
TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

 

Festival na ulici opět představí zejména plzeňskou kulturu. 

 
 

(Plzeň, 7. července 2021) – Ve dnech 20. až 28. srpna opět oživí centrum města Festival 

na ulici. Tradiční multižánrový festival po loňském úspěchu pokračuje ve svém 

zaměření především na plzeňskou scénu, výběrem kapel a doprovodného 

programu chce přispět k restartu kultury ve společnosti. Návštěvníci se mohou těšit na 

nové scény, speciální hudební projekty a propojení s dalšími plzeňskými akcemi. Vstup 

na festival je zdarma. 

 
Loňský ročník Festivalu na ulici se „vrátil ke kořenům“ své téměř třicetileté tradice a přivítal na 

čtyřech scénách ve třech žánrových blocích více než stovku kapel především z Plzně a okolí. „Po 

celou dobu festivalu i dlouho po něm jsme měli skvělé reakce. Jsme rádi, že se naše rozhodnutí vrátit 

festival Plzeňákům ukázalo jako správné, a chceme v tomto směřování pokračovat i nadále.“ říká 

Lukáš Krásný za pořadatelskou Agenturu Nashledanou. 

 

Devítidenní festival na konci srpna přinese do ulic města opět desítky hodin kulturního programu 

na tradičních i nových místech. Loňskou čtveřici hudebních scén Náměstí Republiky – U Branky – 

Proluka - Zach's Pub rozšíří letos Riversound stage, která slibuje spoustu netradičních, a to nejen 

hudebních zážitků. Mimo kapel jako jsou DONNIE DARKO, ACID ROW, či SPECIAL BLEND 

(nový projekt členů Povodí Ohře) si návštěvníci mohou přijít vyzkoušet netradiční zábavu i 

občerstvení, nebo se zúčastnit LP a CD bazarů. 

 

V rámci Festivalu na ulici se představí kapely nově vybrané, opakovaně si zahrají ty s největším 

diváckým ohlasem, šanci dostanou i nadějné začínající sestavy. Díky spolupráci s talentovou soutěží 

Top RoofTop Talenty 2021 přivítá Plzeň hned dvě kapely z Karlovarského kraje. Vítězi Ceny 

odborné poroty tohoto projektu podporujícího vlastní autorskou tvorbu se totiž stali funkoví Funky 

Monx a indie popoví The Sidewaves.  

 
Hudební žánry se v letošním roce poprvé rozšíří o vážnou hudbu - pořadatelé ve spolupráci 

s Plzeňskou filharmonií připravují speciální open air projekt. Koncert filmových melodií pod 

názvem Hollywood proběhne na náměstí Republiky v neděli 22.8.2021. 

 

Exklusivně pro Festival na ulici připravil speciální projekt hudebník Tomáš Mouřenec  (ILL Fish, 

X-Cover, POPs, Hookers & Covers a další) a jeho přátelé z hudební branže. Proběhne zde křest 

debutového sólového singlu a videoklipu, zazní skladby úplně nové a také některé, které v jiných 

formacích nezazněly a jindy už ani nezazní.  

 

Součástí doprovodného programu budou opět různá divadelní představení, výstavy a bohatý výběr 

aktivit pro rodiny s dětmi.  Sportovní aktivity zastoupí téměř souběžně probíhající Sportmánie, se 

kterou Festival na ulici letos navázal spolupráci.  Ve dnech 21. – 29. srpna vyroste u Amfiteátru za OC 

Plzeň Plaza sportovní park pro celou rodinu s pestrým programem a vstupem zdarma.  

 
Pořadatelé festivalu vyzývají neziskové organizace k možnosti představit návštěvníkům a 

obyvatelům Plzně svou činnost. Pokud bude zájem dostatečný, vyhradí se prostor pro dvoudenní 

„veletrh“ pod názvem Neziskovky na ulici.  

 

 



Z programu 

 

Bohatý hudební program napříč žánry (rock, folk, jazz, ska, funky, klasika atd.): 

Návštěvníci se mohou těšit jak na své oblíbené kapely, které měly vloni největší úspěch (například 

Simona Anděl, The Dozen Street, Duo Komáři či GoHo Hobos), tak na výběr účinkujících nových 

(Děda Mládek illegal band, Elvis Maserati, Znouzecnost, Starý psi, Omnion, Giňovci, 

Vintage Wine, Xavier Baumaxa, KAMIL & Friends  a mnoho dalších). Fanoušky Porty jistě 

potěší vystoupení vítězů této uznávané přehlídky (Cop, Slávek Janoušek, Strašlivá Podívaná, 

BlueGate, Ultramarin nebo Vojta Kiďák Tomáško). 

 

Projekty: 
- Koncert filmových melodií pod názvem Hollywood s Plzeňskou filharmonií 22.8.2021 

- Tomáš Mouřenec & Friends   25.8.2021 

- Riversound stage 20.-28.8.2021 

- Vítězové Ceny odborné poroty soutěže Top RoofTop Talenty 2021 - scéna U branky 

- Večer se Slam Poetry 25.8.2021 
 

Doprovodný program: 

- Market na ulici 

- Vernisáž děl UVU (20. 8.2021) 

- Program pro rodiny s dětmi (kuličková dráha, šerm, pohádky pro nejmenší, Culinka a další) 

- Taneční workshopy (orientální a lidové tance) 

- Výstava Užitá grafika Petra Vrobla a 30 let AVIKu  

- Neziskovky na ulici 

 
 

Festival na ulici je letní částí projektu Živá Plzeň.  

Více o Festivalu na ulici se dozvíte na www.festivalnaulici.cz.  Vstup na akci je ZDARMA. 

Pořadatelé sledují současnou epidemiologickou situaci a připravují organizační řešení pro případná 

omezení.  

Pořadatel akce:  

Agentura Nashledanou s.r.o.  

 

Pod záštitou: 

Primátora - Mgr. Martina Baxy 

Náměstkyně primátora – Mgr. Elišky Bartákové 

Hejtmanky Plzeňského kraje – doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D. 

Starosty MO Plzeň 3 – Mgr. Davida Procházky 

 

 

Akci podporují: 

Město Plzeň  

Hlavní partner:  Skupina ČEZ  

Partneři:  Plzeňská teplárenská, Plzeňský kraj, Nadace 700 let města Plzně, OSA, 

Sportmánie, Plzeňská filharmonie, MO Plzeň 3, Top RoofTop Talenty, 

Obytná zóna Sylván, Radovánek, Unie výtvarných umělců Plzeň,  

Mediální partneři:  Kiss Radio, Radio BEAT, Country Radio, Rádio Signál, Český rozhlas, Rádio 

Samson, Rádio Západ, PlzeňskéKapely.cz, ZAK TV, plzen.cz, Deník, 

Kudyznudy.cz, Žurnál, Festivaly.eu, Plzeňoviny.cz 

 

 

Kontakt pro bližší informace:  

Martina Ptáčková, +420 777 931 506, press@festivalnaulici.cz  

http://www.festivalnaulici.cz/
mailto:press@festivalnaulici.cz

