz  

4. 3. Depo Street Food Market  
Festival pouličního občerstvení z celého světa.  
www.depo2015.cz

10. 3. Žebřík 2016 
Finálový večer hudebních cen. Depo 2015.  
www.anketazebrik.cz 

17. – 18. 3.  
Blik Blik  
při festivalu světla ožijí budovy v centru města a nedaleké čtvrti Roudná.  
www.depo2015.cz 

20. – 26. 4. Filmový festival Finále Plzeň 
přehlídka českých a slovenských filmů.  
www.festivalfinale.cz  

21. – 22.4. Majáles 
oslava studentského života a nově přicházejícího jara.  
www. plzen.majales.cz 
 

5. - 8. 5. Slavnosti Svobody  
Několikadenní oslavy osvobození plzně americkou armádou v roce 1945 
zahrnují bohatý kulturní program a řadu vojensko-historických akcí.  
www.slavnostisvobody.cz

20. – 21. 5.  
Fresh festival  
Největší gurmánský festival na západě Čech každoročně navštíví tisíce lidí, 
kde ochutnáte zajímavé speciality z celého světa.  
www.festival.fresh.iprima.cz 
 
26. – 27. 5. Brewstock 
Spojení výborného piva a moderní gastronomie.  
www.brewstock.cz

29. 5. – 3. 6. komedy fest  
Festival humoru na plzeňských scénách, včetně open air akcí.  
www.komedyfest.cz

2. – 4. 6. Metalfest  
Festival metalové hudby v amfiteátru Lochotín. Mezi potvrzenými interprety, 
kteří zde vystoupí, jsou například Airboune nebo Korpiklaaani.  
www.metalfestopenair.cz 

9. - 11. 6. Mezinárodní folklorní festival CiOFF Plzeň 
České folklorní soubory i hosté z nejrůznějších zemí světa zazpívají, 
zahrají a zatančí v centru města.  
www.mffplzen.eu 

8. 6. – 31. 10. Výstava lidová zbožnost na Plzeňsku 
Církevní rok z pohledu lidové zbožnosti v Muzeu církevního umění.  
www.zcm.cz

9. – 11. 6.  
Historický víkend 
V centru města se můžete těšit na divadelní a hudební vystoupení, tra-
diční jarmark plný kejklířů a klasických řemesel i sobotní večerní průvod 
strašidel.  
www.nadace700.cz

10. 6.  
Noc kostelů  
V netradiční večerní dobu se otevírají brány kostelů a nejrůznějších  
modliteben.  
www.nockostelů.cz 

23. 6.  
Noc s operou  
operní gala Verdiho nejznámějších árií spolu s Carmina burana  
ve scénickém provedení. Lochotínský amfiteátr.  
www.djkt.eu 
 
24. 6. Gambrinus den 
oslavy výročí založení pivovaru Gambrinus. Centrum města se promění 
ve velkou pivní zahrádku s bohatým kulturním programem.   
www.gambrinus.cz/gambrinusden

Výběr  
z kulturních 
událostí 2017  

www.visitplzen.eu
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1. – 23.12. ADVeNt V PlzNi  
→ vánoční trhy  
plzeňské vánoční trhy nabízejí romantickou předvánoční atmosféru  
provoněnou vůní svařeného vína, punče a pečeného cukroví s bohatým 
kulturním programem.  
→ každý víkend komentované adventní prohlídky historického centra.  
→ První adventní neděli 3. 12. – slavnostní rozsvěcení stromečku na 
náměstí Republiky.  
→ hromadné zpívání vánočních koled na náměstí Republiky  
(středa v polovině prosince)  
→ 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 vždy jednou za 14 dní v sobotu od 8 – 12 hod)  
25.3. / 8.4. / 22.4. / 6.5. / 20.5. / 3.6. / 17.6. / 1.7. / 15.7. / 29.7. / 
12.8. / 26.8. / 9.9. / 23.9. / 7.10. / 21.10. / 4.11. / 18.11. / 2.12. / 
16.12. 
 
www.plzensketrhy.cz
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3. 9. Festival polévky 
Výborné polévky na náměstí Republiky.  
www.zivaulice.eu 

8. 9. Průvod Vendelín 
Divadelní průvod v centru plzně.  
www.djkt.eu 

13. - 21. 9. Mezinárodní festival Divadlo 
Jeden z nejvýznamnějších mezinárodních divadelních festivalů  
v České republice.  
www.festivaldivadlo.cz 

15. – 16. 9. Slunce ve skle 
10. ročník festivalu minipivovarů z celé ČR i zahraničí. 
www.slunceveskle.cz

15. 9. – 21. 1. 2018 tenkrát v evropě  
Čeští umělci v totalitních režimech 1939–1953. 
Západočeská galerie v plzni, výstavní síň Masné krámy.  
www.zpc-galerie.cz

7. 10. Pilsner Fest 
Velkolepé oslavy uvaření první várky světoznámého ležáku pilsner Urquell  
nabízí bohatou hudební přehlídku přímo v areálu pivovaru.  
www.pilsnerfest.cz 

20. – 22. 10. treffpunkt 
přehlídka česko-bavorské kulturní spolupráce nabízí zajímavé akce  
napříč žánry a pestrou škálu gastronomických zážitků v Depo2015.  
www.depo2015.cz 

28. 10. Plzeňské oslavy vzniku republiky 
Zdarma či za symbolickou cenu 28 korun ožívají plzeňské památky.  
V podvečer se na náměstí Republiky koná slavnostní ohňostroj.  
V Depo2015 se uskuteční další Street Food Market tentokrát laděný  
do chutí první republiky.  
www.plzen.eu 

18. 11. Noc divadel 
plzeňská divadla otevírají veřejnosti svá zákulisí.  
www.djkt.eu, www.divadloalfa.cz 

červen – srpen letní barokní festival  
se bude konat napříč barokními skvosty plzeňského kraje. Jedinečná 
dobová atmosféra bude obohacena o bohatý kulturní program.  
www.zapadoceskebaroko.cz 
 

1. – 30. 7. Divadelní léto pod plzeňským nebem  
Letnímu divadelnímu festivalu vytváří kulisy přímo historické centrum 
města. Těšit se můžete na reprízu loňské inscenace Don Quijote  
a premiérovou inscenaci.  
www.divadelnileto.cz 

17. - 19. 7. Živá ulice  
Divadelní blok tradičního open-air festivalu v centru plzně.  
www.zivaulice.eu 

17. - 20. 8. Živá ulice 
Multižánrový open air festival každoročně nabízí hudební a divadelní 
program zdarma na několika scénách přímo v historickém centru 
plzně.  
www.zivaulice.eu 

Červenec a srpen. léto s Prazdrojem 
Každý čtvrtek večer pravidelné koncerty na nádvoří pivovaru  
plzeňský prazdroj.  
www.prazdrojvisit.cz

Letní sezóna. tématické večerní prohlídky centra města 
průvodce v kostýmu vám netradiční formou ukáže zajímavá místa  
historického centra.  
www.visitplzen.eu  
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