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ráda bych se s vámi podělila o jednu velikou radost,
která se odehrála 19. března. Ještě v ledových lednových dnech jsme s několika dalšími ženskými
osobnostmi vymyslely charitativní bazárek dámského oblečení, jehož výtěžek pomůže domovům
pro matky s dětmi v tísni. A právě v sobotu před
Velikonocemi jsme ho zrealizovaly.
Prostorem Zastávky, kde se prodávalo, prošlo během tří hodin kolem tří
stovek lidí a kasičku zaplnilo neskutečných třiatřicet tisíc korun. O pár hodin později začalo astronomické jaro, ale kdo byl na bazárku, určitě potvrdí, že tam byla
jarní atmosféra po celé dopoledne. A to i díky zpívání dětského sboru Javořičky,
tanci flamenca a zpěvu Vlaďky Bauerové. Prostě jaro, jen si sáhnout.
Co pro vás vůbec znamená jaro? Co si pod tímhle slovem představíte? Týdny, kdy
se příroda probouzí do barev, vůní a zvuků a vy můžete konečně vyrazit ven?
Období, kdy konečně odložíte bundy, šály a kozačky a můžete rozkvést jako keře
a záhony kolem? Může to ale taky být čas, kdy se nezadržitelně blíží konec školního roku, což znamená víc učení, písemek a zkoušení, o maturitách a přijímacích
zkouškách ani nemluvě, nebo čas, kdy je zapotřebí probudit ze zimního spánku
rýč, motyčku, hrábě a další zahradnické náčiní.
Jaro se ale odráží i v kulturní nabídce, kterou najdete na následujících stránkách.
Stačí se obléknout do jarního a vyrazit. Pro letošní jaro jsou trendy návraty do sedmdesátých let nebo nadýchaný viktoriánský styl. Pokud se tedy oblečete právě
v tomto duchu, stanete se ozdobou jakékoli akce. Například Finále, Čokofestu,
Motoshow na Borských polích, Pivnifest.cz nebo Dne ve vzduchu v Plasích.
Jestliže dáváte přednost menším akcím, pak můžete vyrazit do divadla, na koncert, na výstavu nebo na něco dobrého do některé restaurace. Anebo si můžete
dopřát pravidelný zážitek v podobě kurzu swingových tanců.
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V dubnu také startuje nová turistická sezóna. Otevírají se brány hradů, zámků
a dalších památek, probouzejí se města i vesnice, nebo i plzeňská Plovárna. Nabídka zkrátka bude zase pěkně bohatá jako každý rok a bude jen na vás, za který
konec ji uchopíte. Duben můžete považovat třeba za takové zahřívací kolo před
květnem, jehož nabídka bude ještě nabitější, a červnem, který je bohatostí kulturních hodů vůbec nejvyhlášenější. Pokuste se tedy skloubit práci na zahrádce,
školu a další povinnosti i s trochou kultury a dobrého jídla. Zkrátka udělejte si jaro
na těle i na duši.
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Další Žurnál vyjde
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Filmový festival Finále Plzeň
Festival Finále opět láká milovníky filmu
do Plzně na přehlídku české a slovenské tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho
hlavním hostem bude Mike Reiss, dlouholetý
tvůrce seriálu Simpsonovi. Festivalové dění
rozžije Měšťanskou besedu a DEPO2015
a kromě filmů nabídne i koncerty, autorská
čtení, talk show, večírky či workshopy a diskuse
pro filmové odborníky. Předprodej vstupenek
začíná 1. dubna na www.festivalfinale.cz, doplňkově i na goout.cz.

Lovci Ledňáčků
O Zlatého ledňáčka se opět svede boj v několika
kategoriích. Mezi celovečerními filmy po něm
sahá například Wilsonov, Ztraceni v Mnichově,
Domácí péče, Kobry a užovky, Padesátka nebo
film Gangster Ka: Afričan. V kategorii dokumentů bude porota vybírat třeba mezi Mallory,
Amerikou či Zpovědí zapomenutého. Mezi televizními seriály se do finálových bojů dostal Jan
Hus, Doktor Martin, Policie Modrava nebo Kancelář Blaník, a v kategorii televizních projektů se
utká Korunní princ, Svatojánský věneček, True
Štúr a Johančino tajemství.

Mimo soutěž
Nesoutěžní sekce festivalu promítne nejnovější filmy, které měly premiéru v roce 2016
a nabídne i několik úplných novinek. Diváci se
tak mohou těšit třeba na pohádku Řachanda,
dokumenty Trabantem do posledního dechu
a Zkáza krásou nebo na hraný film o poslední popravené ženě v Československu Já, Olga
Hepnarová. Premiérová a předpremiérová
sekce přinese například snímek Divadla Sklep:
Böhmen und Mähren nebo film Ani ve snu, který reprezentoval Českou republiku na Berlinále.
Kromě slavných tvůrců ovšem festival pamatuje i na autory, o nichž teprve uslyšíme. Sekce nazvaná U pramene přinese výběr studentských
filmů zemí Visegrádu za rok 2015. Na plátno se
dostanou snímky studentů z FAMU Praha, Budapesti Metropolitan Egyetem, UTB Zlín, VŠMU
Bratislava a Szkoła Filmowa v Łodzi.
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Sekce Festivalový ZOOM promítne filmy, které zvítězily na zahraničních filmových festivalech a národních přehlídkách. Promítání snímků s minoritní koprodukcí České republiky najdou
návštěvníci v rámci programové sekce České stopy v mezinárodních koprodukcích.

Krása na export v Korandově sboru
Festivalový program nenabídne pouze novinky, ale také nečekané úlovky z filmových archivů. Sestavení archivního programu se nově ujal filmový publicista a dramaturg Jaroslav
Sedláček, který pro letošní ročník festivalu připravil sekci Krása
na export. Ze spolupráce slavných a krásných českých hereček
s filmovými zahraničními mistry vznikla řada v Česku málo známých snímků. Promítat se budou Darmošlapové, kde v režii
Federica Felliniho hrála Lída Baarová, Hitchcockova Její zpověď
s Anny Ondrákovou, Hoffmanův Dům v Kaprové ulici s Hanou
Vítovou a 25. hodina, kterou natočil Henri Verneuil s Olgou
Schoberovou. Exkluzivním místem projekcí sekce Krása na export bude Korandův sbor na Anglickém nábřeží, jehož stavbu
realizoval v letech 1935–1936 architekt Jaroslav Fišer.

Doprovodný program
Součástí festivalu zůstávají úspěšné akce, návštěvníci festivalu
uvidí talk show kritika Kamila Fily na téma krimi, talk show Tomáše Baldýnského s Mikem Reissem nebo autorská čtení Marie
Doležalové, Dominika Ladsmana či Lukáše Pavláska.
Festival Finále Plzeň nově uspořádá setkání youtuberů Cine
tube, hostem festivalu bude i streamer FattyPillow, který patří
mezi nejsledovanější internetové hvězdy v České republice, či
zpěvák a tanečník Ben Cristovao.
Novinkou je i dětský koutek, ve kterém budou dětem promítány vybrané díly z Večerníčků. Ani rodiče, kteří neseženou svým
ratolestem hlídání, letos nepřijdou o jarní filmovou nabídku festivalu Finále.
Festival Finále Plzeň se letos poprvé věnuje i charitě. Navázal
spolupráci se sdružením Elpida, které se snaží pomoci seniorům
stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti,
a babičky z Elpidy se stanou součástí doprovodného programu.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz
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NC Borská pole

Motoshow 2016
Motoristická sezóna v Plzni odstartuje opět
ve velkém stylu s pořádnou dávkou adrenalinu a extrémních výkonů. Stejně jako v posledních několika letech ji otevře oblíbená
Motoshow u Nákupního centra Borská pole
16. dubna. I v letošním roce slibují organizátoři originální podívanou, která nadchne
nejen milovníky motorek a aut, ale i milovníky napětí a úctyhodné show. S podtitulem „Všichni motošílenci na jednom místě“
je tak nejspíš už předem jasné, jakým směrem se bude program ubírat.

Motoshow 2016

Organizátoři opět vsadili na velká jména motoristického sportu.
V průběhu dne se na ploše před nákupním centrem vystřídají
jezdci, kteří si na poli freestylu a stuntridingu vydobyli pozici špičkových závodníků. Jednou z největších hvězd bude bezesporu
legenda motocrossu u nás Petr „Kuchta“ Kuchař. Dnes již skutečně legendární jezdec je doslova bardem ve svém oboru. Stal se
vůbec jedním z prvních superkrosových závodníků u nás a motocrossu udělal v podstatě jméno. Několikanásobný mistr republiky
začal s motocrossem už v roce 1987 a během letité kariéry nasbíral
řadu úspěchů i v zahraničí. Jednou z perliček je také jeho kaskadérská účast při natáčení amerického akčního filmu xXx. Jako první se navíc blýskl saltem vzad. V dnešní době se Petr Kuchař věnuje
zejména speciálním akcím.

„Extrémní výkony i Roadshow Harley
Davidson – Motoshow 2016 je tady!“
České motocrossové legendě bude dělat společnost i další známý
jezdec. Své umění předvede také 16letý Matěj Česák, jezdec ze stáje Monster Energy, který se dokázal dostat mezi zkušené závodníky
v podstatě jako školák.
Podívanou se vším všudy nabídnou ukázky velmi populárního stuntridingu. Nejspíš nejvýstižnější charakteristikou a nejčastěji zmiňovanou frází ve spojení s tímto stylem je zkrátka „popření gravitace“. S motorkou dokáží tito závodníci opravdové divy, nad kterými
zůstává rozum stát. Během programu se diváci mohou těšit mimo
jiné na Martina Krátkého. I on se tvrdou dřinou a notnou dávkou
odvahy dokázal dostat mezi elitu. Na svém kontě má také on pár
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Motoshow 2016

kousků, které jsou jeho původní. Dokonce jeho nejspíš
nejslavnější „posez“ na stroji umí jen pár zkušených
a ostřílených evropských jezdců. Jízda na silné motorce
jen po zadním kole, jízda po předním kole, jízda po zadním kole pozadu, nebo jízda na motorce bez předního
kola. To je jen zlomek neuvěřitelných triků, které Martin
na své motorce předvádí. Chybět nebude ani další stuntrider Vlastimil Maška nebo mladičký Richard Mošna.
Ten si pro změnu ve stuntridingu střihne vystoupení
na čtyřkolce, se kterou dovede famózní kousky, při kterých tuhne krev v žilách.
Další z velkých osobností motosportu, která v polovině dubna zavítá do Plzně, je Mirek Lisý. Muž, který se
proslavil nejen ziskem několika titulů republiky v trialu,
ale úspěchy slavil i v motocrossu. Známý je mimo jiné
dramatickými skoky s motorkou do dálky. V roce 2004
překonal dokonce svůj vlastní český rekord v přeskoku
20 ležících lidí bez odrazového můstku. Krom jiného je
ale také autorem nejspolehlivější metodiky jízdy na motorce a autor speciálního protipadacího rámu.

Roadshow Harley Davidson!
Novinka, která nadchne všechny
milovníky americké klasiky…
Motoshow 2016 přinese i jednu skutečně lahůdkovou
novinku. V rámci akce se před nákupním centrem objeví
obří kamion Harley Davidson Demo Truck, který dopraví
do Plzně celkem 25 nových motocyklů Harley Davidson.
„Jde o program bezpečných testovacích jízd, které jsou
zdarma. Návštěvníci budou mít k dispozici většinu motocyklů ze současné produkce Harley Davidson. Podmínkou
je samozřejmě řidičák na velkou motorku. Jinak ovšem
nemusí mít zájemci vůbec nic. Vše jim poskytneme. To znamená nejen samotný motocykl, ale také špičkové oblečení
a vybavení,“ přibližuje Jiří Kolář, vedoucí prodeje Harley
Davidson Plzeň.
Na jízdy se mohou zájemci registrovat předem. Veškeré
podrobnosti najdou na www.harley-davidson-plzen.cz.
„Samozřejmě nikoho, kdo se objeví až na místě a bude
chtít nabídku využít, nevyženeme. Je ale určitě lepší si jízdu
rezervovat předem. Očekává se velký zájem,“ vysvětluje
Jiří Kolář.
Zkrátka nepřijdou ale ani ti, kteří řidičský průkaz na velkou motorku nemají. Na místě bude také motocykl Harley Davidson na pevné konstrukci. Nepůjde ovšem jen
o zapózování pro fotky. „Motocykl je možné nastartovat,
zájemci si mohou vyzkoušet řazení, a tak podobně. Navíc
to není určené jen pro dospělé. Vyzkoušet si to mohou i děti
zhruba od deseti let,“ dodává Jiří Kolář. Chybět nebudou
ani nejrůznější novinky, oblečení a doplňky z produkce
Harley Davidson.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Objekt bývalého hobbymarketu
po letech ožije!
Další z novinek letošní Motoshow je alespoň přechodné
znovuotevření bývalého hobbymarketu na Borských
polích. Už v pátek 15. dubna a také v sobotu 16. dubna
bude v areálu někdejšího rozlehlého obchodu probíhat
výstava užitkových vozů.
K vidění budou dodávky, tahače, nákladní vozy, nástavby, karavany, obytné vozy a podobně. Výstava tak bude
ideální příležitostí pro firmy a podnikatele, kde si budou
moct na jednom místě vybrat šikovného pomocníka
z celé plejády vozů.

Vybere si každý!
Doprovodný program nabídne ukázky
záchranářů i módní přehlídky
Motoshow je tradiční akcí, která sice na první pohled
láká především pánskou část publika, nicméně akce
bude i v letošním roce určená pro celé rodiny. Organizátoři opět pamatovali také na dámy. „Připravené budou
módní přehlídky butiků Nákupního centra Borská pole.
Dámy a slečny a nejen ony se budou moct nechat inspirovat novými trendy pro sezónu jaro – léto 2016,“ říká manažer nákupního centra Jan Lisý.
Už od dopoledne budou mít navíc návštěvníci k dispozici řadu atrakcí v podobě motokár, trenažérů a chybět
nebudou ani vysloveně dětské atrakce.
Součástí programu bude představení složek Integrovaného záchranného systému. Hasiči Plzeňského kraje
předvedou zásah u nehody s ukázkou vyprošťování zaklíněných osob v havarovaném vozidle.
Divákům se v plné parádě předvede i Zdravotnická záchranná služba. Chybět nebude ani ukázka činnosti
Městské policie Plzeň.

Předvojem Motoshow
bude několikadenní autosalon
přímo v pasáži Nákupního
centra Borská pole
Už od 11. dubna se bude nový ročník Motoshow návštěvníkům nákupního centra ohlašovat početně obsazeným autosalonem. „V pasáži Nákupního centra
Borská pole budou vystaveny nové modely aut všech
předních plzeňských autosalonů. Vozy budou k vidění
i během samotné Motoshow,“ dodává Jan Lisý.
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29/04 / 11:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Festival Regionálních potravin
Plzeňského kraje
Na poslední dubnový pátek,
29. dubna, od 11 do 17 hodin
připravilo hejtmanství pro všechny milovníky dobrého jídla a především pak
lokálních produktů už 6. ročník Festivalu
Regionálních potravin Plzeňského kraje.
Konat se bude na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, a jak je z názvu zřejmé,
půjde při něm především o potraviny
z plzeňského regionu – tedy od místních
výrobců a pěstitelů. A protože tam, kde
je jídlo, nemohou chybět kuchaři, nebudete o ně ochuzeni ani tady. Na Festivalu
Regionálních potravin Plzeňského kraje
2016 to budou jedni z nejpovolanějších
– Filip Sajler a Ondřej Slanina známí z pořadu České televize Kluci v akci. Ti budou
celý festival moderovat a těšit se můžete
i na jejich mistrovské vaření.
Stejně jako při minulých ročnících je i letos součástí festivalu vyhlášení letošních
vítězů soutěže Regionální potravina.
Tu pořádá Ministerstvo zemědělství ČR
a Státní zemědělský a intervenční fond
a v Plzeňském kraji je její organizací pověřena Krajská agrární komora Plzeň, Místní
akční skupina Pošumaví, z. s., a Úhlava, o.p.s., za podpory Plzeňského kraje.
Návštěvníci se tak na festivalu, který finančně podporuje i společnost NET4GAS,
dozví, jaké potraviny se budou letos a ještě další 3 roky pyšnit titulem Regionální
potravina Plzeňského kraje.

Titul Regionální potravina Plzeňského kraje
se bude udělovat v kategoriích:
1. Masné výrobky tepelně opracované
2. Masné výrobky trvanlivé
3. Sýry včetně tvarohu
4. Mléčné výrobky ostatní
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína z hroznu
révy vinné
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.)
Cílem soutěže i samotného festivalu je upozornit spotřebitele
na lokální produkty a ukázat, že v našem kraji existují špičkoví výrobci, u nichž se vyplatí nakupovat. Ti, kteří si odnesou titul Regionální potravina Plzeňského kraje, budou mít na nádvoří pivovaru
Plzeňský Prazdroj svůj stánek, a tak můžete sami ochutnat, jestli
odborná porota vybírala i podle vašeho gusta, a potraviny či nápoje si z festivalu odnést až domů.
Čeká vás toho ale mnohem víc. Svoje lokální produkty přijedou
do Plzně představit také zástupci regionů, kteří společně s Plzeňským krajem tvoří tzv. Evropský region Dunaj – Vltava. Jeho součástí
jsou Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Horní Falc, Dolní Bavorsko a hornobavorský okres Altötting, Horní Rakousko a dolnorakouské oblasti
Mostviertel a Waldviertel. Evropský region se nachází na území o rozloze 65 tisíc km2 a žije zde 6 milionů obyvatel. Bude tedy jistě zajímavé ochutnat, jakými dobrotami se naši sousedé a partneři pochlubí.
Těšit se můžete ale také na bohatý doprovodný program, o který
se dopoledne postará Dětský soubor písní a tanců Jiskřička, odpoledne potom Michal Tučný revival Plzeň. Po celý den se děti
mohou zabavit v bylinkové zahrádce, při dojení krávy nebo řadě
dalších aktivit se zemědělskou tematikou.
Především se ale bude v průběhu dne vařit z regionálních potravin. Jak je využít, aby vznikl chutný pokrm, návštěvníkům předvedou Filip Sajler a Ondřej Slanina. Připočteme-li ještě soutěže pro
návštěvníky s velmi atraktivními cenami, jako je prohlídka pivovaru nebo soudek piva, máme se bezesporu na co těšit.
Více na www.plzensky-kraj.cz, www.regionalnipotravina.cz
a na www.facebook.com/plzensky.kr.
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FESTIVAL REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016
pátek 29. dubna 2016 | 11–17 hod.
nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň

Moderují a vaří šéfkuchaři

Filip Sajler a Ondřej Slanina

at
Přijďte ochutn

a na farmářský trh nako
upit

ty nejlepší Regionální potraviny
z Plzeňského kr
aje
• slavnostní vyhlášení vítězů Regionální potravina
Plzeňského kraje 2016, ochutnávky regionálních
potravin, farmářský trh
• Dětský soubor písní a tanců Jiskřička
• Michal Tučný revival Plzeň
• dobroty z Evropského regionu Dunaj – Vltava

Vstup zdarma!

www.plzensky-kraj.cz
www.regionalnipotravina.cz
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Predator Race

30/04 / 09:00

DEPO2015, Presslova 14

Predator Race
Unikátní a extrémní překážkový běžecký závod Predator Race je tady! Do Plzně
přichází jeho snazší varianta – Predator RUN, první
překážkový běžecký závod
v centru města v Česku
přináší emoce, nadšení,
sílu, kuráž, spolupráci, vyčerpání, překonání sebe
sama a zadostiučinění.
Závody typu „RUN“ jsou koncipovány jako
městské závody, zaměřené především
na běh, překážky zde hrají spíše zábavnou
roli. Do Čech přichází tento typ závodu
vůbec poprvé. Běžci budou mít možnost
proběhnout centrum města, dostanou se
na zajímavá místa a užijí si adrenalin. Čeká
je sedm kilometrů s desítkou překážek.
Proběhnou historickým jádrem města, fotbalovým a hokejovým stadionem nebo
po náplavce. Zahájení závodu je připraveno
na 9. hodinu, kdy startuje 1. elitní vlna, ukončení je naplánováno mezi 13. a 15. hodinou
vyhlášením výsledků.

„První překážkový běžecký
závod v centru města v ČR!“
Běžet je možné buď sólo, nebo v minimálně
čtyřčlenném týmu. Týmový běh dává výhodu vzájemné podpory a spolupráce při překonávání překážek.
Pro děti je ve stejném čase připraven běh
Predator Race Junior v DEPO2015. Jde o premiéru závodu pro děti od čtyř do třinácti let.
Jeho trať je koncipovaná podobně jako tratě
pro dospělé, jen je samozřejmě uzpůsobena
fyzickým možnostem a schopnostem malých závodníků.
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Kdo by měl chuť na delší a náročnější variantu tohoto závodu,
ten se může vypravit na další akce, které se konají na jiných
místech republiky. Třeba na Predator Race Dril a Brutal na Monínci nebo Predator Race Dril a Masakr na Červenohorském
sedle v Hrubém Jeseníku. Tady budou závodníci muset plavat
či se brodit ve vodě, prolézat bahnem pod ostnatým drátem,
zdolávat lanové sítě, přelézat větší vertikální překážky a další. V průběhu celého závodu budou účastníci měřit své síly
se všemi nástrahami, překážkami na trati a samozřejmě také
s živými Predátory, kteří jsou v závodě jedním z unikátních
segmentů. V Plzni, u Nákupního centra Borská pole, se pak
v červnu poběží závod typu Challenge. Ten je zaměřen hlavně
na překážky – ručkuje se tu na kruzích, překonávají se lanové
sítě nebo je třeba zdolat šestimetrovou stěnu. Tento závod se
běží ve dvojicích a má vždy kvalifikaci a semifinále.
Překážky závodu Predator Run jsou stavěny tak, aby je závodníci zvládli překonat bez větších obtíží a při běhu se především
bavili. Dokonce na ně čekají živé překážky – skuteční predátoři, kteří jim překonávání překážek znesnadňují. Závody typu
Race vedou náročným přírodním terénem a jsou jedinými kvalifikačními závody v ČR pro mistrovství Evropy překážkových
běžeckých závodů OCR. Závodníci, kteří by si chtěli kvalifikaci
vyzkoušet, musejí dorazit na Predator Race Brutal v Monínci.
Závody Predator Race jsou určeny mužům i ženám od šestnácti do čtyřiatřiceti let, ale běžně se jich účastní i běžci starší, až
do pětašedesátky. Na závody Predator Race, Run a Challenge
je možné trénovat pod vedením zkušených trenérů, konkrétně se můžete přihlásit na 1. Predator Workout, který se koná
2. dubna v DEPO2015.
Aktuální výše startovného pro Predator Run je 990 Kč, u týmů
s počtem 4 členů je možná sleva 10%. Stejnou slevu dostanou
držitelé IZS. Týmy nad 15 členů mají slevu 15%. Registrace probíhá na stránkách www.predatorrace.cz.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Techmania

Techmania vyrazila do jarních týdnů se spoustou
nových lákadel. Nedávno zprovozněný sál 3D Cinema, který rozšiřuje nabídku planetária, zve na nové
filmy. Novinky nabízí i samotné 3D Planetárium, jediné v České republice. Kromě toho zve Techmania
v dubnu hned na dvě akce připomínající zajímavá
výročí a na jednu atrakci sportovní.

09/04 / 10:30

Techmania

75. výročí
trolejbusové
dopravy v Plzni
Trolejbusy v Plzni slaví 9. dubna pětasedmdesátiny. Nejstarší dochovaný z nich tráví svůj zasloužený odpočinek
v Techmanii a při této příležitosti se zcela výjimečně
otevře veřejnosti. Techmania připravila jeho čtyři komentované prohlídky s Vlastimilem Leškou a přednášku
Pavla Domanického o tom, za jakých okolností ho našel
a zachránil. Na prohlídky je třeba zakoupit časové vstupenky. Přesné časy na www.techmania.cz.

12/04
08:30

Nový film ve
3D Cinema!

Techmania

Poprvé mimo Zemi

Dvanáctého dubna uplyne 55 let od okamžiku, kdy planetu Zemi opustil první člověk. Jurij Alexejevič Gagarin v raketě Vostok 1 se stal prvním člověkem v kosmu
a Techmanie tuto událost připomene celodenním programem. Ten přinese dvě krátké přednášky s projekcí
v novém sále 3D Cinema, hlavní přednášku a doprovodný program se zkouškou gyroskopu, odpálením vodní
rakety a pozorováními astronomickými dalekohledy.

15/04 / 11:00

Techmania

Zabydlená Země
Rostliny a živočichové dělají
planetu Zemi takovou, jaká je.
Všechna jejich společenství vytvářejí složitou pavučinu vztahů. 2D snímek Zabydlená Země se na ně dívá
hodně zblízka a testuje jejich pevnost a nahraditelnost. Nový film ve 3D Planetáriu se promítá společně
s další novinkou, živě komentovanými projekcemi aktuální oblohy.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Přeneste se deset tisíc let zpět do doby, kdy byla na
Zemi nejnižší teplota v celé její miliardy let dlouhé
historii. Do doby, kdy vyhynula většina žijících
druhů a přežili jen ti nejzdatnější.
Patřil mezi ně i mamut, jeden z nejúžasnějších živočichů, který kdy chodil po naší planetě. Společně
budete moci sledovat nejen souboj těchto titánů
a lidí o přežití v dobách dramatických změn klimatu,
ale i fascinující příběh vědců a techniky, díky níž
můžeme zkoumat toto období s větším porozuměním než kdy dřív.

www.techmania.cz
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Slavnosti svobody Plzeň

05–08/05

Slavnosti svobody Plzeň
I letos vás město Plzeň zve na tradiční oslavy osvobození americkou
armádou. 5. května zahájí Slavnosti
svobody pietní událost Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti
holocaustu, který se letos uskuteční
kromě jiných měst i v Plzni.

Novinkou sobotního programu oslav bude Ride of Freedom (Cesta svobody), která pro letošní, nevýroční oslavy, nahradí velký
Convoy of Liberty. Dvacítka jeepů doprovázená vozidly historické
vojenské techniky proveze Plzní čestné hosty Slavností svobody.
Zastaví se na Bolevecké návsi a poté bude pokračovat směrem
do areálu Armády ČR v Lobzích, kde veteráni a další hosté uctí památku plzeňských obětí heydrichiády. Jízda vyvrcholí tradičním
setkáním veteránů s veřejností na náměstí Republiky.
Rodinám s dětmi je určena interaktivní soutěž „Z Normandie
do Plzně“, která na trase z Patton Memorial Pilsen k DEPO2015
umožní na vlastní kůži si vyzkoušet nároky, které byly kladeny
na amerického vojáka při osvobozování Evropy.

Veřejnost se opět může těšit na besedu s veterány v Měšťanské besedě, kempy klubů vojenské historie v Křižíkových
sadech, v parku za Plazou či u Patton
Memorial Pilsen a řadu pietních aktů.
Tento rok mimořádně proběhne hlavní
vzpomínkový akt 6. května v 16 hodin
u pomníku generála Pattona v sadech
Pětatřicátníků, a to vzhledem k plánované rekonstrukci pomníku Díky, Ameriko!
Zajímavý program nabídne areál bývalého depa dopravních podniků – na spodním parkovišti předvede ukázky činnosti
aktivních záloh Armáda České republiky,
DEPO2015 provoní lahůdky americké kuchyně v rámci festivalu Street Food Market. Stylovou atmosféru navodí dobová
polní kuchyně či rytmus swingu.

Od pátku do neděle bude probíhat kulturní program na náměstí
Republiky. Diváky do atmosféry roku 1945 přenese swingový program Ondřeje Rumla, BoomBand! Jiřího Dvořáka s Tonyou Graves
a Martinem Chodůrem či česká gospelová jednička Zuzana Stirská
a Fine Gospel Time. Tradičním hostem Slavností svobody bude
Marta Kubišová s hudebním doprovodem Petra Maláska.
K programu Slavností svobody se v sobotu 7. května připojí
rovněž Český rozhlas Plzeň Dnem otevřených dveří. Společnost
Plzeň2015 připravuje taneční noc v KD Peklo, ELECTRO SWING
PLZEŇ No. 5. Program Slavností doplní i řada výstav s tématikou
II. světové války – ve Smetanových sadech, DEPO2015 či v mázhauzu radnice.
Turisté mohou využít iTagové stezky s názvem „Po stopách
osvobození”, jež s pomocí mobilního telefonu umožňují invidiuální prohlídku míst spojených s osvobozováním západních Čech
americkou armádou. Letošní nová stezka se věnuje Klatovsku.
Při návštěvě jednotlivých cílů se návštěvník seznámí se zajímavými osudy a událostmi, která vítězství ve druhé světové válce
doprovázela.
Podrobný program najdete na www.slavnostisvobody.cz
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Pivnifest.cz Plzeň

06–08/05 Areál bývalého DK Inwest

Pivnifest.cz Plzeň
Tři desítky pivovarů představí přes 150 druhů piv a k tomu se bude hrát
rock i dechovka – taková je ve stručnosti nabídka třetího ročníku festivalu dobrého piva a všeho, co k němu patří. Konat se bude opět v místech
areálu bývalého plzeňského Domu kultury Inwest na Americké třídě.
Loňský i předloňský ročník tohoto jedinečného festivalu přilákaly
stovky spokojených návštěvníků. Organizátoři věří, že ani letos tomu
nebude jinak. Opět totiž přicházejí s pestrým a nabitým programem,
který si tentokrát vyžádá i stavbu velkého pódia se speciálním pivním
molem. Nosným bodem programu bude pochopitelně vše kolem piva,
včetně soutěže o nejlepšího výčepního a celé řady diváckých soutěží,
ze kterých si návštěvníci mohou odnést ceny v celkové hodnotě přes
sto tisíc korun. Součástí programu bude také Mistrovství světa v pojídání giga pizzy. Nominovat se do finále o 1 000 USD můžete v dubnových předkolech i vy!
V rámci doprovodného kulturního a zábavného programu se návštěvníkům v pátek představí skupina Lucie Revival. Sobotní hudební nabídka přinese oblíbenou moravskou kapelu Argema s nestárnoucími
hity i s novou tvorbou. Zahraje i skupina Palice a program obohatí řada
dalších hudebních formací rockových, popových i jiných moderních
stylů. V neděli vyjdou pořadatelé pivního festivalu vstříc těm návštěvníkům, kteří si u dobrého pěnivého moku rádi poslechnou špičkovou
dechovou produkci. Ta do světa piva a pivovarnictví neodmyslitelně
patří již dlouhé desítky let. Zahraje tu jihočeská hasičská dechovka Božejáci s kapelníkem Pavlem Skalníkem nebo dechový Junior orchestr
při ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Celou akcí bude provázet moderátor
Míra Hejda.
Na festivalu si přijdou na své i rodiny s dětmi, pro které budou připraveny zábavné atrakce, a pro ty starší a dospělé pak celá řada adrenalinových atrakcí.

16/04 / 11:00 Hospůdka U Pechtů

Běh Pivnifest.cz Plzeň
Ti, kdož se nemohou dočkat festivalu dobrého piva, si mohou čekání zkrátit atraktivním během. Poběží se přes pět kilometrů a start je
v 11 hodin v Hospůdce U Pechtů na Slovanech. Trať „pivního běhu,“
na jejíž zdolání je pohodový limit dvě hodiny, budou moci pokořit muži,
ženy nebo týmy. Na závodníky čeká celkem pět kontrolních stanovišť,
na nichž se každý musí občerstvit vždy jedním 0,3 l pivem. Jeho vypití
bude každému soutěžícímu zaznamenáno přímo na těle – na stylovém
startovním čísle, které obdrží při registraci. Trasa nenáročného běhu
povede z Hospůdky U Pechtů podél řeky Radbuzy ke Cafeterii Victoria
ve Štruncových sadech a zpět. Vyhlášení nejlepších běžců a předání cen
proběhne opět v Hospůdce U Pechtů. Hlavní cenou je letos poukázka
na vyhlídkový let letadlem na akci Den ve vzduchu.
Více informací hledejte na www.pivnifest.cz.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Duben je v Kině Beseda tak napěchován kvalitními filmy, že by se vám snad
vyplatilo v sále i přespávat. Program odstartuje pěkně „zvostra“ – hned
dvěma snímky, o kterých se hodně mluví. 2. dubna to je snímek Já, Olga
Hepnarová a 2. až 29. dubna hned 6 projekcí nového trabantího cestopisu
Dana Přibáně Trabantem do posledního dechu.
Tím ale nabídka českých filmů nekončí. Pobavit se můžete u Teorie tygra
(4., 11. a 29. 4.) s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích
a určitě byste si neměli nechat ujít ani Zkázu krásou (1. a 14. 4.) popisující
osudy Lídy Baarové.

„Duben – v Kině Beseda budem! A s námi
trabanty Dana Přibáně i Olga Hepnarová.“
V dubnu vás také čekají hned dva filmové cykly. Přehlídka nejlepších filmů
loňského roku Best of 2015 servíruje jeden oscarový snímek za druhým.
4. dubna se můžete ve filmu Revenant Zmrtvýchvstání na vlastní oči přesvědčit, zda si Leonardo DiCaprio Oscara zaslouží. Saulův syn (13. 4.), který
se může pochlubit Oscarem pro nejlepší zahraniční snímek, vás zavede do prostředí vyhlazovacího tábora
Osvětim. Nejlepší film roku 2015, Spotlight, Kino Beseda promítá 25. dubna a o tři dny později je na programu
další oscarový výherce – Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina.
Druhá přehlídka proběhne první týden v dubnu – Ozvěny Febiofestu (6.–8. 4.) nabídne 6 snímků, včetně
Carol v hlavní roli s Cate Blanchett. A to nejlepší na konec! 27. dubna Kino Beseda promítne celovečerní film
Lagerfeld – důvěrné, který vás zavede do nitra výjimečného muže a ikony světového módního průmyslu.

Léto
v Besedě
Letní program na zahradě
Měšťanské
besedy pomyslně
odmávnou 21. června pánové Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
v originální úpravě
klasického Dona Quijota.
Z divadel se můžete těšit na komedii s Petrem Nárožným V Paříži bych tě nečekala, tatínku (24. 7.), již tradiční Komiky, s.r.o. (3. 8.) či na letní speciál Divadelního spolku Kašpar Romeo a Julie (8.–9. 8.) upravený
na míru pro zahradu Besedy.
Na letní zahradu samozřejmě patří i hudba. Letos
opět nebudou chybět zahraniční studentské orchestry, proběhnou dva „oslavné“ koncerty – k výročí
40. sezóny skupiny Asonance (27. 6.) a k 25. výročí
skupiny Druhá tráva (19. 7.) – a vrcholem beze sporu
bude na začátku srpna recitál Radky Fišarové.
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09/05 / 19:30

Best of Szidi
Oblíbená šansoniérka Szidi
Tobias vystoupí na začátku
května v Měšťanské besedě.
Během koncertu zazpívá písně nejen ze svého posledního alba Jolanka, ale dojde
i na oblíbené skladby ze všech jejích šesti dosud vydaných CD.

26/05 / 19:30

Čechomor
pro dobrou věc
Jako každý rok i letos v Měšťanské besedě nemůže chybět
dobročinný koncert kapely Čechomor. Výtěžek koncertu s názvem „Čechomor hraje pro Pomocné tlapky“
putuje ve prospěch společnosti, která se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů. Přijďte si poslechnout oblíbenou českou kapelu a podpořte dobrou věc.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

29/05 / 19:30

Květnová premiéra
Abiturientský večírek po 50 letech se neobejde bez vzpomínek ani bez legrace. Když
na něj navíc mají dorazit Václav Postránecký, Svatopluk Skopal či Naďa Konvalinková, je jasné, že o zábavu bude postaráno. Nenechte si
ujít premiéru něžné romantické komedie Divadla Palace Stará dobrá kapela.

30/05 / 19:30

Písně Petra Hapky
Textař, básník a producent Michal Horáček přichází s dalším
koncertním projektem, který mapuje především písně,
které během třicetileté spolupráce vytvořili s Petrem
Hapkou. Pořadem vás provede sám Michal Horáček,
ale těšit se můžete i na Ondřeje Rumla, Lenku Novou
či Františka Segrada.

31/05 / 19:30

Na Vaše riziko!
Kdysi úspěšná francouzská
šansoniérka přijíždí do Anglie
převzít dům po svém právě zesnulém otci. Dědictví je ovšem
poněkud komplikované. Je s ním totiž spojeno věcné
břemeno - postarší bručoun a milovník češtiny. V poutavém psychologickém příběhu, který má za sebou už
150 repríz, excelují Chantal Poullain a Jiří Schmitzer.

výběr z programu
11. 7.

12. 7.

25. 8.

14. 9.

26. 9.

2. 10.

GLASGOW ORCHESTRAL SOCIETY

70členný studentský symfonický
orchestr z Velké Británie

CITY OF LEEDS YOUTH ORCHESTRA

100členný studentský symfonický
orchestr z Velké Británie

DARK PEAK CONCERT BAND

Studentský symfonický orchestr
z Velké Británie

STROMBOLI

Legenda 80. let na turné
s novou deskou „Fiat Lux“

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Zábavné scénky, parodie, skvělé vtipy
a show obohacená videoprojekcí

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

Písničkář, textař a skladatel
z Ostravska opět v Plzni

www.mestanska-beseda.cz

BILLY COBHAM
BAND

SPOLUHRÁČ MILESA DAVISE

21/06 / 20:00

Lábus, Kaiser,
Quijote
Klasika, jak ji neznáte. Osobitá úprava klasického příběhu
z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání
českých hereckých hvězd Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.
Přijďte se podívat, jak vyhlášení improvizátoři naloží
na zahradě Měšťanské besedy s textem Cervantesova
románu Don Quijote.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

6. LISTOPADU / PLZEŇ
www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
04/04 / 19:30

Buena Vista Club

Five River
Blues Band,
Tim Mitchell Band
Jazz bez hranic přiváží do Plzně výraznou osobnost
americké hudební scény: zpěváka, multiinstrumentalistu a producenta pozoruhodných projektů Tima Mitchella. Plzeň je jeho první českou zastávkou na velkém Hell
Blues Tour. Dalšími členy kapely jsou Pascal Dumont
(basa), Arnaud Lesniczek (bicí), Nicolas Zdankiewiecz
(kytara/zpěv). V první části večera v Buena Vista Clubu
s nimi zahraje plzeňský Five River Blues Band.

06/04
20:00

 ilsner Jazz Band
P
& Felix Slováček

Restaurace Za Oponou

The Dixie Hot Licks

Prostory plzeňské restaurace Za Oponou, kterou najdete v prostorách Nového divadla, rozezní tento večer
dixieland a hot jazz desátých a dvacátých let minulého
století v podání skupiny The Dixie Hot Licks. Skupina
v tradičním jazzovém obsazení svým žhavým pojetím
hudby neworleánských ulic a jazzklubů nenechá jedinou nohu v klidu a jako bonus se můžete těšit na křest
debutového CD a ochutnávku neworleánské kuchyně
v podání místního šéfkuchaře!

15/04 / 20:00

Papírna

Vitalic, Tvyks,
Akira, Diom
Celosvětově známé jméno
na taneční scéně míří do plzeňské Papírny, kde se před-
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staví v polovině dubna! Vitalic je alter ego francouzského producenta a multi-instrumentalisty Pascala
Arbez-Nicolase, původně hráče na trombón, který byl
v polovině devadesátých let fascinován revolucí v taneční hudbě, kterou přinesli jeho krajané Daft Punk.
Inspirován Daft Punk, ale také třeba Giorgio Moroderem, záhy přeladil z trombónu na syntezátory a začal
se věnovat vlastní kompozici. Celosvětový úspěch přineslo v roce 2001 Vitalicovi EP „Poney“, z kterého hráli
v tento rok snad všichni známí DJs od Aphex Twina
až po Laurenta Garniera. Po dalším tuctu EP a čtyřech
albech si Vitalic střihl i remixy pro takové hvězdy jako
jsou Björk, Röyksopp, Daft Punk nebo Moby, v současné
době v tichosti připravuje další album, objíždí kluby jako
DJ a v Plzni se po jeho boku objeví známí tuzemští DJs
Tvyks, Akira a Diom.

25/04–06/06

Peklo

Výjimečný klarinetista a saxofonista Felix Slováček zavítá do Plzně jako speciální host skvěle šlapajícího orchestru složeného z mladých i profesionálních swingařů
z Karlovarska s názvem Červení panteři, v rámci tradičního oblíbeného večera „Po siréně swing!“ Na programu
budou swingové hity Ellingtona, Millera i šlágr „Cizinec
na pobřeží“ či Felixova „Amorada“.

08/04
19:30

Přehled koncertů

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2016
Ars Christiana letos uvádí již devátý ročník Plzeňského
varhanního festivalu, který bude probíhat v katedrále
sv. Bartoloměje. Letošní ročník zahájí 25. dubna Plzeňanům velmi dobře známý interpret Vladimír Roubal.
Tento rodák z Města Touškov působí od roku 1990 jako
ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově a zahraje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Camilla
Saint-Saënse, Louise Vierna, i svoji vlastní improvizaci.
Druhým interpretem Plzeňského varhanního festivalu
bude další plzeňský rodák Jan Doležel, který v současné
době působí jako docent hry na varhany na Hochschule für Musik ve Würzburgu, a na festivalu se představí
9. května. Dále se můžete těšit 23. května na Petra Rajnohu a na Václava Petera, který varhanní festival uzavře
6. června. Začátky koncertů jsou vždy v 19 hodin.

04/05 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Swing Melody
Ostrov
Květnový díl stylových tančíren „Po siréně swing!“ v plzeňském Pekle nabídne mix tradičního jazzu a swingu
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

s populární meziválečnou hudbou Československa.
O první zmíněné se postará tradičně pořadatel akce
Pilsner Jazz Band, a krásné melodie nejen z černobílých filmů s Oldřichem Novým zas věrně interpretuje
orchestr Swing Melody Jana Veverky. Tento swingband sklidil velký úspěch na „Siréně“ již předloni, od té
doby doplnil repertoár o další perly a natočil své první
album. Během večera zazní skladby Ježka, Nováčka,
Běhounka nebo Traxlera a jako obvykle je pro tanečníky připravena od 18:30 i lekce swingového tančení
s Lenkou Sekaninovou, která je pro držitele vstupenek
na koncert zdarma.

05/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Jan Vančura &
Plavci & host Irena
Budweiserová
Legendární Plavci v čele se zpěvákem Honzou Vančurou
a tradičním repertoárem plným známých hitů se vrací
do Plzně, kde vystoupí začátkem května v Měšťanské
besedě. Na speciálním koncertu s nimi vystoupí navíc
zpěvačka Irena Budweiserová, známá především z dlouholetého působení v sestavě skupiny Spirituál Kvintet
a kromě ní se na pódiu objeví další zajímaví hosté, jako
například uznávaný harmonikář a zpěvák Mário Bihári
či vítěz řady evropských kytarových soutěží Jakub Racek. Můžete se těšit na skladby jako „Zvedněte kotvy“,
„500 mil“, „Teče voda“, „Rákosí“, „Pole s bavlnou“, „Láska je věc kouzelná“, „Vysočina“, „Orchidej“ a celou řadu
dalších hitů!

12/05 / 19:30

Velká synagoga

Michal Pavlíček,
Monika Načeva,
houslový kvartet
Pavla Bořkovce
Legendární tuzemský kytarista Michal Pavlíček letos
slaví šedesáté narozeniny a vůbec poprvé vystoupí
v impozantním prostoru plzeňské Velké synagogy
v koncertním programu „Možnosti tu ještě sou…“.
V rámci svého narozeninového výročí si přizval hosty,
kteří ideálně korespondují s duchovním prostorem
druhé největší synagogy Evropy. Koncert bude předuben 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v rámci festivalu Jazz
bez hranic proběhne 5. dubna
v Andělu jamsession pro mladé jazzmany.
… že v Amigos Music Baru představí 13. dubna
od 19 hodin Plzeňský jazz club scénu tradičního
Československého jazzu.
… že 8. května od 19:30 hod. proběhne v Měšťanské besedě společný koncert Ivan Audes Tria a německého vibrafonisty Wolfganga Lackerschmida
za doprovodu skupiny The Brasilian Trio, které má
nominaci na Grammy.
… že 5. května vystoupí Plzeňská filharmonie
v Měšťanské besedě spolu s laureáty Plzeňského
Orfea za rok 2015.
… že 12. května zahraje v Besedě Plzeňská filharmonie spolu s vynikajícím sólistou a hráčem na violu a housle Bohuslavem Matouškem.
… že 19. května vystoupí v Měšťanské besedě jedna
z nejvýraznějších tuzemských folk & country kapel
Pacifik, která letos slaví již 45 let na hudební scéně!
… že 26. 5. uslyšíte v Pekle jedinečné spojení Plzeňské filharmonie s písničkářkou Radůzou.
… že Home Monitoring Aréna uvádí 1. června na Den
dětí hudební show pro děti Šmoulové jsou zpět.
… že U Branky zahraje 19. 5. promenádní koncert
kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku
– Foligno.
… že ve dnech 8.–12. června zazpívají, zahrají a zatančí v centru města České folklorní soubory i hosté
z nejrůznějších zemí světa v rámci Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF.
… že ve dnech 21. 5.–11. 6. se v 26 festivalových lokalitách na obou stranách našeho pohraničí uskuteční jubilejní dvacátý ročník Evropského festivalu
duchovní hudby, na kterém bude jedním z vrcholů
bezpochyby vystoupení komorního ansámblu Musica con GRAZia z rakouského Štýrského Hradce.
devším průřezem dvou desek, které Michal Pavlíček
natočil s charismatickou zpěvačkou Monikou Načevou a jejich společné vystoupení navíc obohatí smyčce kvartetu Pavla Bořkovce. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.
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KLUBOVÁ SCÉNA
08/04 / 21:00

Pantheon Music
Club

Matamar

Matamar patří aktuálně mezi
tuzemskou DJskou špičku a fanouškům elektronické
hudby je jistě není třeba dlouze představovat. Tento
DJský projekt tvoří dvojice Mark Airman a Mata C, kteří svoji pouť na klubové scéně odstartovali před deseti
lety a krátce po své první akci se stali rezidenty vlastní
party v klubu Vertigo, která se poté dokonce objevila
v časopise X Mag v rubrice 24 vyvolených parketů. Jejich zapálení pro hudbu se odráží v energických a stylově nezařaditelných setech a svou pověst budují zejména na dokonalé komunikaci s publikem, o čemž se
můžete přesvědčit i vy druhý dubnový pátek, kdy vystoupí v plzeňském Music Clubu Pantheon!

09/04 / 21:00

Divadlo pod lampou

teepee – křest CD

Dvoučlenná plzeňská kapela
teepee vydává po roce existence své očekávané debutové album „Albatross“, které
pokřtí v Divadle pod lampou společně se skupinami
Republic of Two a Tichonov! Atmosféru zasněného indie folku o dvou kytarách na nahrávce, na jejímž vzniku
se výrazně podílel Mikoláš Růžička (Republic of Two,
PIANO), oživí další nástroje a elektronika. Vydání desky
budou následovat koncerty v Praze, Sušici a domovské
Plzni, na kterých budete mít možnost poprvé slyšet kapelu v rozšířené sestavě se spoustou zajímavých hostů
včetně Mikoláše Růžičky nebo členy kapely Tichonov.
O afterpárty se postará DJ Vegy, kterého můžete znát
z kapel Wild Tides nebo Black Lion.

13/04 / 21:00

Anděl Music Bar

Čokovoko

Brněnské duo se vrací do Plzně, kde vystoupí tuto středu
v Anděl Music Baru! Písně Čokovoko často mluví řečí
televizních seriálů a historie raperek slovy jejich oblíbeného žánru zní: Na scéně se roku 2006 objevují tajemné
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Kam a za čím do klubů

hrdinky Adéla a Zuzana. Ta první, uštěpačná a lehce
cynická tmavovláska, a vedle ní lehce přecitlivělá blondýna se smyslem pro tragiku a duchovno. Vyparáděné
módou, kterou na Východ posílají švýcarské charity, berou na sebe dosud potlačovaný prvek tuzemského hip
hopu, totiž jeho ženskost.

14/04 / 20:30

Zach´s Pub

Malox

Izraelská smršť jazzu, punku,
klezmeru, trance music, balkánské hudby i hardcore míří do plzeňského Zach´s
Pubu! Osobité duo tvoří bubeník Aviv Bonen se saxofonistou světově proslulých Balkan Beat Box Eyalem
Talmudim a jejich vystoupení posluchače strhne originálními skladbami, skvělou souhrou skvělých hudebníků, syrovostí a maximálně energickým projevem
s punkovou razancí. Na koncertě představí především
skladby z doposud posledního alba „Polka for Punks“,
které natáčeli v Tel Avivu u známého producenta a hudebníka Tamira Muskata. Zapište si do kalendáře datum
14. dubna, tahle akce bude opravdu stát za to!

15/04 / 21:00

Goethe´s Mefisto

8. narozeniny
Mefisto baru

Již osmé narozeniny slaví v polovině dubna pekelný bar Mefisto a u toho byste jistě
neměli chybět! Celý večer pro vás bude hrát DJ Bogy ty
největší hity, čeká vás příjemná atmosféra, bodypainting, akční drinky s dárečky, welcome drink, raut a mnoho dalšího – prostě oslava, jak má být. Párty začíná úderem deváté hodiny večerní a slavit se bude až do sedmi
do rána. Více informací a novinky sledujte na facebooku
Goethe's Mefisto.

15/04
21:00

House of Blues

LSD

Po čtyřleté pauze se vrací na pódia plzeňská rocková skupina LSD, která vystoupí tento pátek v klubu
House of Blues! LSD vznikli před více než dvaceti lety,
na svém kontě mají tři studiová alba a kromě mnoha
vystoupení se známými umělci se objevila i na společduben 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

ných hudebních nosičích s takovými jmény jako David
Koller, Arakain nebo Katapult. Z důvodu úmrtí jednoho
z členů kapela v posledních letech vůbec nevystupovala
a v House of Blues se jedná o jediný samostatný koncert, kde LSD zahrají průřez celou svojí tvorbou, takže se
máte určitě na co těšit!

19/04
21:00

Anděl Music Bar

Ty Syčáci a Petr Váša

Kapela Ty Syčáci vznikla v roce 2000 z iniciativy Petra
Váši, jedné z nejpozoruhodnějších postav české alternativní scény. Na koncertech nyní vystupují Ty Syčáci ve dvou podobách: ve „starém“ složení Petr Váša
(zpěv), Petr Zavadil (kytary) a Tomáš Fröhlich (baskytara a stick), nebo v programu „BUM BUM BUM“ navíc
s bubeníkem Alešem Pilgrem. Největšími devízami
Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost
ve ztvárňování vlastních představ. Co platilo pro fyzického básníka Vášu, platí i pro kapelu: nepřizpůsobuje
se žánrům, ale sama si je vytváří. Což je krásně zaznamenáno i na zatím posledním albu kapely „TYTYTY“,
které je živým záznamem z jejich loňského koncertu
v brněnské Staré pekárně.

20/04 / 21:00

Anděl Music Bar

Smrtislav

Za projektem Smrtislav stojí frontman Tuzex, kterého
můžete znát z působení v kapelách Vanessa, The Prostitutes, Sunshine, DJ projektu Bounce Bounce nebo
vlastních skupinách Scissorhands a Super Tuzex Bros.
Kromě něho v kapele působí hudebníci známí například
ze skupin Lus3, The Airbags nebo CityLights a osobité
tvorbě s českými texty, ve které se Tuzex vrací ke svým
muzikantským začátkům, dominuje temnota s trochou
nadsázky a humoru.

Plzeňská
filharmonie
duben 2016 – červen 2016

D3 – MÁME RÁDI ZVÍŘATA
17/4/2016 | 16.30 |
Český rozhlas Plzeň - Studio S1
B6 – PLZEŇSKÝ ORFEUS 2015
5/5/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
A7 – BOHUSLAV MATOUŠEK
12/5/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
C3 – RADŮZA
26/5/2016 | 19.00 | KD Peklo
B7 – PETR NOUZOVSKÝ
2/6/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
A8 – A. DVOŘÁK: STABAT MATER
9/6/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
D4 – V ŠAPITÓ, MARINGOTCE
A POD VŠEMI SLUNCI SVĚTA
19/6/2016 | 16.30 |
Český rozhlas Plzeň - Studio S1
AKTUÁLNÍ KONKURZY NA
www.plzenskafilharmonie.cz

21/04 / 20:30

Zach´s Pub

En.dru

Čerstvý vicemistr světa v loopingu, dvojnásobný mistr
České republiky v beatboxu, vítěz Evropské soutěže
1st Marathon beatbox battle a dalších prestižních soutěží vystoupí tento čtvrtek v Zach´s Pubu! En.dru se
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

www.plzenskafilharmonie.cz
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prezentuje naživo originální onemanjam show, jejíž
součástí je vedle samotné beatboxově-vokální improvizace i hudební improvizace s použitím tzv. loopstation. Tato „mašinka“ funguje jako smyčkovač nahraných
stop, které En.dru postupně nahrává přímo před publikem, pouze hlasem a pusou, a tímto způsobem vznikají
před diváky živé „accapella“ improvizace nejrůznějších
hudebních stylů jako electro, hip-hop, acid jazz, funky
nebo ethno… Beatboxová show tak dostává zcela nový
hudební rozměr.

27/04 / 21:00

Divadlo pod lampou

Carnival Youth

Nejúspěšnější kapela nové
generace interpretů z pobaltských zemí se poprvé představí v Plzni! Carnival
Youth pocházejí z lotyšského hlavního města Riga
a jejich tvorba stojí na základech indie rocku s přesahy
do popu nebo indie folku. První album „No Clouds Allowed“ získalo ve své zemi ocenění nejlepší debut roku
2014 a letos se kapela stala držitelem prestižní ceny Public Awards na European Border Breakers Award (cenu
EBBA v minulosti obdrželi např. Adele, Zaz, Selah Sue
nebo Mumford and Sons)! Hudebně se Carnival Youth
pohybují zhruba někde mezi Arcade Fire a Bombay Bicycle Club a do Plzně přijíždí v rámci evropského turné
k čerstvému druhému albu „Propeller“, tak si je rozhodně nenechte ujít!

28/04 / 21:00

Anděl Music Bar

Kapitán Demo

Jeden z největších „masérů českého šoubyzu“ se vrací se svojí
megalomanskou show do plzeňského Anděla, kde budou všichni, co něco znamenají, nebo si je vymaže z telefonu! Kapitán Demo, česko-italský multimilionář, žijící
v Miami na Floridě a alter ego známého hudebníka Jiřího
Buriana (Southpaw, Republic of Two), slavil úspěch již debutovým albem „Demolice“ (2012). Velký věhlas mu pak
především přinesla vystoupení, při kterých vzduchem
lítaly banány i hamburgery a svoji pozici si tento vtipný
kritik tuzemské hudební scény a společnosti vůbec mocně upevnil svojí loňskou druhou deskou „Okamžitě odejdi do svého pokoje a vrať se, až budeš normální“. Pokud
jste dostatečně „high“, tak prostě nemůžete nedorazit
poslední dubnový čtvrtek do Anděla!
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Dozvěděli
jsme se…
… že v Zach´s Pubu v květnu vystoupí plzeňské kapely Lakuna (19. 5.) a Hibaj (26. 5.) a irská hudba zde zazní
v podání německých Dullahans (7. 5.).
… že v Divadle pod lampou se následující měsíc
představí metalové party Interitus, Alter In Mind
nebo Francouzi Mind Awake a nové EP zde pokřtí
Acid Row.
… že příští měsíc chystají na 10. v Andělu společný
koncert southern rock & country kapely Jack Daniel
a rockové Vraždy krásy.
… že začátkem května proběhne v Pantheonu kuchařská show a vystoupí zde také oblíbený rezident
rádia Evropa 2 – DJ Brian.
… že do Lampy se v květnu vrací gypsy glam cabaret made in France – The Gribitch Brothers And
Sisters a proběhnou zde také semifinálová kola
soutěže Múza.
… že v Papírně vystoupí 20. května legendární slovenská hip hopová parta L.U.Z.A., indie-folk-popová
Laura Stevenson z USA (18. 5.) a house & techno music zde bude znít na party MINUS (27. 5.).
… že do Papírny zavítá 21. května člen legendární
americké kapely Karate, Geoff Farina a také jeho krajan Jared Paul.
… že v DEPO2015 vystoupí 20. května jeden z nejvýraznějších současných raperů Marpo se svým Troublegangem a v rámci turné k výročí 25 let od svého
vzniku se zde představí také legendární Alice v čele
s Danem Bártou.
… že na 15. ročníku tradičního festivalu TřemFest
vystoupí 21. 5. kapely Wohnout, Fast Food Orchestra, Trautenberk, Gang ala Basta, Kníry, V3ska, Positive
Mind a Adolpho.
… že letošní Metalfest bude tradičně první červnový víkend hostit taková jména jako Nightwish, Zakk
Wylde, Lordi, Stratovarius, Entombed A.D., Heaven
Shall Burn, Amorphis a celou řadu dalších.
… že hned první květnové odpoledne proběhne
v Nepomuku akustický program „Po stopách Karla IV.“ s mezzosopranistkou Editou Adlerovou.
… že v rámci projektu Habera a Team 33 Tour 2016
se do Plzně 5. června vrací legendární slovenská kapela Team s frontmanem Paľo Haberou.
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neděle / 14:30

Měšťanská beseda

Pohádky pro děti
Každou neděli (kromě 17. dubna)
zve Měšťanská beseda v půl třetí
a ve čtyři hodiny odpoledne na pohádku pro nejmenší.
Jako první je na programu představení Divadla Meluzína
U nás v lese, v níž pohádkové postavy mají docela lidské
starosti. O týden později hraje Divadlo Dráček pohádku
se spoustou zvířátek Uličnice opice. A čtyřiadvacátého
dojde na příběh Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
v podání Divadla Andromeda.

02/04 / 19:00
30/04 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Velké divadlo DJKT

Premiéra opery
Macbeth

Vila Verdi
Jak prožívají osamělé stáří umělci zvyklí celý život
na potlesk a slávu? To je tématem nové činoherní
inscenace Vila Verdi, která má premiéru 30. dubna ve Velkém divadle. Její děj se odehrává v domově pro herce – seniory. V inscenaci v režii šéfky
činohry DJKT Natálie Deákové zazáří skvělí plzeňští herci, například stálice plzeňské činohry Monika Švábová a Pavel Pavlovský. Činoherní debut
čeká operní pěvkyni a režisérku Lilku Ročákovou.
Herci – postavy v inscenaci – se připravují na galavečer, který má jejich Vilu Verdi zachránit. Úřady ji totiž chtějí z ekonomických důvodů zrušit.
„Moje postava, činoherečka Johanna Edel, v mládí hrála velké role. Na galavečer, na kterém má
každý z herců předvést něco ze svého repertoáru, si připravuje monolog Violy z Shakespearova
Večera tříkrálového,“ vypráví Monika Švábová,
která působí v DJKT už 47. sezónu. „Já jsem shodou okolností Violu hrála tady v Plzni v 70. letech
a měla jsem tu roli moc ráda,“ prozrazuje. „Lilka
Ročáková je zase obsazena do role bývalé operní
pěvkyně. Myslím si, že by hra mohla být v mnoha
směrech autentická, bude vlastně i jakousi osobní výpovědí každého z herců,“ dodává herečka,
která má za sebou více než 150 rolí a letos v březnu oslavila 70. narozeniny. Jednu z nich jí napsal
přímo „na tělo“ i Miroslav Horníček. Rozhovor
s Monikou Švábovou si přečtěte na www.djkt.eu.
Foto: Monika Švábová s Miroslavem Horníčkem, který pro ni
napsal hru Setkání s Veronikou.
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Opera Macbeth se do Plzně vrací
po 33 letech. Jde o první dílo Giuseppa Verdiho na námět
dramatu Williama Shakespeara, přičemž Macbeth je jednou z jeho nejkrvavějších tragédií. Hlavním motivem je
touha po moci, která se neštítí ani několikanásobné vraždy, osud je zde personifikovaný v postavách čarodějnic.
Režie opery se ujal ředitel DJKT Martin Otava a do role
Lady Macbeth obsadil držitelku Ceny Thálie Ivanu Veberovou. Macduffa ztvární světoznámý a v Plzni již oblíbený
italský tenorista Paolo Lardizzone.

02/04
10:00

Divadlo V Boudě

Pimprlení

Věhlasné loutkové divadlo V Boudě hostí přehlídku, z níž
ti nejlepší postoupí na letošní Loutkářskou Chrudim. Kdo
to bude? Výběr je nabitý, představí se divadlo V Boudě
a jejich Kašpárek s Honzou v zakletém hradu, loutkový
kroužek Dlouhá Ves a jejich Nemyta, Hyjta–Domažlice
a jejich pohádka O nenošených bačkůrkách, divadla Rámus a Krtek Plzeň a jejich Antikrys a další. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu.

09/04
19:00

Malá scéna DJKT

 abaret Burka:
K
světová premiéra!

Jaké jsou každodenní starosti muslimských žen, které
chodí zahalené v burkách? Nová autorská hra režisérky
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DIVADLO

Divadelní tipy

Zuzany Burianové bourá mýty a předsudky, odhaluje
mnohá tajemství a zpracovává s nadsázkou aktuální témata nejistoty a strachu z neznámého. Inscenace je inspirována knihou kreslených anekdot Kočky v burkách
holandského autora Petera de Wita, která glosuje právě
obyčejný život zcela zahalených muslimských žen. Protože jde o kabaret, mohou se diváci těšit na humorný
a odlehčený titul. Zuzana Burianová v Plzni režírovala již dva úspěšné tituly na Malé scéně – Bůh masakru
a Push up (Cesta vzhůru).

11/04 / 19:00

Divadlo Alfa

Dvojí domov
Dvojí domov je výstižné označení celoživotní situace prozaika a esejisty Jana Čepa. V roce 1948 opustil komunistické Československo a až do své smrti žil ve svém druhém
domově, ve Francii. Celý život ale nepřestal toužit po Čechách, svém prvním domově, do kterého se po své emigraci už nikdy nevrátil. Teprve v roce 1991, téměř dvacet
let po jeho smrti, vyšlo v Čechách souborné vydání jeho
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díla. Lucie Trmíková, David Prachař, Jan Nebeský a Alois
Švehlík je nyní otevírají publiku doplněné o hudbu Martina Dohnala.

12–18/04

Moving Station

Move in Station
Svým příběhem naprav svět! To
je poselství letošního festivalu
Move in Station, který je svátkem hledačského a experimentujícího divadla. V pěti festivalových dnech nabídne setkání s různými podobami současného divadla,
které vzniká v nezávislých produkcích. Všechna letošní
představení festivalu jsou osobitými adaptacemi monologických, původně literárních sdělení, jichž se ujali
tvůrci z různých zákoutí performing arts. Cílem festivalu
není jen prezentovat divadlo, ale také potkat se s tvůrci,
najít příležitost poznat se, dozvědět se o sobě, o dílech
a cestách, proto pořadatelé i letos počítají s diskusemi
diváků s performery a tvůrci nabízených děl. Začátek
představení je vždy ve 20:00 hod., program naleznete
v programové části Žurnálu.
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Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

13, 22 a 23/04

Divadlo Dialog

Od Silvestra
do Silvestra

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují
ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýři
ve stejném výrobním podniku. Každý rok slaví Silvestra společně. Ale tentokrát zajde pod vlivem alkoholu
vtipkování dam o neschopnosti mužů a stesky mužů
na nepochopitelnost žen příliš daleko. Výsledkem je
furiantská sázka, že se na celý jeden rok zřeknou svých
partnerů, Růžena se nastěhuje ke Květě a Míra k Radimovi. Bude soužití žen a soužití mužů harmonické? Komedie Jakuba Zindulky ve skvělém obsazení: spolu s Jakubem Zindulkou a Olgou Ženíškovou se na scéně objeví
Martina Samková a Roman Krebs. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

16/04 / 15:00

D klub

Pejsek a Kočička
Doubravecký klub zve na další
pohádku pro nejmenší. Představení Divadýlka Kuba je inspirované známým Povídáním
o pejskovi a kočičce a méně známým Povídejme si, děti
od Josefa Čapka. Hudba, móda, filmová groteska 30. let,
ale i pohoda, hravost a vtip autora i interpretů – to je
Pejsek a Kočička trochu jinak, než je známe. Diváci uvidí
spoustu loutkových nápadů, fíglů a kouzel.

24/04 / 15:00

Moving Station

Barevná pohádka
Nedělní pohádkový expres přiveze do bývalé západní budovy
nádraží na Jižním předměstí Barevnou pohádku v podání rodinného divadla Rolnička. Malí i velcí diváci díky ní
prožijí příběh malého strašidýlka, které hledá své místo
na světě. Po představení se děti mohou těšit na loutky, na dramatickou dílnu inspirovanou představením
a na výtvarné tvoření. Dílnu lektoruje Martina Šimánková, přihlášky předem na e-mailu martina.simankova@
johancentrum.cz.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Nová scéna DJKT zve
7. května na premiéru muzikálu Bonnie a Clyde, která bude
dokonce uvedena krátce po premiéře na Broadwayi.
… že Malá scéna DJKT uvede 14. května hru Howie
a Rookie Lee ověnčenou mnoha oceněními.
… že v Divadle Alfa bude mít 13. května večerní premiéru Molièrova klasika Lékařem proti své vůli.
… že 12. května zve Divadlo Alfa na Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským.
… že 25. května se v Pekle hraje komedie o náročnosti
nevěry Penzion Ponorka s Lukášem Vaculíkem, Janem
Révaiem a dalšími známými herci.
… že Moving Station chystá vystoupení Lenky Dusilové, Spitfire Company a Damúzy One Step Before the
Fall. Na programu je 17. května.

TIP NA ČERVENEC
01/07

Amfiteátr
Lochotín
Noc s operou
Letošní Noc s operou naváže na úspěšný loňský ročník, při kterém navštívilo
lochotínský amfiteátr více než 5 tisíc diváků. Pod
širým nebem uvede Divadlo J. K. Tyla zbrusu nové
velkolepé zpracování opery Aida odehrávající se
v dávném Egyptě. Toto vrcholné dílo Giuseppa Verdiho zachycuje boj dvou žen o jednoho muže na pozadí války dvou starověkých říší. Kromě posíleného
sboru a orchestru se mohou diváci těšit na velké taneční scény, světelnou show, pyrotechnické efekty,
velkoplošnou projekci a zejména prvotřídní obsazení v čele s Evou Urbanovou, Paolem Lardizzonem
a Ivanou Veberovou. Pod taktovkou Norberta Baxy
a v režii Tomáše Pilaře se toto představení odehraje
jen jedenkrát, 1. července 2016. Předprodej vstupenek začíná od poloviny dubna.
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15–21/04

Plzeň – více míst

29/04 / 11:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Filmový festival Finále Plzeň

Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje

Festival Finále opět láká milovníky filmu do Plzně na přehlídku

Na poslední dubnový pátek připravilo hejtmanství festival pro

české a slovenské tvorby uplynulého roku.

všechny milovníky dobrého jídla a lokálních produktů.

30/04 a 01/05

Letiště Plasy

22–24/04

Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton

Festival Aerowaves Spring Forward

Největší letecká show na západě Čech je zase tady!

Jarní Plzeň ožije festivalem mladých choreografů.

Plzeň

GALERIE
do
17/04

Přehled výstav

Moving Station

Kuvajt na malířském
plátně

Výstava Festivalu arabské kultury představuje sérii maleb českého malíře a fotografa Jaroslava Pavliše, která je
inspirovaná malířovým pobytem v Kuvajtu. Dílo odráží
autorovu schopnost zachytit jedinečnost oblasti Perského zálivu, tamější architekturu i prostředí beduínských kmenů. Vernisáž výstavy se uskuteční 30. března
v 18:00 hod. a výstava potrvá až do 17. dubna 2016. Akce
se koná za podpory Velvyslanectví Státu Kuvajt, Západočeské univerzity v Plzni a ve spolupráci s organizací
INSAAN. Více na www.arabfest.cz.

do 22/05

Západočeská
galerie v Plzni

 ivly v nás. KataŽ
strofa a její obraz
v kultuře 19. stol.
36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice
19. století, jež se tradičně koná v rámci Smetanovských
dnů v Plzni, má letos téma „Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě“. Západočeská galerie k tomuto tématu připravila výstavu, na níž prostřednictvím děl
Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa
Navrátila či Jaroslava Panušky, ale i v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografií, grafik nebo
filmové projekci ukazuje způsoby, jakými se společnost
i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním lidské potřeby bezpečí a jistoty.

do 19/06
Západočeské muzeum

Nelítostný pravěk
Myslíte si, že o prvohorách víte
už všechno? Výstava Nelítostný
pravěk vás přesvědčí o opaku. Kromě nejnovějších paleontologických poznatků z oblasti plzeňské a radnické
pánve a Barrandienu čeká návštěvníky úžasná podívaná
v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických
živočichů a tehdejších ekosystémů. Chybět nebude ani
přehlídka těch nejbizarnějších dravců nebo interaktivní
koutek pro nejmenší návštěvníky.
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31/03–30/04

Galerie Ladislava
Sutnara

Unlimited

V Galerii Ladislava Sutnara se
po celý duben budou představovat studenti a absolventi ateliéru Sklo Fakulty umění a designu UJEP v Ústí
nad Labem. Název Unlimited naznačuje, že je v jejich
tvorbě nikdo a nic neomezoval. Ani téma, ba ani skleněná hmota. Mohli hledat kompoziční řešení nejen v prostoru, ale i v ploše grafických technik, kresby či malby.
Výsledkem je nápojové sklo, šperky, sochařské objekty
nebo třeba grafika.

06/04–29/05

Galerie Jiřího Trnky

3XP /P89
pro Plzeň

Plzeňská Tvůrčí skupina P89
představí veřejnosti obrazy, grafiku i trojrozměrné objekty. Skupina byla založena v roce 1989 a má za sebou
bohatou výstavní činnost v České republice, Německu
a Rakousku. V současné době má sedmnáct aktivních
členů, jejichž díla budou v Galerii Jiřího Trnky vystavena
do 29. května. Kurátorkou výstavy je Božena Vachudová
z Galerie umění v Karlových Varech a výstavu uvedou
Tamara Salcmanová a Květa Monhartová. Hudební doprovod Ivana Růžičková a Věra Blažková. Vernisáž výstavy proběhne 6. dubna v 17 hodin.

14/04 / 09:00

Studijní a vědecká
knihovna

Výstava a konference Spisovatelé
za mřížemi
Knihovna připravila konferenci, která rozvine téma
právě probíhající výstavy: osudy spisovatelů uvězněných komunistickým režimem v roce 1952 v procesu
s takzvanou Zelenou internacionálou. Hovořit o nich
budou Miloš Doležal, Jan Wiendl, Renata Ferklová,
Markéta Hejkalová, Lukáš Holeček a Lukáš Kopecký. Akce se konají v rámci Roku Františka Machníka.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

Na konferenci je možné se registrovat na stránkách
http://bit.ly/SPISOVATELE_2016.

15/04–12/06

Galerie města Plzně

Na dosah /
Současné umění
z Drážďan

Výstava představuje šestici autorů působící v Drážďanech. Patří ke generaci třicátníků, kteří bývají hnacím
motorem vývoje umění. Všichni prošli zdejší výtvarnou
školou Hochschule für Bildende Künste a reprezentují nejrůznější polohy výtvarného jazyka, vždy jde však
o klasická média.

27/04–18/09

Západočeská galerie

 eziválečná moderM
na ve sbírkách Západočeské galerie
Kolekce děl meziválečné moderny je jednou z nejcennějších ve sbírkovém fondu Západočeské galerie. Po celé
letošní léto se veřejnost ve výstavní síni Masné krámy
bude moci obdivovat dílům Josefa Čapka, Václava Špály,
Jana Zrzavého, Emila Filly, Rudolfa Kremličky, Antonína
Procházky, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Otty
Gutfreunda a dalších autorů, díky nimž se návštěvníci budou moci projít různorodými –ismy meziválečných let:
kubismem, primitivismem, civilismem, magickým realismem, surrealismem a dalšími tehdejšími směry. Výstavu
doprovodí obsáhlá publikace.

29/04 / 17:00

Dům hudby

Eva Hubatová:
Vizualizace hudby
Plzeňská fotografka a výtvarnice Eva Hubatová je autorkou unikátní abstraktní tvorby
zhotovené vlastní technikou fotoinformel, pro kterou
je držitelkou ochranné známky. Rozsáhlá výstava u příležitosti kulatého životního jubilea představí reprezentativní průřez její umělecké tvorby. Vernisáž výstavy se
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 20. května se koná Plzeňská muzejní noc.
… že Galerie Ladislava Sutnara uvede výstavu o LandArtových projektech a zároveň proběhne křest knihy Specific LandArt, která
mapuje práci Ateliéru profesora Jiřího Beránka.
… že Národopisné muzeum Plzeňska připravuje
na hlavní sezónu výstavu nazvanou Co se skrývá
pod drnem?, která představí výsledky dvou sezón
záchranného archeologického výzkumu v Rybově
ulici v Přešticích. Navštívit ji můžete od 5. května
do 18. září.
… že ve Smetanových sadech je od 4. dubna
do 1. května instalována výstava fotek Josefa Adlta.
Na záběrech bude třeba Martin Straka, Roman Šebrle, Ivona Jeličová nebo Richard Ševčík.
… že v Mázhauzu radnice je od 4. do 21. dubna
k vidění výstava fotografií a předmětů, které při
preventivní činnosti a výkonu služby používají příslušníci Městské policie.
… že první patro radnice zdobí po celý duben výstava výtvarných prací žáků 14. Základní školy.
… že Galerie Paletka je až do 30. června plná nejlepších prací z celostátní dětské výtvarné soutěže
věnované Karlovi IV.
… že květnový díl cyklu Řeknu ti, co čtu v Polanově
síni bude patřit matkám. Markéta Čekanová představí 12. května knihy americké autorky Ermy Bombeckové.
… že 11. 5. bude v SVK PK probíhat Noc literatury,
číst přijde známý fotbalista Pavel Horvát.
… že 28. května pořádá Veteran car club další Jízdu
historických vozidel okolím Plzně.
… že D klub vyhlásil pro děti do 15 let výtvarnou
soutěž Čím budu, až vyrostu. Uzávěrka je 13. května.
… že v Techmanii můžete 9. května pozorovat přechod Merkuru přes Slunce.
koná v pátek 29. dubna v 17 hodin v koncertním sále
Antonína Dvořáka. Prezentace řady originálních děl
bude ve foyeru Domu hudby k vidění až do 29. května.
Pětadvacátého května ji doplní pořad Hudba mezi obrazy a křest básnické sbírky Plamenům a řekám autorky
Romany Schuldové s ilustracemi Evy Hubatové.
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01–07/04

Divadlo Dialog

Jeden svět v Plzni

30/04 a 01/05

Letiště Plasy

Den ve vzduchu
s rádiem Kiss Proton
Největší letecká show na západě Čech je zase tady!
Přivítejte máj, lásky čas, ve společnosti králů nebes,
na akci, která každoročně přiláká kolem dvaceti
tisíc návštěvníků. Letošním hlavním tahákem je
švýcarská akrobatická letka P3 Flyers. Ta vystupuje
na pěti švýcarských letounech Pilatus P3, k nimž
přidává i kouřové efekty. Chybět ale nebude ani
velký divácký hit, bitva s pyrotechnickými efekty.
Letos organizátoři dokonce slibují bitvy dvě: ukázku letecké bitvy z 1. světové války a pozemní bitvu
z války druhé. První zmíněná se jmenuje Rytíři nebes a jde doslova o divadlo s herci v dobových uniformách a s hereckým dabingem. Na nebi se spolu
utkají stíhačky Fokker Dr. 1 a Sopwith F1 Camel.
Scéna vychází ze skutečných událostí z roku 1917,
které popsal baron Manfred von Richthofen. To ale
nebudou jediní staříčci, kteří budou v Plasích k vidění. Objeví se tu také unikátní Praga E 114 Air Baby
– jediné letuschopné letadlo u nás, které je ryze
československé výroby a jehož kořeny sahají až
do první republiky. V dalším programu se pochopitelně představí i Armáda České republiky. Bohatý
bude i doprovodný program, v němž nemohou
chybět atrakce pro děti, letecký simulátor, herní
zóna s konzolemi Nintendo a X-Box nebo fotokoutek, v němž se návštěvníci budou moci vyfotit
v letadle. Vojenskou atmosféru pak navodí několik
vojenských ležení. Předprodej vstupenek probíhá
na www.plzenskavstupenka.cz, více informací najdete na www.denvevzduchu.cz.
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Osudy migrantů v Evropě, náboženská manipulace, otřesné podmínky v kožešinových farmách, soužití cyklistů
a motoristů, životní nesnáze lidí s autismem – to jsou
jen některá témata, která čekají na návštěvníky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
v Plzni. Festival nabídne tři desítky projekcí pro veřejnost, panelové debaty nebo koncert. Promítat se bude
v Divadle Dialog, Polanově síni Knihovny města Plzně
a v klubu Anděl. Program a další informace najdete
na webu jedensvet.cz/plzen.

02–03/04 a 09–10/04

OC Plzeň Rokycanská

Soutěž o let
letadlem

Nakupte druhého, třetího, devátého nebo desátého dubna v obchodech Obchodního centra Plzeň na Rokycanské nad 300 Kč, uhodněte
obrázek a vyhrajte. Co přesně můžete vyhrát? Ceny jsou
více než lákavé: let letadlem, lístek na Den ve vzduchu, který se koná jako každý rok 30. dubna a 1. května
na letišti v Plasích, skládací házedlo DVV nebo dárkové
poukazy do obchodů OC Plzeň. O výhry se hraje mezi
polednem a šestou hodinou večerní. Více informací naleznete na www.oc-plzen.cz.

od 02/04

ZOO

Za akcemi do ZOO
V dubnu nabídne plzeňská
zoologická a botanická zahrada oblíbený zábavný program hned ve třech termínech.
Druhý duben bude ve znamení Ptačí soboty. Návštěvníci s ptačími jmény budou mít slevu na vstupném. V sobotu 23. 4. se bude slavit Den Země. Obě akce slibují
řadu soutěží včetně oblíbených naučných stezek a zajímavé odměny za splněné úkoly. Poslední dubnový den
v 15 hod. se pak statek Lüftnerka stane místem velkého
čarodějnického srazu. Čarodějnice a čarodějové mají
vstup zdarma.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz
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04–
29/04

Studijní a vědecká knihovna

 órum mladé umění
F
Česká republika
– Bavorsko 2015

Centrum Bavaria Bohemia realizovalo v roce 2015 v rámci projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic
– Setkávání Čechy Bavorsko 2015 třetí výstavu Fórum
mladé umění Česká republika-Bavorsko. Cílem tohoto
fóra je poskytnout mladým umělcům narozeným nebo
působícím v České republice či Bavorsku možnost veřejné prezentace děl a upozornit na aktuální mladou uměleckou scénu na obou stranách hranice.

06–08/04

Kino Beseda

Ozvěny Febiofestu
Kino Beseda uvede to nejlepší
z Febiofestu: šest filmů, které
se mohou pochlubit cenami z prestižních světových
festivalů. Ozvěny Febiofestu zahájí hvězdně obsazená
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duben 2016 | www.zurnalmag.cz

romance Carol o vztahu dvou žen v Americe 50. let. Obě
představitelky hlavních rolí, Cate Blanchett i Rooney
Mara, byly nominovány na Oscara. Dále se diváci mohou těšit na snímek Dáma v dodávce, jehož hlavní představitelka byla nominována na Zlatý Glóbus, hororový
snímek Čarodějnice, který si odvezl cenu za nejlepší režii
hraného filmu z festivalu Sundance, a další skvělé snímky. Ozvěny Febiofestu zakončí film oceněný na festivalu v Cannes, Humr. Vstupenky jsou v prodeji na www.
mestanska-beseda.cz, v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41 nebo přímo v Měšťanské besedě.

od 07/04 / 17:00

Hotel Continental

Kurzy swingu pro
začátečníky
Léta mezi dvěma světovými
válkami nebyla žádná nuda. Taneční parkety v Americe
ovládly divoké tance, které pronikly i do Evropy: charleston a lindy hop. Pravděpodobně je tančila i vaše babička,
ale před vámi je zatajila. Proč? Přijďte a uvidíte sami! Jazz
bez hranic otevírá pravidelné kurzy swingu pro začáteč-

23.03.16 13:42
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níky. Každý čtvrtek ve stylovém prostředí hotelu Continental vyučují Jiří Bránský a Markéta Čekanová. Přihlášky
na www.jazzbezhranic.com nebo na tel. 724 317 539.

09–
10/04

15–17/04

Papírna

ČOKOFEST
– Čokoládový Festival
Papírna bude čokoládová! Své stánky tu rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit
a dobrot, jichž bude ještě víc než v minulém roce.
A nebudou tu zdaleka jenom oni. Festival čokolády
a sladkých drobností přinese třeba i čokoládové
masáže a kulinářskou přehlídku, na níž skvělí kuchaři předvedou své čokoládové recepty. V nich
uvidíte, s čím vším je možné čokoládu kombinovat.
Příznivci umění se zas jistě rádi zastaví u obrazů
malovaných hořkou, bílou a barevnou čokoládou
štětcem a špachtlí na plátno.
Pozornost připoutá i karikaturista Ellof. Rodák z Pobřeží slonoviny totiž nemaluje ani pastelem, ani
křídou, tužkou, olejovými barvami nebo třeba tuší.
Jeho pracovní technikou je kresba čokoládou. Ale
k čokoládě patří i umění jiného druhu: krásné obaly, které jsou ceněným sběratelským artiklem. Proto festival nabídne i výstavu části jedné soukromé
sbírky. K vidění budou obaly rozmanitých velikostí,
barev a tvarů a další předměty související s čokoládou. Ve festivalovém programu samozřejmě nebudou chybět ani workshopy a četné aktivity pro děti.
Těch bude v letošním ročníku víc, než jich bylo loni,
takže si tu na své přijde skutečně celá rodina.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 50 Kč, na
místě pak za stovku. Předprodej probíhá na www.
plzenskavstupenka.cz, více informací naleznete
na www.cokoladovy-festival.cz.

32

Starý Plzenec

Den Staré Plzně

Den Staré Plzně připomíná počátky Plzně, které jsou
nerozlučně spjaty s přemyslovským hradištěm na Hůrce
ve Starém Plzenci. Letos uplyne 1040 let od chvíle, kdy
se začala psát významná historie nového přemyslovského státu i města. V sobotu večer vyrazí z náměstí průvod
s pochodněmi a lampiony, s Rytíři koruny české v čele,
a na louce u řeky bude probíhat historický hodokvas.
Neděle pak přinese rozmanité dobové aktivity, jejichž
vyvrcholením bude v 15 hodin velkolepá rekonstrukce
bitvy římského císaře Oty II. a českého knížete Boleslava
II. pod hradem Plzní v roce 976. Těšit se můžete i na slavné trhy a na mincovnu knížete. Sobotní program začíná
v 19 hodin, nedělní symbolicky v 10:40 hod., kompletní
program naleznete v programové části Žurnálu.

09–10/04

Výtvarno

Airbrush
začátečníci
Učarovala vám technika airbrush a rádi byste jí přišli na kloub? Pak je právě vám určen kurz, v němž se naučíte sestavit první ilustraci s používáním fólií, vytvarování kulatého a plochého stínu
nebo vytvoření prvních barevných ploch. Seznámíte se
s Airbrush materiálem, jako jsou například barvy, papír,
druhy pistolek nebo maskovací fólie a dozvíte se praktické rady pro čištění pistolky. Po skončení kurzu si odnesete svoji vlastní airbrush ilustraci – zátiší nebo jednoduchou krajinu. Vyučuje Petr Bauer, cena je 3 000 Kč.
Začátek je vždy v 10 hodin a kurz trvá do osmnácté
hodiny. Veškerý materiál na tvorbu je zahrnut do ceny
kurzovného. Více informací na www.vytvarnoplzen.cz.

14/04–01/05

OC Plzeň
Rokycanská

Lesní království
Obchodní centrum na Rokycanské zve návštěvníky do lesního království.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz
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Od 14. dubna tu bude k vidění výstava, která si klade
za cíl znovu objevit radost z pobytu v přírodě a přirozenou ochranu naší fauny a flóry. Preparáty lesních zvířat
si budete moci prohlédnout z bezprostřední blízkosti
a nechat se tak vtáhnout do hlubokého lesa a naslouchat všem jeho zvukům a hlasům. Každý exponát bude
totiž opatřen QR kódem, díky němuž se návštěvníci
s chytrými telefony o zvířatech dozvědí víc, včetně toho,
že si budou moci přehrát jejich hlas. V sobotu 23. dubna
od 14 do 17 hod. pak výstavu zpestří Dětské lesní dílny.
V nich si děti vyzkoušejí své znalosti ze světa přírody,
nebo se naučí dělat herbář. Více informací naleznete
na www.oc-plzen.cz.

16/04 / 15:00

Městská plovárna

Vítání jara
na plovárně

Přijďte si užít jarní sobotu
na plovárně a oslavit Den Země! Odhozené předměty ze
břehů Radbuzy a plovárenského parku tu všichni společně přetvoří v umělecké dílo, těšit se můžete i na tematické workshopy a netradiční hudbu. Zima dostane
definitivně vale a všichni připijí vrcholícímu jaru speciálními drinky. Podrobný program naleznete na webu
plovarna.plzne.cz a facebook.com/mestskaplovarna.

16/04

Nepomuk

Otvíráme Nepomuk!
– zahájení turistické
sezóny

Město Nepomuk v půli dubna slavnostně zahájí novou
turistickou sezónu. Výjimečně bude možné navštívit
některé běžně nepřístupné historické interiéry nebo
nepomucké podzemí, slavnostně budou otevřeny dvě
nové muzejní expozice a nová městská cyklotrasa. Přístupná tak bude například bývalá kaple Božího Těla,
interiér a věž kostela sv. Jakuba, byt malíře Viktora
Peška, domek č. p. 30 či atraktivní městské podzemí
s pozůstatky středověkých důlních děl. Na náměstí se
budou konat farmářské a řemeslné trhy doprovázené
živou hudbou v podání The Dixie Hot Licks. Pro nejmenší je pak v Městském muzeu připraveno představení divadla Propadlo: Z plzeňských pověstí. Vstupné
do všech památkových objektů a místních muzeí je
tento den zdarma. Více informací naleznete na webu
otvirame.nepomuk.cz.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

TIP NA DUBEN A KVĚTEN
DEPO2015
Interaktivní hřiště TRIK
v DEPO2015 zve až
do 24. dubna děti do světa her, kde lze rozeznít
podlahu, probudit k životu sopku, ovládat planety
ve vesmíru a mnoho dalšího. Na první dva dubnové
víkendy jsou navíc připraveny sobotní workshopy
a nedělní animované filmy. Pro dospělé DEPO2015
nabízí kurzy v šicí dílně, kovodílně, dřevodílně,
grafické dílně, serigrafické dílně a ve FabLabu.
Více na www.depo2015.cz.
Poslední květnový víkend se obyvatelé Plzně
mohou těšit na další Evropský den sousedů.
Nově se k sousedským posezením přidružily také
dobrovolnické aktivity, díky nimž mají lidé příležitost společně upravit vybrané místo ve své
čtvrti. Stačí se do 15. dubna přihlásit na e-mail
sousede@plzen2015.cz a získat drobný finanční
příspěvek na materiál.

TIP NA DUBEN
07/04 / 10:00

OC Plzeň Plaza
Světový den
zdraví
Co všechno se skrývá pod
pojmem „zdraví“? IFMSA – International Federation of Medical Students Associations ve spolupráci
s OC Plzeň Plaza pro vás připravili „Světový den
zdraví“. Studenti medicíny vás poučí o správném
čištění zubů. Záchranáři předvedou, jak správně
poskytnout první pomoc. Naučíte se, jak provést
preventivní samovyšetření nádoru prsů nebo varlat.
Budete si moci nechat změřit krevní tlak, tělesný tuk
nebo krevní cukr a dozvíte se mnoho zajímavého
o pohlavních chorobách nebo o duševním zdraví.
Dostanete příležitost vyzkoušet si pomůcky pro nevidomé a slabozraké. Chybět nebude ani stanoviště
věnované problematice kouření. Více informací naleznete na www.plazaplzen.eu, www.ifmsa.cz.
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17/04 / 16:30

Český rozhlas,
studio S1

Máme rádi zvířata
Plzeňská filharmonie zve nejmenší publikum na interaktivní hudebně-zábavný pořad.
V něm se děti seznámí s hudebními nástroji, zvířecími
zvuky v hudbě, zasoutěží si, zazpívají a některé si dokonce aktivně pod vedením dirigenta s filharmonií i zahrají. Na všechny děti se těší slavík, vlk, slon a také smutný
Žabák, který potřebuje rozveselit. Autorem námětu je
ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, aranžmá
připravil Tomáš Ille a dirigovat bude Oldřich Vlček.

11–29/07

Mezinárodní letní jazyková
škola 2016
Mezinárodní letní jazyková škola letos nabídne
téměř 50 jazykových kurzů. Zájemci o studium
jazyků všeho věku se mohou hlásit až do 17. května. Základ tvoří celodenní a odpolední jazykové
kurzy různé délky, zaměření i intenzity. Účastníci
si mohou prohloubit obecné jazykové znalosti
nebo se přihlásit do specializovaných kurzů, jako je
příprava na státní maturitu z angličtiny a zkoušku
FCE nebo kurz angličtiny zaměřený do oblasti práva. Pro nejmenší jsou připravené oblíbené dětské
kurzy angličtiny a nechybí ani čeština nebo ruština
pro cizince. Novinkou dětských kurzů je ranní družina, kde mohou děti čekat na výuku od půl osmé
do devíti hodin, takže rodičům odpadají starosti,
jak skloubit začátek jejich vyučování se začátkem
vlastní pracovní doby.
Letos poprvé si účastníci mohou zvolit i kurz zaměřený na angličtinu pro cestování nebo se připravit
na pracovní jednání prostřednictvím kurzu Business English. Nově je také rozšířena nabídka kurzů
pro lékaře a zdravotnický personál, kteří mohou
volit mezi němčinou a angličtinou ve zdravotnictví. Nechybí ani doprovodný program, který podporuje neformální kontakt mezi účastníky. Ten
letos nabídne třeba prohlídku Plzně, výlet Po stopách prezidenta Masaryka, návštěvu Manětína
nebo zájezd na hrad Velhartice.
Kompletní nabídku kurzů najdete na www.isls.cz/
cs/kurzy, více informací na www.isls.cz.
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20/04 / 18:30

Kavárna DEPO2015

 yhlášení výV
sledků 4. ročníku
Otevřené výzvy
Pěstuj prostor

Letos měli už počtvrté Plzeňané možnost navrhnout,
jak vylepšit a oživit své okolí. Přijďte si na slavnostní
vyhlášení výzvy poslechnout, jaké nápady se letos zrealizují a zařadí se tak vedle obnovy Městské plovárny,
kultivace Pramenů na Roudné či „živého jukeboxu“
Zpěvomat. Čeká vás také energická beseda o rozvoji
Plzně s porotci, mezi kterými nebude chybět plzeňský
architekt Tomáš Král, kulturní ekolog Vojtěch Černý, sociolog Petr Matoušek a zástupci městských organizací.

22–24/04

Festival
Aerowaves Spring
Forward
Jarní Plzeň ožije festivalem
mladých choreografů. Bude totiž hostit evropský festival Aerowaves Spring Forward, který se koná každé jaro
v jiném městě Evropy. Jeho cílem je objevit a podpořit
nové talenty a dát o nich vědět. Publikum v Plzni bude
mít šanci zhlédnout nejméně osm nejzajímavějších
představení českých a zahraničních tanečníků, která se
uskuteční v Novém divadle a DEPO2015.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

23/04 / 11:00

Škodaland

Půlmaraton Plzeňského kraje 2016
Běh patří v současnosti k oblíbeným sportovním aktivitám a vědí to i na hejtmanství
Plzeňského kraje. Na 23. dubna připravili již 2. ročník
půlmaratonu, který startuje jako loni v areálu Škodaland.
Vybírat můžete ze tří různě dlouhých tras: trať certifikovaného půlmaratonu nebo Krajskou desítku či pětku.
Anebo si jen užijte bohatý doprovodný program v areálu
Škodalandu, v němž nechybějí ani dětské běhy. Registrace probíhá na webových stránkách půlmaratonu www.
pulmaraton.plzensky-kraj.cz. Z důvodu konání půlmaratonu budou od 11:00 do 14:00 hodin probíhat uzavírky
na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota
– Valcha. Dojde také k omezení spojů MHD č. 21 a 26.

27/04 / 18:30

Kino Beseda

Lagerfeld
– důvěrné

Tenhle celovečerní film není
jen dalším snímkem o módě. Je intimním a lidským
portrétem Karla Lagerfelda, ikony světového módního
průmyslu a hlavního návrháře značky Chanel. Odhaluje intelektuála, který trpí nespavostí, žízní po literatuře, filmech a obrazech. Odhaluje obdivovatele secese
a moderního umění, milovníka estetiky, dovedené až
do krajnosti, stejně jako luxusu.

15/05
13:00

Škodaland

Koně a Plzeň 2016

Koně provázejí naši civilizaci po dlouhá staletí a program ve Škodalandu to všechno připomene. Návštěvníky čeká rytířské klání ve středověkém turnaji v podání „Rytířů koruny České", ukázky sokolnictví na koni,
pohled na krásu a ladnost koně ve spojení s elegancí
jezdkyň, show Venduly Šponarové a koně Frýského, ale
i ukázky výcviku koní pro filmovou práci. Děti se mohou
těšit na soutěže ve střelbě z luku či kuše, dobový kolotoč nebo loutkové divadlo. Program doplní středověký
jarmark a celým odpolednem bude provázet Lenka
Gotthardová a Václav Vydra. Vstupenky můžete zakoupit již teď na www.plzenskavstupenka.cz.
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že od 4. do 13. května se
na zahradě Gymnázia na Mikulášském náměstí uskuteční další
ročník Jara v Alpinu.
… že v ZOO bude první květen patřit tradiční staročeské májce na Lüftnerce.
… že seniory v D klubu 5. května se svým pořadem
potěší Stanislav Hložek.
… že 12.–15. 5. proběhne v DEPO2015 Plzeňský festival stepu, jehož hlavní hvězdou bude Daniel Leveillé.
… že 27.–29. května se koná Evropský den sousedů.
… že Plzeň bude opět hostit festival Tanec Praha,
a to od 23. května do 23. června.
… že 28. května se poprvé otevře několik běžně
nepřístupných vnitrobloků v centru města v rámci
Plzeňských dvorků.
… že 21. května proběhne v Měšťanské besedě taneční soutěž ve flamencu Flamencopa Plzeň 2016.

TIP NA ČERVEN
25–26/06 / 10:00–18:00

NC Borská pole
Predator
Challenge
Jedinečný překážkový závod se po loňském úspěchu opět vrací do Plzně!
Predator Challenge, jediný závod svého druhu
v Česku, měří sto metrů a jedna překážka tu střídá
druhou. Organizátoři znovu vymysleli perfektní
trať, plnou nevšedních překážek ze dřeva, kovu,
provazů i plastu. Závodníci si budou muset poradit s ručkovacími konstrukcemi na všechny možné
způsoby. Poběží se ve dvou kategoriích – muži
a ženy. První tři z obou kategorií se mohou těšit
na finanční odměnu. První Predator Challenge
pokořilo jen asi deset procent závodníků. Jak
tomu bude letos? Registrace a podrobnosti na
www.iborskapole.cz a na facebooku centra.
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21/04

CineStar, Cinema City

Kniha džunglí / dobrodružný
Slavnou dobrodružnou klasiku Kniha džunglí Rudyarda Kiplinga asi není třeba nikomu představovat. Kdo ji nečetl, ten určitě
viděl alespoň jeden ze spousty filmů. A dost možná i ten animovaný, který se stal předlohou pro letošní hranou verzi. Ano,
tohle není další klasická adaptace, ale prostě hraná disneyovka. Disneymu tohle vyšlo nedávno s Popelkou a chystá na příští rok Krásku a zvíře, tak proč by nemohla fungovat výprava
do indické džungle? I tady bude hlavním hrdinou kluk Mauglí,
kterého v divočině vychovávají zvířata.
Skupina vlků, moudrý, ale trochu přísný černý panter Baghíra
i Balú, medvěd pohodář. Je tu však i spousta zvířat, která by chtěla Mauglího zblazjnout, ať už tygr Šér Chán, nebo krajta Ká, ze
které se v téhle verzi stala dáma. Těšit se můžete na dobrodružný
příběh plný efektních triků, zvířata pochopitelně nebyla živá, ale
i na humor a jednoduše na zábavu pro celou rodinu. V originále
poskytly zvířatům své hlasy hvězdy jako Scarlett Johansson, Idris
Elba, Ben Kingsley nebo Bill Murray. O režii se postaral Jon Favreau,
jenž je zodpovědný za první dva Iron Many.

31/03

CineStar, Cinema City

Táta je doma / komedie
Brad se snaží být tím nejlepším tátou pod sluncem, i když děti, které vychovává, nejsou jeho. Je to jejich nevlastní táta, má je však rád, jako kdyby
byly jeho a je ochotný udělat pro ně cokoliv. Občas je možná trochu přísný,
možná to není žádný frajer, ale je to správný táta. Jeho víceméně pohodový
život naruší Dusty, skutečný otec dětí, který je všechno, čím Brad není. Je to
frajer, má motorku, s nikým se moc nepáře, je s ním sranda a děcka ho milují. Není divu, že Brad na něj začne žárlit
a brzy se z těch dvou stanou nepřátelé na život a na smrt. Dusty má všechna esa v rukávu, ale netuší, že postarat se
o rodinu jako správný táta bude možná nad jeho síly. A postupně oběma dochází, že nejlepší pro děti bude, když
si nebudou házet klacky pod nohy, ale stanou se z nich kámoši. Zvládnou to? V hlavních rolích bláznivé komedie
se sešli Mark Wahlberg a Will Ferrell.

CineStar, Cinema City

31/03

Pat a Mat ve filmu / animovaný / rodinný
Češi si o sobě rádi myslí, že jsou kutilové, a vymalovat si, postavit garáž nebo
opravit vodovod zvládnou i bez pomoci profesionála. Ale upřímně, většinou
to dopadne podobně jako ve večerníčku Pat a Mat. Ten slaví čtyřicáté narozeniny, a dvojka specialistů na práci všeho druhu má pořád zatraceně hodně
energie a k narozeninám dostala celovečerní film. A co je v něm čeká? Budou
stěhovat obří kaktus, což není žádná sranda, čeká je i nelítostný souboj se suchým stromem a nějaký ten redesign
bydlení. Obvykle to samozřejmě skončí tak jako ve večerníčku. Ale Pat s Matem rozhodně nejsou z těch hrdinů, kteří
by se jen tak vzdávali. Filmový příběh téhle nestárnoucí dvojky si určitě vychutnají diváci všech generací.
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CineStar, Cinema City

31/03

Teorie tygra / komedie / drama
V hořce komediální road movie Teorie tygra si Jiří Bartoška zahrál muže, který si
v šedesáti letech vzpomene na to, že kdysi býval mladý a představoval si, že svůj
život prožije trochu jinak, než se stalo. Ale na to, aby si splnil svoje sny, ještě není
pozdě, a tak se vydává na trochu divokou cestu, na kterou možná už ve svém
věku nemá síly, ale odhodlání mu rozhodně nechybí. Co na to ale řekne jeho
manželka, která byla vždycky připravená se o něj starat a převzít za všechno zodpovědnost, protože chlapi to podle ní
nezvládnou? A situace je překvapující i pro další příbuzné. V hlavních rolích uvidíte Jiřího Bartošku a Elišku Balzerovou.

07/04

CineStar

Pád Londýna / akční / krimi / thriller
V akčním béčku Pád Bílého domu se banda teroristů ze Severní Koreje dostala
do sídla amerického prezidenta a chtěla zničit půlku světa. Naštěstí u toho byl
Gerard Butler, který je po jednom likvidoval, nakonec zachránil nejmocnějšího muže západní polokoule a hlavnímu padouchovi vrazil kudlu do hlavy.
Divákům se to líbilo, a tak Butler i prezident Aaron Eckhart dostávají další
film. Tentokrát budou cestovat do Londýna, kde se koná pohřeb ministerského předsedy. V jednom městě se tak
na smuteční události sejdou představitelé celého svobodného světa a právě v tento okamžik se rozhodnou zaútočit
teroristé. Londýn je v plamenech, nikdo neví, co se stalo a ukazuje se, že zrádci pronikli až k nejmocnějším lidem planety. Gerard Butler ale opět hodlá udělat svou práci tak, jak má, a spolu s prezidentem se pokouší přes město utéct
do bezpečí. Mezi tím se snaží zjistit, kdo je za chaos a smrt stovek nevinných zodpovědný. Fandové akčních pecek,
ve kterých se hrdinové se záporáky moc nepářou, budou nejspíš velmi spokojení.

CineStar, Cinema City

07/04

Nikdy nejsme sami / drama
Režisér Petr Václav získal Českého lva s dramatem Cesta ven, a i jeho novinka Nikdy nejsme sami má poměrně velké ambice. Film se bude odehrávat
ve městečku, které už má dny své největší slávy za sebou. Právě sem se nastěhuje s rodinou muž, který má pracovat jako ostraha věznice. Je trošku paranoidní, ale práci zvládá bez problémů. Brzy se seznámí se svým sousedem, který
nepracuje a živí ho manželka. Ta už má podobného života plné zuby a ráda by sbalila místního vyhazovače, který
je však až po uši zamilovaný do striptérky z nočního klubu, která čeká, až se z vězení vrátí otec jejího dítěte. Nikdo
z hrdinů před sebou očividně nemá snadnou budoucnost, ale bojovat o lepší zítřky chtějí všichni.

07/04

CineStar

Moje tlustá řecká svatba 2 / komedie
Romantická komedie Moje tlustá řecká svatba byla v roce 2002 obrovský hit,
jehož úspěch nikdo nečekal, dokonce ani sami tvůrci. Na dvojku jsme si však museli počkat celkem dlouho. Opět se ale vrací Nia Vardalos, představitelka hlavní
role a scenáristka, i John Corbett. Ti jsou spolu už pěkných pár let, a pohoda,
kterou si pamatujete z prvního filmu, je už nenávratně pryč. Jejich manželství
ztratilo jiskru a navíc to vypadá, že jejich dcera Paris se bude stěhovat kvůli škole z domu. Vydrží jejich manželství? To
je otázka, kterou si budou muset pokládat až za nějakou dobu, teď mají úplně jiné problémy. Rodiče hlavní hrdinky
totiž zjistili, že nebyli nikdy oficiálně oddáni a hodlají s tím něco udělat. Chystá se tedy další řecká svatba. A měla by být
mnohem větší než ta poslední. Její účastníci si svoje Ano řeknou určitě, pomůže ale i hrdinům jedničky?
duben 2016 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City

07/04

Ulice Cloverfield 10 / sci-fi / thriller
Vzpomínáte si na film Monstrum z roku 2008? Šlo o hodně originální napínák, ve kterém New York napadla potvora, která by i s Godzillou udělala rychlý
a krátký proces, navíc byla natočená velmi originálním způsobem a tvůrcům
se navíc dařilo až do premiéry tajit, o čem jejich film vlastně je. Ulice Cloverfield 10 není klasické pokračování Monstra, ale prý s ním má dost společného.
Co konkrétně, to nevíme, protože i tentokrát se každý, kdo na filmu pracoval, rozhodl mlčet. Jisté je, že děj se bude
točit okolo mladé ženy Michelle, která jen se štěstím přežila autonehodu. Naštěstí ji zachránil Howard. Trochu podivínský chlapík, který si na zahradě vykopal patnáct metrů pod zemí bunkr a tam zavřel i Michelle a svého kamaráda
Emmetta. A nechce je pustit ven, protože na povrchu se údajně stalo něco strašlivého. Co konkrétně, to neví, nebo
nechce prozradit. Ale čím déle je Michelle zavřená, tím víc si klade otázku, jestli je nebezpečí venku, nebo uvnitř
a jestli ji Howard vůbec říká pravdu. V hlavních rolích se sešli Mary Elizabeth Winstead a John Goodman.

14/04

CineStar

Jak básníci čekají na zázrak / komedie
Série o Básnících běží v televizi skoro častěji než zprávy. První díl patří ke klasice, ale víceméně se dá říct, že čím novější Básníci, tím horší podívaná. Třeba
ale tohle prokletí nejnovější díl zlomí. Jak básníci čekají na zázrak zase vrátí
na scénu Štěpána s Kendym. Těm táhne na padesátku a pomalu jim dochází,
že je čas začít pořádně pracovat na tom, aby si konečně splnili své sny. Režisér
Kendy by rád utekl od reklam a konečně natočil celovečerní film. Štěpán zase pracuje v nemocnici jako zástupce
primáře a denně bojuje s neústupnou ředitelkou. A taky objeví, jako ostatně vždycky, novou lásku. Zvládne zkombinovat práci, milostné trable a výchovu třináctiletého syna, na kterého zůstal sám? Za kamerou je opět Dušen Klein
a vrací se samozřejmě i Pavel Kříž s Davidem Matáskem, k nimž přibyla například Linda Rybová.

CineStar, Cinema City

14/04

Kolonie / drama
Emma Watson bude asi navždycky v očích většiny diváků Hermionou ze série o Harrym Potterovi. Z malé kouzelnice ale už dávno vyrostla a posledních
pár let se celkem úspěšně pokouší ukázat, že stojí za to sledovat její kariéru,
i když kolem sebe nemáchá kouzelnickou hůlkou. Drama Kolonie by jí v tom
mohlo pomoci. Odehrává se v Chile v sedmdesátých letech během politického převratu. V té době se tu motají i Lena s Danielem. Ten jednoho dne padne do rukou tajné policie a beze stopy
zmizí, Lena však zjistí, že byl odveden do podivné kolonie, která je ve skutečnosti sektou, jejíž hlavou se stal bývalý
nacistický lékař. Co se děje za branami jeho „království“ ví málokdo, ale zdá se, že to nejsou pěkné věci a údajně tu
dochází k mučení a sexuálnímu zneužívání. Pokud ale chce Lena Daniela najít, musí se sem dostat. Napínavý příběh
vycházející ze skutečných událostí natočil německý režisér Florian Gallenberger.

14/04

CineStar, Cinema City

Orel Eddie / drama / komedie
Sportovní filmy jsou obvykle o tom, jak někdo, komu nikdo nevěřil, bojoval
sám se sebou i s ústrky okolí, aby nakonec stál na stupních vítězů a změnil
svět. Nebo tak něco. Orel Eddie je však o něčem jiném. Jde o příběh Eddieho
Edwardse, Brita, který byl absolutní sportovní antitalent. Co mu ale chybělo na schopnostech, to doháněl odvahou a odhodláním. Věděl, že na letní
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olympijské hry se jednoduše dostat nemůže, a tak se rozhodl, že bude za Velkou Británii skákat na lyžích. Respektive v jeho případě šlo spíš o to spadnout a neumřít. Orlovi Eddiemu se všichni smáli, ale když se ukázalo, že udělá
všechno pro to, aby svou zemi reprezentoval na hrách v Calgary, ukázalo se, že mu fandí celý svět. I když reálně
nemá šanci absolutně zvítězit. Pohodový příběh o tom, že jít si za svými sny může někdy pěkně bolet, ale stojí to
za to, sází na herecké výkony superhvězdného Hugha Jackmana a Tarona Egertona, kterého můžete znát z hitu
Kingsman: Tajná služba.

CineStar, Cinema City

14/04

Pátá vlna / sci-fi / thriller
Budoucnost ve filmu Pátá vlna není zrovna přívětivá. Setkání s mimozemskou
rasou nedopadlo pro obyvatele naší planety zrovna šťastně. Civilizace zanikla,
technika přestala fungovat a většina lidstva je po smrti. Po zdevastované Zemi
se pohybuje jen posledních pár přeživších, kteří musí denně bojovat o život.
Jednou z nich je i Cassie, která se tu pokouší najít svého bratra. Každý, koho
potká, je pro ni potenciální nepřítel. Nikdo totiž netuší, kdo je člověk, a kdo patří k invazní armádě. Navíc se blíží
pátá vlna útoku. Nikdo netuší, o co ve skutečnosti jde, ale jisté je, že pro zbytky lidstva bude devastující. Naděje však
umírá poslední a zdá se, že armáda je připravena bojovat do posledního muže a nakonec možná i změnit poměr sil.
Anebo je to celé jinak? V hlavní roli napínavé sci-fi se objeví talentovaná Chloë Grace Moretz.

14/04

CineStar

Zlo nikdy nespí / horor / thriller
Manželé Jessie a Thomas přišli o syna. Z katastrofy se vzpamatovávají jen velice pomalu, ale nakonec se rozhodnou další dítě adoptovat. Vyberou si osmiletého kluka Codyho a jsou připraveni být mu co nejlepšími náhradními
rodiči. S Codym je na první pohled všechno v naprostém pořádku, brzy se
ale ukáže, že to není zrovna obyčejné dítě. Když se mu totiž něco zdá, tak se
to v naší realitě zhmotní. Pokud jsou jeho sny plné veselých skákajících štěňátek, je to v pohodě a Thomas s Jessie si
nemusí dělat starosti. Co se ale stane, když bude mít Cody noční můry? Dá se nějak bojovat proti zlu, které se ukrývá
v lidských snech? A je vůbec šance kluka, který nemá tuhle schopnost pod kontrolou, zachránit? V hlavních rolích se
sešli Thomas Jane a Kate Bosworth a režie se ujal Mike Flannagan, autor hororu Oculus.

14/04

CineStar

Příběh lesa / dokumentární

Režiséři Jacques Perrin a Jacques Cluzaud patří mezi nejlepší a nejrespektovanější filmaře a tvůrce dokumentů
o krásách přírody. Mají na svém kontě výlet do světa broučků Mikrokosmos i fascinující Ptačí svět, a úspěch slavily i jejich Oceány. Teď se vydávají do Lesa a vy můžete vyrazit s nimi. Nečekejte ale výpravu někam do hlubin
džungle, filmaři se vydali do evropských lesů, takových, které najdete i u nás. Celé čtyři roky tu sbírali materiál,
žili v souladu s přírodou a obklopeni divokou zvěří. Díky zkušenostem, trpělivosti a novým filmařským postupům
zachytili pulzující život mezi stromy a houštinami a jsou připraveni ukázat vám, jak uprostřed lesa probíhá fascinující koloběh života.

CineStar, Cinema City

21/04

Spotlight / thriller / drama
Pokud jste sledovali předávání Oscarů, nejspíš jste název filmu Spotlight zaznamenali. Právě jeho tvůrci si totiž došli pro cenu za Nejlepší film roku. Jestli to
bylo právem, teď můžete posoudit sami. Děj se odehrává v redakci bostonských
novin, kde funguje speciální tým žurnalistů, který pracuje nezávisle na ostatních. Sami si vybírají témata, mají volnou ruku při pátrání a každých několik měduben 2016 | www.zurnalmag.cz
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síců pak publikují sérii reportáží, která obvykle otřese celým městem. Jsou to profíci a ve své práci viděli už hodně špinavostí, teď si ale možná ukousli trochu tvrdší sousto. Rozhodli se totiž odkrýt případ, kdy představitel církve sexuálně
obtěžoval děti, a s pomocí právníků se celá věc ututlala. Během pátrání ale zjišťují, že nešlo o jediný čin a že podobných
věcí se stalo víc. Mnohem víc. Sehnat ale svědky a pádné důkazy nebude vůbec nic jednoduchého, a spousta lidí nemá
ani ten nejmenší zájem na tom, aby se tyhle informace dostaly ven. Boj za pravdu bude dlouhý a neúprosný. V hlavních
rolích se sešli Michael Keaton, Mark Ruffalo a Rachel McAdams.

21/04

CineStar, Cinema City

Lovec: Zimní válka / akční / drama / fantasy
Vzpomínáte si na fantasy Sněhurka a lovec, která se objevila v kinech před pár
lety? Šlo o trošku drsnější variaci na klasickou pohádku, v níž sice nechyběli
trpaslíci nebo magické zrcadlo, taky tam ale byla pekelně zlá Charlize Theron a Chris Hemsworth krájel protivníky sekyrou. Teď tu máme pokračování,
respektive prequel, ve kterém se podíváme na to, co je hlavní hrdina vlastně
zač. Děj se bude opět točit kolem magického zrcadla a jeho majitelky, krásné, ale smrtelně nebezpečné čarodějnice
Ravenny, ale také kolem její sestry Freyi. Ta byla původně celkem hodná, ale nějak jí to nevyšlo s láskou a díky tomu
se z ní stala ledová královna doslova. Umí ovládat led a mráz a začíná budovat vlastní armádu, jejíž členové jsou
v boji téměř neporazitelní. Lovec je jedním z nich, poruší ovšem jediné pravidlo, které tu platí, zamiluje se do své
spolubojovnice Sary. A právě jejich láska a poměrně komplikovaný vztah obou sester vede k tomu, že světu hrozí
válka, jejíž děsivost si nedovede nikdo představit. Na scénu se vrací Charlize Theron a Chris Hemsworth, nově se
objeví Emily Blunt nebo Jessica Chastain. Luxusní obsazení.

		

CineStar

21/04

Carol / drama / romantický
Cate Blanchett je právem považovaná za jednu z nejlepších hereček současnosti. Rooney Mara, kterou můžete znát z detektivky Muži, kteří nenávidí
ženy, se zase řadí mezi mladé hvězdy, jimž by mohla patřit budoucnost. Obě
dámy se teď sešly v dramatu Carol, který si nakonec vybojovalo šest nominací na Oscara, a dvě z nich byly i pro herečky. Děj se odehrává v padesátých
letech a točí se kolem mladé dívky jménem Therese. To je tak trochu šedá myš, která pracuje jako prodavačka
v obchodě s oblečením v New Yorku a sní o lepším životě. Jednoho dne se seznámí s Carol, starší, ale elegantní
a charismatickou dámou z vyšších vrstev, a ačkoliv ty dvě nemají nic společného, stanou se z nich přítelkyně.
A brzy se ukáže, že jejich vztah je víc než přátelský. Může ale něco takového fungovat v tak prudérní době a především mezi ženami, které jsou tak moc odlišné?

21/04

CineStar

Jak přežít single / komedie / romantický
Alice je mladá, krásná, úspěšná a single. Bohužel. Na tenhle stav není zrovna
moc zvyklá, a tak se utápí v depresích a blbé náladě, dokud do jejího života
nevstoupí Robin. Na první pohled to není žádná krasavice, má však něco, co
Alici chybí. Sebevědomí. Single život si užívá plnými doušky. Alkohol, večírky,
nevázaný sex a zábava, tohle všechno miluje a je připravená ukázat Alici, že
i ona by to měla zkusit a že být bez závazku je vlastně pořádná sranda. Spolu s Robin jí v tom pomůžou i další kamarádky, starší, ale pořád krásná Meg, sexy Lucy a třeba i sympaťák Tom. Alice zjistí, že být single ji vlastně docela baví,
otázka je, jak dlouho. Když se totiž na obzoru objeví chlap, který by stál za to, začíná Alici docházet, že být ve vztahu
vlastně možná není až taková pruda. V hlavní roli romantické komedie, která je určená především pro holky, uvidíte
Dakotu Johnson z Padesáti odstínů šedi. Záda jí bude krýt komediantka z Ladíme! Rebel Wilson nebo hvězda seriálu
Zpátky do školy Alison Brie.
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Filmové premiéry

28/04

CineStar

Ratchet a Clank / animovaný / komedie / sci-fi

Na regulérní Strážce Galaxie si budete muset počkat až na příští rok, kdy dorazí pokračování povedené akční sci-fi,
ale s těmi, kteří míří do našich kin teď, by taky mohla být zábava. Ratchet a Clank: Strážci galaxie je filmová adaptace příběhů hrdinů ze slavné série počítačových her. A i když jde o animák, bavit by se měli nejen malí diváci, ale
i ti starší. Bez ohledu na to, jestli patří mezi znalce herní předlohy. Fenek Ratchet a jeho robotický kámoš Clank
tu spojí síly s bandou superhrdinů a pokusí se zastavit šílence, který chce zničit planetu Solana. Nejde to ovšem
úplně podle plánu a dvojice hrdinů, která má však ke skutečným hrdinům vlastně celkem daleko, má najednou
v rukách osud milionů. Připravte se na pořádnou jízdu!

CineStar, Cinema City

28/04

Ani ve snu / romantický
Lauře je šestnáct let a je to typická puberťačka. Máma s ní nehne, dělá si, co
chce a je paličatá. Umí se ale i celkem solidně hýbat, a když se začne zajímat
o parkour, je jen otázka času, než ji mezi sebe vezme parta, která pobíhání
a blbnutí v ulicích vyloženě miluje. Lauře je s novými kamarády celkem dobře, nejvíc ale s Lukym, do kterého se regulérně zakouká. Pokus navázat s ním
trochu hlubší vztah ošklivě nevyjde a vypadá to, že láska skončí dřív, než vůbec začne. Laura ale ovšem ráda utíká
i do svého snového světa a tam se jí povedlo skončit po Lukyho boku a jsou oba šťastní. Blíží se však okamžik, kdy se
bude muset rozhodnout, jestli přijme realitu, nebo se před ní bude dál schovávat mezi svými vlastními představami.
V hlavních rolích romantického dramatu uvidíte Barboru Štikarovou a Kláru Melíškovou.

28/04

CineStar

Jak se zbavit nevěsty / komedie
Režisér Tomáš Svoboda natočil fajn komedii Hodinový manžel a u žánru zůstává i se svou novinkou Jak se zbavit nevěsty. Ta se bude točit kolem Evy, ženy,
která se už dávno rozvedla s manželem Honzou, pořád to jsou ale kamarádi.
A velmi dobří, takže Eva tak trochu doufá, že to znovu dají dohromady. Když
jí tedy Honza oznámí, že plánuje další svatbu, ale ne s ní, je docela rozhozená.
Jeho novou vyvolenou je krásná mladá inteligentní a talentovaná klavíristka Linda. Co teď s tím? Eva rozhodně nehodlá házet flintu do žita. Její děti, kamarádky i svérázná maminka ji přesvědčují o tom, že ještě není pozdě ukázat
Honzovi, že ta pravá mu může utéct mezi prsty. Občas ale bude potřeba hrát malinko nefér. V hlavních rolích uvidíte
Lenku Vlasákovou, Davida Matáska, Andreu Kerestešovou nebo Janu Švandovou.

		

CineStar

28/04

Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje
dobrodružný
Dobrodružná podívaná pro celou rodinu Bella a Sebastián ukázala, že tenhle
klasický příběh o přátelství malého kluka a velkého psa může dojmout i současnou generaci dětských diváků. A tak tu máme dvojku, ve které se vrací jak
Sebastián, tak i jeho věrná fenka Bella. Druhá světová válka skončila a zdá se, že
všechny teď už čekají jen lepší časy. Sebastián spolu s dědečkem Césarem se těší, až se vrátí Angelina, dívka, která byla
pro Sebastiána skoro matkou a pomohla ho vychovat. Její letadlo se však cestou domů zřítí, a pokud katastrofu někdo
přežil, je někde uprostřed Savojských Alp. Naděje na záchranu je prakticky nulová, Sebastián se však rozhodne i přes to
vyrazit Angelinu hledat. A Bella jde pochopitelně spolu s ním. Začíná další dobrodružství, ve kterém půjde o život, ale
bude i čas na legraci a kochání se nádherným horským prostředím.
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RESTAURACE

To nejlepší z restaurací

02–03/04 a 09–10/04

Sedmý nebe –
Morávka

Burgerování
v nebi

Pro milovníky poctivých šťavnatých burgerů, hezky
po domácku připravených, přichystala restaurace Sedmý nebe – Morávka po dva první dubnové víkendy
skutečné hody. Servírovat se bude hovězí blue cheese
burger – klasický 100% hovězí dvěstěgramový burger
v nové verzi s nivou, slaninou a nakládanou okurčičkou.
Pro příznivce lehčího masa bude v nabídce chicken
steak burger, což je grilované kuřecí prsíčko se zkaramelizovanou cibulkou, vinnou majonézou a plátkem
mozzarelly a rajčete ve výborné bulce. Nabídka platí
i 9. a 10. dubna.

04–14/04

Hotel Continental

Jarní menu

Restaurace hotelu Continental
přichystala pro první skutečně zcela jarní měsíc menu z mladých mas v kombinaci
s čerstvými bylinkami. Mladá masa se vyznačují vysokým obsahem bílkovin a lehkou stravitelností. Pochutnat si zde můžete na konfitovaném jehněčím kolínku
s česnekem a šalvějí, podávaném s bramborovou kaší,
rolovaných králičích stehnech se špenátovými listy
anebo na telecím filetu s kerblíkovou omáčkou a fondovaným bramborem. Jako sladkou tečku si pak můžete
dopřát například bezinkový dort. Rezervace probíhá
na tel: 702 126 554.

06/04 a 28/04

Hotel U Pramenů

Snoubení pokrmů
a vín
Ve středu 6. dubna přijďte
ochutnat vína vinařství Šamšula, které se specializuje
na výrobu limitovaných přívlastkových vín exkluzivní
kvality. Další v řadě poznávacích večerů je naplánován
na 28. dubna a majitel rodinného vinařství pan Beneš
z malebné vinařské oblasti Hrušky představí vína, která obdržela prestižní vinařská ocenění. K vínům budou
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připraveny speciality šéfkuchaře restaurace U Pramenů. Program degustací naleznete na www.upramenu.
cz. Rezervace vstupenek na tel.: 377 522 255, nebo
na e-mailu: info@upramenu.cz. Cena vstupenky 200 Kč,
začátek je vždy od 18:30 hod. 27. května se můžete těšit
na oblíbený vinařský festival „Víno pro Plzeň“.

od 14/04

Restaurace 12°

Festival řízků

Šťavnatý, dobře usmažený řízek
se stal oblíbeným pokrmem
a na talířích je už stálicí. Znáte ale svět řízků opravdu
dobře? Přijďte si to otestovat na festival, kde jsou řízky
králem. Ochutnáte vídeňský telecí, kuřecí, krůtí, vepřový, králičí, ale i zeleninový, a to v tradičním trojobalu,
v pivním či sýrovém těstíčku či v obalu mandlovém nebo
kukuřičném. Společnost bude řízkům dělat bramborový
salát s majonézou, vídeňský bramborový salát, brambory
na různé způsoby, hranolky a další přílohy.

15–
17/04

Na Parkánu

Burgery Na Parkánu

Šéfkuchař Šenku Na Parkánu letošním jarem počínaje
každý třetí víkend v měsíci připravuje speciální burger
s porcí smažených bramborových hranolků. První speciální burger nabídka je tedy tady! Servírovat se bude
burger s trhanou vepřovou plecí, hořčicí a nakládanou
zeleninou. Už víte, kam půjdete na oběd?

16/04 / 19:00

Pulcinella

Řízená degustace
s degustačním
menu
Italská restaurace zve na degustaci za účasti sommeliéra Jiřího Markuzziho. Menu nabídne aperitiv Faive
Spumante Rosé Brut a k němu tataráček z tuňáka se
šalotkou a bruscchettou. Následovat budou gratinované mušle v bylinkové strouhance a bílé víno Verdicchio
– Villa Bucchi. K tagliatelle s hovězím ragú na kořenové
zelenině se bude podávat Sauvignon Picol – Lis Neris,
k hovězímu cuberolu s grilovanou polentou a portobellem přijdou sklenky s červeným vínem Pongelli
rosso – Villa Bucchi a Chianti classico Riserva, Sasseduben 2016 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

llo – Castello di Verrazano. Vše podtrhne ochutnávka
grapp z oblasti Piemonte destilerie MAROLO a variace
sýrů a hořčic. Rezervace nutná na tel.: 377 538 118, více
na www.pulcinella.cz.

17/04 / 12:00

Pils’n’Grill

Farmářský brunch
Duben je měsícem, kdy se
zemědělci i zahrádkáři vrhají
do práce, a tak i dubnový brunch v hotelu Courtyard by
Marriott bude stylový. Bude obklopen atmosférou farmy
a čerstvých surovin či romantikou venkova. Nově je teplý
bufet založen do tří hodin odpoledne a studený o hodinu
déle. Na děti čeká kreativní dílnička, tančící podložka, fotbálek, X-box nebo čokoládová fontána. Za návštěvu mohou hosté sbírat razítka do věrnostní kartičky a získat tak
dvanáctý brunch zdarma. Cena brunche je 590 Kč dospělí, děti do 6 let zdarma, od 6–10 let 150 Kč a od 10–15 let
295 Kč. Rezervace probíhá na tel.: 373 370 142.

22/04 / 19:00

Nevinný bar

Ochutnávka vín
Na duben si pro vás Nevinný
bar ve svém sklípku přichystal
ochutnávku vín z vinařství Ampelos ze znojemské oblasti, jejíž tradice sahá až k roku 1895. Budou se degustovat
nová vína, která si budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny. Vstupenky jsou jako vždy slosovatelné. Kapacita je omezená, rezervujte se prosím předem na baru
nebo telefonním čísle 774 002 005.

27/04 / 18:00

Slunečnice

Japonský večer
Restaurace Slunečnice zve
na ochutnávku japonských
delikates s odborným výkladem, kterou připravil šéfkuchař restaurace spolu se zkušeným lektorem. Menu
se bude skládat ze čtyř chodů, k nimž se budou podávat tradiční japonské nápoje. Hlavní chod, sushi, bude
kuchař připravovat přímo před vašima očima. Kromě
toho dostanete příležitost si sushi vlastnoručně připravit. Předchozí rezervace nutná, a to na tel.: 377 270 194.
Přijďte ochutnat skutečné Japonsko!
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Nechte se zlákat delikatesami mezinárodní i tradiční české
kuchyně. Ochutnejte vegetariánské pokrmy přichystané
z čerstvých surovin. Pokud dáváte přednost masu, objednejte si některý z našich pečlivě připravených steaků. V pracovním týdnu si dopřejte výborné polední menu, které vám
obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem
na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma.

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi
dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna
v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného
sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských
i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla jako
v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky
pro různé počty osob. Je tedy ideální pro malé rodinné
setkání, oslavy nebo třeba firemní večírek.

Restaurace
a Pivnice 12°
Kopeckého sady 329/8, Plzeň
www.restaurant-12.com
Otevírací doba: po–út st–čt 11–24,
pá–so 11–01, ne 11–23 hod.
Restaurace a Pivnice 12° se nachází v jedné z nejhezčích částí centra Plzně, Kopeckého
sadech, přímo naproti Měšťanské besedě. V moderně upraveném interiéru horní restaurace s kapacitou 80 míst si můžete vychutnat pracovní nebo soukromý oběd. V suterénní
části restaurace, která je od začátku roku pouze nekuřácká,
objevíte útulnou pivnici s kapacitou 80 míst a odděleným
salónkem pro 25 osob. V obou prostorách můžete ochutnat tradiční českou kuchyni v moderním pojetí a barová jídla v doprovodu s výborně ošetřeným tankovým, nefiltrovaným pivem Gambrinus a ležákem Pilsner Urquell. Nabízíme
rozlévaná přívlastková moravská i jihoafrická vína a také
italská vína z oblasti Piemont.
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Velké divadlo DJKT

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy sady
16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 4. 19:00
2. 4. 19:00
5. 4. 19:00
6. 4. 19:00
7. 4. 19:00
8. 4. 19:00
9. 4. 19:00
10. 4. 10:30
		19:00
13. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 19:00
22. 4. 19:00
23. 4. 19:00
24. 4. 10:30
		14:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 19:00
29. 4. 19:00
30. 4. 19:00

Mefisto – činohra
S6
Macbeth – opera/-TIT-, premiéra
P
Úklady a láska – činohra
V5
Macbeth – opera/-TITV14
Úklady a láska – činohra
S5
Zvonokosy – muzikál
N4
Polská krev – opereta, derniéra
Koncertní matiné
foyer
Edgar – opera/-TITV17
Romeo a Julie – balet
V2
Zvonokosy – muzikál
N12
Sedlák kavalír/Komedianti – opera/-TIT-, derniéra
Edgar – opera/-TITV1
Romeo a Julie – balet
V6
Zvonokosy – muzikál
N11
Macbeth – opera/-TITV12
Václav Noid Bárta – koncert
Koncertní matiné
foyer
Čardášová princezna – opereta
Aida – opera/-TITS3
Zvonokosy – muzikál
N2
Hello, Dolly! – muzikál
V7
Úklady a láska – činohra
V4
Vila Verdi – činohra, premiéra
P

Nová scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 4. 19:00
2. 4. 19:00
3. 4. 14:00
5. 4. 19:00
6. 4. 19:00
7. 4. 19:00
8. 4. 19:00
9. 4. 14:00
		19:00
10. 4. 14:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4. 19:00
17. 4. 16:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 19:00
22.–24. 4.
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
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Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N8
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Sboristé – činohra
O1
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N9
Flamendr – činohra
S4
Freddie – The King of Queen – balet
Libuše – opera
S8
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
O2
Čarostřelec – opera/-TITN13
Vojcek – činohra
N6
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál KMD14
Jednotka intenzivní lásky – činohra
S2
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky – muzikál
Z
Carmen – balet
N1
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Edith – vrabčák z předměstí – balet
Festival Aerowaves Spring Forward
Carmen – balet
N5
Čarostřelec – opera/-TITN14

Divadlo

28. 4. 19:00 Freddie – The King of Queen – balet
29. 4. 19:00 Carmen – balet
30. 4. 19:00 Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál

N4

Malá scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 439, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

3. 4. 19:00
6. 4. 19:00
9. 4. 19:00
12. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4. 19:00
17. 4. 19:00
19. 4. 19:00
22. 4. 19:00
23.–24. 4.
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00

Probuzení jara – muzikál
Obraz Doriana Graye – balet
Kabaret Burka – činohra, premiéra
Kabaret Burka – činohra
Enigmatické variace – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Žákovské vigilie
Svět kabaret–kabaret svět – muzikál
Probuzení jara
Festival Aerowaves Spring Forward
Probuzení jara – muzikál
Kill de Bill – balet

pro seniory

pro seniory

MS

Divadlo Alfa

Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz

1. 4.
2. 4.
4. 4.
5. 4.

09:00
15:00
09:00
09:00

8. 4. 09:00
9. 4. 15:00
11. 4. 09:00
		19:00
12. 4. 09:00
14. 4.
16. 4.
18. 4.
19. 4.
21. 4.
23. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.

09:00
15:00
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
09:00
14:00

Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 6. a 7. 4.)
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky
Dvojí domov – hraje Experimentální prostor NoD
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 13. 4.)
Kosmo 1 (také 15. 4.)
Kocour Modroočko – hraje Divadlo Krapet
Tři mušketýři (také od 19:00 hod.)
Tři mušketýři (také 20. 4.)
Kolíbá se velryba (také 22. 4.)
Kolíbá se velryba
Kolíbá se velryba
Čert tě vem! (také 27., 28. a 29. 4.)
Dešťová víla – hraje Studio Damúza, klub (také od 15:30 hod.)

Divadlo Dialog

Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz

1.–7. 4.		
8. 4. 19:00
9. 4. 19:00
10. 4. 19:00
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 20:00

Festival Jeden svět – festival dokumentárních filmů
Kde je Lily? – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
Nízkotučný život – komediální drama, hraje Chlupatej kaktus
Debilové – komedie, hrají Ludvíci
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Past na osamělého muže – krimi komedie, Divadlo JakoHost
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Divadlo | Galerie

15. 4.
16. 4.
17. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.

19:00
16:45
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Majebácký divadlení – tři komedie, hraje Divadlo Maebh
Krysař – hraje divadlo Jezírko
Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Maratón – komedie, hraje Spodina, derniéra
V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina
Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum, premiéra

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
27. 4.–18. 9.	Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Kulturní program během výstavy:
28. 4. 17:00 Ženský hlas – autorské čtení
29. 4. 19:30 Slavnostní večer pro Městskou policii
30. 4. 16:00 Koncert žáků ZUŠ Třemošná
Výstavní síň „13“
do 22. 5.	Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. stol. – výstava

Kulturní program během výstavy:
1. 4. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo
5. 4. 17:00 Paleta: Pravidelné setkávání s výtvarníky a fotografy –
Raimund Kirchweger
8. 4. 17:00 Kruhy na vodě – literárně-hudební pořad
14. 4. 17:00 Katastrofické scénáře, jak se dochovaly v baladách
a kramářských písních od nepaměti do našich časů
19. 4. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT
21. 4. 17:00 Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Eva Bendová
28. 4. 15:00 Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12
hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Vzdělávací centrum (VZC), Rakouská
knihovna (RK), Německá knihovna (NK), Anglická knihovna (AK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
4.–29. 4.
Fórum mladé umění Česká republika – Bavorsko – výstava
4. 4. 18:00 Fórum mladé umění ČR – Bavorsko – vernisáž (přízemí)
7.–29. 4.
Spisovatelé za mřížemi – výstava (1. patro)
7. 4. 17:00 Spisovatelé za mřížemi – vernisáž výstavy (1. patro)
11. 4. 17:00 Čtvrtá průmyslová revoluce – seminář (VZC)
14. 4. 09:00 Spisovatelé za mřížemi – konference (VZC, do 16:00 hod.)
14. 4. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáškový cyklus (studovna)

M Ě š ťA N S K Á B E S E DA VÁ S z V E
HUDBA

3. 4.
10. 4.
11. 4.

19:00
19:00
19:00

Bratři Ebenové
Klíč kvartet
Karel Plíhal

DIVADLO

7. 4.
10. 4.

19:00
19:30

Caveman
Hvězdné manýry

O S TAT N Í Ž Á N R Y
19:30
5. 4.
20:15
27. 4.
28. 4. – 1. 5.

Norsko od A do Z
Listování.cz – Kafe a cigárko
Komedy fest 2016

DĚTI

3. 4. 14:30/16:00 U nás v lese
10. 4. 14:30/16:00 Uličnice opice
24. 4. 14:30/16:00 Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
KINO BESEDA
17:30
1. 4.
Zkáza krásou
19:30
Dánská dívka
1. 4.
2. 4. 16:00/18:00 Trabantem do posledního dechu
20:00
Já, Olga Hepnarová
2. 4.
14:30
Trabantem do posledního dechu
3. 4.
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3. 4.
4. 4.
4. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
8. 4.

16:45
16:30
18:30
18:30
17:00
19:30
17:00
19:30

Spartakus - Bolšoj balet
Teorie tygra
Revenant Best of 2015
Carol
Dáma v dodávce
Sufražetka
Čarodějnice
Humr

10. 4. 16:00/18:00 Trabantem do posledního dechu
16:30
11. 4.
Teorie tygra
18:30
11. 4.
Steve Jobs Best of 2015
16:30
13. 4.
Saulův syn
18:30
13. 4.
Ave Caesar!
16:00
14. 4.
Zkáza krásou seniorská projekce / vstupné 69 Kč
18:30
14. 4.
Mustang Best of 2015
18:30
25. 4.
Spotlight Best of 2015
18:30
27. 4.
Lagerfeld důvěrné
18:30
28. 4.
Osm Hrozných Best of 2015
16:30
29. 4.
Trabantem do posledního dechu
18:30
29. 4.
Teorie tygra
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PROGRAM
19. 4. 17:00 Shakespeare, náš současník – přednáška (VZC)
27. 4. 17:00 Dějiny japonské literatury – přednáška (VZC)
28. 4. 17:00 ZatímNijak vol. 2. – autorské čtení (sál beletrie)
29. 4. 14:00 Tvůrčí psaní v praktickém životě (VZC, do 19:00 hod.)
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 4. 16:00 Noc s Andersenem (zahraniční knihovny)
5.–29. 4.
Johann Maierhofer: Kaligrafie – výstava
5. 4. 17:00 Johann Maierhofer: Kaligrafie – vernisáž výstavy
		18:00 Stammtisch – setkání studentů německého jazyka (RK, NK)
6. 4. 17:00 O překladu německém (RK, NK)
7. 4. 17:00 Radana Lencová: Linie dechu – kaligrafický workshop
12. 4. 17:00 U.S. All in one series: Michal Kohout (AK)
13. 4. 18:00 Meeting Literature: John D’Amicantonio
15. 4. 20:00 Meeting Literature Special: Dlouhá noc krátkých textů
(kavárna Inkognito)
20. 4. 17:00 O překladu německém (RK, NK)
21. 4. 17:00 Radana Lencová: Linie dechu – kaligrafický workshop
27. 4. 17:00 Shakespeare for Beginners – přednáška pro učitele (AK)
28. 4. 17:00 Johann Maierhofer – kaligrafický workshop

Galerie města Plzně

Dominikánská 2, 301 00 Plzeň, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz,
www.galerie-plzen.cz

do 3. 4.		
Předtím, teď, potom – výstava na téma čas
3. 4. 13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče, zdarma (do 18:00 hod.)
14. 4. 17:00 Na dosah / Současné umění z Drážďan – vernisáž výstavy
15. 4.–12. 6.	Na dosah / Současné umění z Drážďan – výstava šesti autorů
21. 4. 17:00 Na dosah / Současné umění z Drážďan – komentovaná
prohlídka, vstup zdarma

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514 (FDULS) / Galerie Ladislava Sutnara, Riegerova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod., so 10–15 hod. (GLS)

30. 3. 18:00 Unlimited – vernisáž výstavy (GLS)
31. 3.–30. 4. Unlimited – výstava (GLS)

Galerie Jiřího Trnky v Plzni

nám. Republiky 40, út–ne 10–12, 13–17 hod., po zavřeno, tel.: 378 035 345

do 3. 4.
Představujeme se… – výstava
do 30. 4.
Trochu humoru – výstava (radnice, II. patro)
6. 4.–29. 5.	3 X P / P89 pro Plzeň – výstava obrazů, grafik a trojrozměrných objektů
6. 4. 17:00 3 X P / P89 pro Plzeň – vernisáž výstavy

Dům hudby

Husova 30, tel.: 377 223 451, po–čt 8–21, pá 8–16 hod., www.dumhudbyplzen.cz

29. 4.–29. 5. Eva Hubatová: Vizualizace hudby – výstava (foyer)
29. 4. 17:00 Eva Hubatová: Vizualizace hudby – vernisáž výstavy
16. 5. 19:30 Autorský večer k životnímu jubileu skladatele Jiřího
Bezděka (sál A. Dvořáka)
25. 5. 17:00 Hudba mezi obrazy – podvečer se studenty Konzervatoře
Plzeň a křest básnické sbírky autorky Romany Schuldové
s ilustracemi Evy Hubatové (foyer)
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Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů,
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie
do 22. 5.
Plzeň pohromami stíhaná – výstava
do 19. 6.
Nelítostný pravěk – výstava
Doprovodné pořady:
6. 4. 18:30 Koncert studentů Konzervatoře Plzeň a ZUŠ Chválenická
7. 4. 18:00 E xperienCZE Martina Moravce: Divoká Afrika jak ji ne-znáte
– přednáška (do 19:00 hod.)
12. 4. 17:00 Úloha Karla IV. v křesťanství – přednáška
13. 4. 16:30 Co dovedou kytky rybníků a sádek – přednáška
18. 4. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
19. 4. 17:00 Jarní koncert dětského pěveckého sboru Rolničky, 14. ZŠ
20. 4. 17:00 
Koncert vítězů krajského kola soutěže žáků ZUŠ Hra
na akordeon
21. 4. 18:00 Koncert houslových nadějí
25. 4. 18:00 Koncert žáků oddělení dechových nástrojů ZUŠ T. Brzkové
26. 4. 10:00 Muzejní a galerijní pedagogika – seminář (také 27. 4.)
28. 4. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
29. 4. 18:00 Absolventský koncert Jeronýma Širokého a Adély Babkové

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 17. 4.
Zkamenělý svět u Nýřan – výstava
1. 4.–15. 5.	Vedem – Cesta terezínských kluků stále pokračuje v Plzni –
výstava

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod., www.muzeumloutek.cz

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 29. 5.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika
20. 4. 17:00 Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika –
komentovaná prohlídka, provází Jana Potužáková

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

1.–30. 4.	Kurzy v dílnách, více informací
na www.depo2015.cz/program-makerspace
3. 4. 15:00 Ukradená vzducholoď (Karel Zeman, 1966) – projekce
8. 4. 20:00 GIFANA Night – večer gifů a animovaných formátů
9. 4. 14:00 Camera Obscura – předchůdce fotoaparátu v otevřené dílně
s lektory Animánie
10. 4. 15:00 Malý princ (Francie, 2015) – projekce
12. 4. 16:00 Jednorázová lekce řezání a malování šablony – workshop
(do 19:00 hod.)
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

Instituce | Akce

15.–21. 4.
Festival Finále 2016
22.–24. 4.
Festival Aerowaves Spring Forward (program samostatně)
28. 4. 19:00 FuckUp Night Pilsen II. – známé osobnosti mluví o neúspěších

Knihovna města Plzně

Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-Klub (MK) –
Macháčkova 28, Obvodní knihovna Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, tel.: 378 038 206,
www.kmp.plzen-city.cz

5. 4. 17:00
		18:30
7. 4. 18:30
11. 4. 18:00
13. 4. 18:00
18. 4. 18:00
19. 4. 17:00
27. 4. 18:00

Záhady a záhadologové (9): Stanislav Motl (PS)
Jiří Šámal-Hang: Koncert mezi knihami (KS)
Václav III. – hudební monodrama, hraje Kostým Příbram (LK)
Napříč Afrikou – Andrea Kaucká a René Bauer (MK)
Island: Země ohně a ledu – Kateřina Kubištová (LK)
Tibet: Přechod Transhimálaje – Čestmír Lukeš (MK)
Publicisté.cs – aktuálně: Petr Nováček (PS)
Mladé tužky trampského literárního západu V. (PS)

Nová Akropolis

Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

4. 4. 19:00 Proč lžeme? – přednáška
11. 4. 19:00 Živá moudrost starověkého Egypta – přednáška
12. 4. 16:00 Aztékové – kreativní dílna pro mládež od 12 do 15 let, cena:
240 Kč
13. 4. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč
26. 4. 19:00 Praktická rétorika – kurz, 4x2 hodiny přednášek a cvičení,
cena: 2 900 Kč / 2 200 Kč (do 21:00 hod.)

Festival polévky

Náměstí Republiky, Plzeň, www.festivalpolevky.cz

D klub

Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz

do 13. 5.
7. 4. 15:00
16. 4. 09:00
		15:00
18. 4. 10:00
21. 4. 15:00

		13:30 V elký sobotní program – vyprávění o Egyptě, arabské pokrmy od šéfkuchařů vybraných ambasád, kurzy arabštiny,
arabské kaligrafie a filmové projekce (do 19:00 hod.)
		19:30 Arabské nedivadlo: Cesta na sever – představení, arabsky
s českými titulky
3. 4. 15:00 Animánie dětem – filmy pro děti
9.–10. 4.	Na hraně – přehlídka experimentujícího a studentského
divadla (od 10:00 hod.)
12.–18. 4.	Move in Station 2016 – festival divadla, které to má tak trochu jinak (od 20:00 hod.)
12. 4. 20:00 Den bez Rusáka – Divadelní adaptace výjimečného románu mladé polské autorky, který u nás vyšel pod titulem Červená a bílá.
13. 4. 20:00 Broken words – Pokus o překročení hranic mezi rozdílnými
kulturami, odlišnými jazyky a různými filosofickými koncepty, ale též mezi uměleckými žánry.
14. 4. 20:00 Mimo provoz – Veřejné záchodky o polední pauze. Propojení
pohybového divadla a nového cirkusu.
17. 4. 20:00 Vypravěč – Experimentální zpěv, extrémní tanec, spalující rytmus a osobní zpověď tanečnice a performerky Cecile da Costa.
15.–17. 4.	Tartas – regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů, místo konání: Káčko Dobřany
18. 4. 20:00 Třetí lež – Surovost světa, který je obklopuje, je třeba pochopit, vzít ji za svou, a přelstít ji. Existuje nějaký návod, jak bez
výčitek zabít člověka?
21. 4. 18:00 Literární večer – autorské čtení
24. 4. 15:00 Barevná pohádka – pohádka pro děti s dílnou

Čím budu, až vyrostu – výtvarná soutěž pro děti do 15 let
Malé dějiny velkých osobností – pořad pro seniory
Hedvábné šperky – kurz
Pejsek a Kočička – pohádka pro děti
Z pohádky do pohádky – pohádka, pro školy
Ta naše písnička česká – pořad pro seniory

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz

24. 4. 12:00 5 . ročník plzeňského Festivalu polévky provoní centrum Plzně
– přijďte ochutnat ze 40litrových kotlíků a rozhodnout, kdo vaří
nejlepší polévky nejen v Plzni, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

3. 5.6. 2016 Amfiteátr Lochotín

2. 4. 10:00 P tačí sobota – naučně soutěžní program k Mezinárodnímu
dni ptactva, nositelé ptačích jmen vstup do ZOO a BZ se
slevou (do 17:00 hod.)
23. 4. 10:00 Plzeňský Den Země – naučně soutěžní program (do 17:00 hod.)
30. 4. 15:00 Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka,
čarodějnice a čarodějové mají vstup do ZOO a BZ zdarma

JOHAN z.s. – Moving Station

Moving Station, Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz,
www.johancentrum.cz

do 17. 4.
Kuvajt na malířském plátně – výstava maleb Jaroslava Pavliše
2. 4. 10:00 Pimprlení – regionální festival loutkového divadla, místo
konání: divadlo V Boudě (program samostatně)
		10:00 Arabská snídaně – ochutnávka arabských pokrmů (do 12:30 hod.)
duben 2016 | www.zurnalmag.cz

w w w. M e t a l f e s t O p e n A i r. c z

... a mnoho dalších!

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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Den Staré Plzně

Akce | Kino

Pimprlení

Louka u řeky Úslavy, Husova ulice, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

Loutkové divadlo V Boudě, Macháčkova 28, Plzeň, www.johancentrum.cz

9. 4. 19:00 P růvod s pochodněmi a lampiony
(z náměstí na louku k řece)
		19:30 Středověký hodokvas, na louce u řeky
		20:00 O obrovi – pohádka pro děti, kapela, na louce u řeky
(do 22:00 hod.)
10. 4. 10:40 Program na louce u řeky – stánky s řemesly, projížďky
kočárem, kolotoč, střelba z luku, sokolník
		15:00 Komentovaná rekonstrukce bitvy vojsk římského císaře
Oty a českého knížete Boleslava II., moderuje Petr Jančařík
(louka u řeky, do 17:00 hod.)

2. 4. 10:00 Slavnostní zahájení přehlídky
		10:10 Kašpárek s Honzou v zakletém hradu – hraje Loutkové
divadlo V Boudě Plzeň
		11:35 Nemyta – hraje Loutkový kroužek Dlouhá Ves
		12:20 O nenošených bačkůrkách – hraje Hyjta-Domažlice
		12:30 Povídání s porotou
		14:30 Antikrys – hraje Rámus a Krtek Plzeň
		15:30 Krvavá svatba – hraje Teátr Vaštar (venku)
		16:30 O koblížkách – hraje Střípek Šafrán a Mateřídaška
		17:05 Povídání s porotou
		18:00 Jojo… brzy, chlapče, brzy… [war in progress] – hraje
Mléko, maso, bonbony
		18:50 Povídání s porotou
		20:30 Slavnostní zakončení přehlídky

Pěstuj prostor, z. s.

DEPO2015 (D), Presslova 14, Městská plovárna Plzeň (P), Doudlevecká 71, www.plzne.cz

6. 4.
15. 4.
16. 4.
20. 4.

16:00
17:00
15:00
18:30

O tevřený think tank architektů: Participace v architektuře (D)
Jarní úklid plovárny a okolí (P)
Vítání jara na plovárně (P)
Vyhlášení výsledků 4. ročníku Otevřené výzvy Pěstuj prostor (D)

Festival Aerowaves Spring Forward

DEPO2015 (D), Nová scéna DJKT (NS), www.aerowaves.org

22. 4. 19:00 Y asmine Hugonnet/ARTS MOUVEMENTÉS: Le Récital des
Postures, MARRAFA vzw: HOME (NS)
		22:30 CUBe / Christian UBL / Cie Ornithorynque / Kylie Walters AU (D)
23. 4. 12:30 Fernando Belfiore: AL13FB<3 (D)
		15:00 Himherandit Productions / Andreas Constantinou: The
WOMANhouse (D)
		19:00 DOT504 / Fruček & Kapetanea: Collective Loss of Memory (NS)
24. 4. 12:30 ME-SA / BOD.Y / Renan Martins de Oliveira: Let Me Die In
My Footsteps (D)
		15:00 Ima Iduozee: This is the Title (D)
		19:00 CollettivO CineticO: 10 Miniballetti,
Christos Papadopoulos – Leon & the Wolf: Elvedon (NS)

Motoshow 2016

NC Borská pole, U Letiště 2, Plzeň, www.iborskapole.cz

16. 4. 10:00 Z ahájení doprovodného programu – motokáry, trenažéry,
autosalon, výstava užitkových vozů
		12:00 Zahájení hlavního programu
		12:10 Freestyle motokros – Petr Kuchař, Matěj Česák
(také od 14:45 a 16:30 hod.)
		12:30 Módní show (také od 14:30 a 15:40 hod.)
		12:45 Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna (také od 15:55 hod.)
		13:00 Městská policie – ukázka zásahu
		13:15 Trial – Mirek Lisý (také od 15:15 hod.)
		13:35 Soutěž (také od 15:35 hod.)
		13:40 Stuntriding – Vlastimil Maška
		13:55 Harley Davidson show
		14:05 HZS ukázka zásahu při autonehodě
		15:05 Stuntriding – Vlastimil Maška
		16:10 Stuntriding – Martin Krátký
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Kino a divadlo Káčko

Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060 (SMS
rezervace), www.kacko.cz

1. 4. 20:00
2. 4. 17:00
		20:00
3. 4. 15:00
		18:00
7. 4. 20:00
8. 4. 20:00
9. 4. 17:00
		20:00
10. 4. 15:00
		18:00
14. 4. 17:00
		20:00
21. 4. 20:00
22. 4. 20:00
23. 4. 17:00
		20:00
24. 4. 15:00
		18:00
28. 4. 20:00
29. 4. 20:00

Humr
Zootropolis: Město zvířat 3D
Teorie tygra
Pat a Mat ve filmu
Teorie tygra
Červený pavouk
Spotlight
Pat a Mat ve filmu
Teorie tygra
Zootropolis: Město zvířat
Spotlight
Jak básníci čekají na zázrak
Jak básníci čekají na zázrak
Já, Olga Hepnarová
Jak básníci čekají na zázrak
Kniha džunglí 3D
Kolonie
Kniha džunglí
Jak básníci čekají na zázrak
Boj
Nikdy nejsme sami

Cinema City

OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.:
374 809 777, www.cinemacity.cz

31. 3.–7. 4. Pat a Mat ve filmu, Táta je doma, Teorie tygra
7.–14. 4.
Nikdy nejsme sami, Spotlight, Ulice Cloverfield 10
14.–21. 4.
Kolonie, Orel Eddie, Pátá vlna
21.–28. 4.
Kniha džunglí, Lovec: Zimní válka
28. 4.–5. 5. Ani ve snu
Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, Ave, Caesar!, Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti
(2D i 3D), Bohové Egypta, Dánská dívka, Deadpool, Decibely lásky, Dvojníci,
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Grimsby, Hodný dinosaurus, Kung Fu Panda 3 (2D i 3D), Ledová sezóna, Lída
Baarová, Polednice, Řachanda, Revenant Zmrtvýchvstání, Rodinný film,
Rudý kapitán, Série Divergence: Aliance, Trabantem do posledního dechu, Už
je tady zas, Zootropolis: Město zvířat (2D i 3D)

CineStar

31. 3.–7. 4. Pat a Mat ve filmu, Táta je doma, Teorie tygra
7.–14. 4.	Moje tlustá řecká svatba 2, Nikdy nejsme sami, Pád
Londýna, Ulice Gloverfield 10
14.–21. 4.	Jak básníci čekají na zázrak, Kolonie, Pátá vlna, Příběh lesa,
Orel Eddie, Zlo nikdy nespí
21.–28. 4.	Carol, Jak přežít single, Kniha džunglí, Lovec: Zimní válka,
Spotlight
28. 4.–5. 5.	Ani ve snu, Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje, Jak
se zbavit nevěsty, Ratchet and Clank
Dále hrajeme: Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti (2D i 3D), Bohové Egypta, Deadpool, Decibely lásky,
Dvojníci, Grimsby, Kung Fu Panda 3, Lída Baarová, Polednice, Řachanda, Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek, Rudý kapitán, Série Divergence: Aliance,
Trabantem do posledního dechu, Zootropolis: Město zvířat

Anděl Music Bar

Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

8. 4. 20:00
		22:00
9. 4. 21:00
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.

21:00
21:00
21:00
22:00
22:00
20:00
21:00
21:00
21:00

23. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.

21:00
21:00
21:00
21:00

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.:
377 434 999, www.cinestar.cz

1. 4. 22:00
2. 4. 22:00
4. 4. 20:00
5. 4. 21:00
6. 4. 20:00
		22:00
7. 4. 18:00
		20:00

28. 4. 21:00 Kapitán Demo – metal, pop, elektro
29. 4. 22:00 DJs (také 30. 4.)

DJs
Bounce! Bounce!
Andělský Biograf
Jazz & Beyond – Jazz session
Jeden svět 2016: Kola versus auta
Jeden svět 2016: Havana Motor Club
Jeden svět 2016: iShorts – Hledání domova
Jeden svět 2016: Slavnostní zakončení – koncert Allstar
Refjúdží Band
Donnie Darko – rock-progressive + CityLights – rock'n'roll-hardcore + Ghost of You – psychedelic-pop + after party DJ
DJs
Electric Circus – balkan latin beats & electro swing,
DJ Gadjo a hosté
Animánie uvádí…
Čokovoko – alternative-hip hop
Final Stair (DE) – rock + Bros´n´Beasts – alternative pop, rock
DJs (také 22. 4.)
Manaworld DJs
Andělský Biograf
Ty Syčáci – alternative-world music
Smrtislav – alternative-rock
Strýčkova Zahrádka – psychedelic-alternative + Melmåc –
emo-screamo
Tropical Beat 2016 Warm-Up
Arms and Sleepers (US) – ambient trip hop duo
Slam Poetry
Rituály + Isua + NiceLand – akustický set
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1. 4. 21:00 Mortal Cabinet – hudební projekt
8. 4. 20:00 Smím prosit…? – tančírna
12. 4. 20:00 The Man Is Not a Bird (FR) + Another Five Minutes (FR) +
Remek – hardcore, rock
13. 4. 20:00 Buriers (UK) – fokl + Kalle – slowcore
15. 4. 20:00 Excelent Player: Vitalic (FR) + DJ Tvyks + DJ Akira + DJ Diom
15.–17. 4.
ČOKOFEST – Čokoládový Festival
19. 4. 20:00 Deaths – pop, indie, chillwave + Mayen – pop, indie,
elektro + Still Parade – pop, folk
21. 4. 20:00 Skautské 20x20
27. 4. 20:00 Playback Contest Plzeň

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, tel.:377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz

1. 4. 20:00
4. 4. 20:00
5. 4. 19:30
6. 4. 20:00
7. 4. 20:30
12. 4. 19:30
14. 4. 20:30
19. 4. 19:30
		20:00
21. 4. 20:30
26. 4. 19:30
27. 4. 20:00
28. 4. 20:30

Anatol Svahilec – slam poetry champion
Suddenly Human (D) – post rock, alternative
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Laputa – projekce filmu
Dr. Kary & DJ Wilda Panda
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Malox (IZR) – klezmer, punk, jazz
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Stinka – surf-alternative
En.dru – beatbox, live vocal looping
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Song Brothers – projekce hudebního dokumentu
Záviš – kníže českého pornofolku

,
Ivana,Mirka
ndra
xa
Marcela,Ale
Tyto všechny

dubnu
mají svátek v
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PROGRAM
29. 4. 20:00 Vernisáž výstavy koláží Jiřího „Perreta“ Pecha
30. 4. 20:00 Helemese – šraml, šanson, bigbít

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz

1. 4.
8. 4.
15. 4.
23. 4.
29. 4.
4. 5.
5. 5.
13. 5.
20. 5.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Replay + Sarin – hardrock
Whitesnake Revival – rock
LSD – pop, rock
HeWeR – rock
Palice – rock
Burma Jones (ČR) – pop rock
Eric Sardinas & Big Motor (USA) – blues rock
Bára Zemanová + Electric Lady
Palice – rock

Saloon Roudná

Na Roudné 17, Plzeň, www.saloonroudna.cz

4. 4. 19:00 Zpívaná Šíleného Karla
21. 4. 18:30 Lignit – country, folk
23. 4. 11:00 Západočeské oblastní kolo Porta 2016

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

1. 4. 19:30
2. 4. 20:00
6. 4. 20:00
7. a 21. 4.
8. 4. 20:30
9. 4. 21:00
13. 4. 20:00
15. 4. 20:00
16. 4. 20:00
20. 4. 20:00
22. 4. 20:30
23. 4. 20:00
27. 4. 21:00
29. 4. 21:00
30. 4. 21:00

Jaguwar, Bear Makes Ninja, Alright the Captain
Gauneři, Godspeed Hellbound, Hejtman, Johnny Stalk
Cheap Wine (FR), Ginny Andro Syndrome
Múza 2016 – 6. & 7. postupové kolo (ve 20:30 hod.)
In Memory of Kurt Cobain
teepee, Republic of Two, Tichonov
Open Stage – The Linings & Kluci, zdarma
Kamil & Friends, Blaženka, Míša Leicht, Crimson Fields
Baby Secondhand, The Jokers, S.V.Z.
Open Stage – SticX & Budulínek, zdarma
Qui (USA), Hollywoodfun Downstairs (NZ)
Food Not Bombs – Remedy Leech, Pesopír, Dirty Bastard
Carnival Youth (LV)
China Shop Bull (UK), Killaflaw (UK)
TBA…

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

1. 4. 18:00 Mirunka má narozeniny
2. 4. 20:00 Faith is More – revival
5. 4. 19:00 Glajstr duo – intelektuální porno pop + Filip Koryta – folk
pop, host: emotivní uskupení Podzim
7. 4. 20:00 Alternativa – hip hop

Kluby

9. 4.
12. 4.
14. 4.
16. 4.
21. 4.
23. 4.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Disharmonic, host: The Lenthilium
Perníková zpívaná
Jirka Much + host
Accoustic concert: Casiopea, Interitus, Tezaura
Duo Komáři – trampové volí TRUMPA!!
Acoustic Night – rockové hity od 70.let po současnost +
Michal Röhrich a Pavel Jeřábek
26. 4. 20:00 Perníková zpívaná
28. 4. 20:00 Zuzana spol. – irská a skotská hudba, Bez bb – bluegrass
31. 4. 20:00 The Rockles + The blbs – nejzajímavější kapely v Plzni

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

1. 4.
2. 4.
8. 4.
9. 4.
15. 4.
16. 4.
22. 4.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Ektor, support: Deadly Groove, oldies: DJ´s Carbon and Pila
Havana Club Especial – DJ Deadly Groove, oldies: Moon
Matamar, support: DJ Cuco Van Dee, oldies: Run
Beer-Pong Tournament – DJ ZedT, oldies: DJ´s Carbon and Pila
Earthquake – DJs Wavehookers, oldies: Ladin
City Casino Night – DJ Cuco Van Dee, oldies: Sobol
Snowbitch discoteque – DJ Rusty, DJ Bodymovin,
DJ Phillips, oldies: Moon
23. 4. 21:00 Majáles v Pantheonu – DJs Mottca a Vassa, oldies: Run
29. 4. 21:00 Čarodějnický speciál – DJane Luccia, oldies: Ladin
30. 4. 21:00 Richard Reynolds, Kristian Calderon, Paulie Gabrieli, oldies:
Sobol

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

1. 4. 21:00 Disco 2016 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers
2. 4. 21:00 S oul Fly Music Records Night – DJs Matt Walli, Tomas Drex,
Tomáš Kuch, Andre Lesu, Meduz.
6. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Peeter M.
8. 4. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece
9. 4. 21:00 Life! – DJs Sasha Vee, Andy Road, Luppi Clarke
13. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Tom Kay
15. 4. 21:00 Bravo! – DJs L.P.D. & Maztah
16. 4. 21:00 Absolut Alt + Trance – DJs Stoneface & Terminal, Artento Divini, ProggyBoy, Lucas Age, Maicuss, OneZees, Antonio, Andre
Yreli, Acidflash, Sammuell Benx, La Kate, Home, Molczik
20. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Dragon
22. 4. 21:00 Deluxe Techno Night – DJs Ennie, Basstard DJs, SoJa DJs,
B.UNQ!
23. 4. 21:00 Comeback – DJs O Jey Bee & Tokátko
27. 4. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
29. 4. 21:00 Fiesta – DJs Jeyp & Ennie, special guest DJ Richie
30. 4. 21:00 Rise Up! – DJ Peeter M. a.k.a. Peter Wild & friends

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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LESNÍ KRÁLOVSTVÍ
14. 4. – 1. 5.
Interaktivní výstava
o lese a jeho obyvatelích

Dětské lesní dílny

23.4., 14–17 h
malování na obličej • výroba masek a pohyblivých
zvířátek • speciální jelení kvíz • soutěžní křížovka

www.oc-plzen.cz
Rokycanská 1424/128, Plzeň

