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před časem jsem vedla s jedním Britem debatu
na téma, proč Češi nejsou vášnivými vyznavači svatého Valentýna. Nějak nedokázal pochopit, že my
máme pro zamilované ne chladný čtrnáctý únor,
nýbrž vlahý a teplý první máj, potažmo celý máj.
Květen je vůbec kouzelný měsíc. Ještě před dvěma sty lety se i v Čechách jmenoval máj, to až
Josef Jungmann mu v roce 1805 dal poetické jméno květen.
Všechno kolem kvetlo, on překládal Chateaubriandovu Atalu a narazil na poetické
pojmenování pátého měsíce roku jako lune de fleurs, tedy měsíc květů. Tehdy se
mu nejspíš vybavilo polské jméno měsíce dubna, kwieceń – a květen byl na světě
a záhy se vžil! Když však o třicet let později psal Karel Hynek Mácha svou vrcholnou lyrickoepickou skladbu o tom, že byl pozdní večer, verš o prvním květnu, lásky času, se mu tam nehodil. A tak novoty sem, novoty tam, čeština má pro jeden
měsíc v roce dva názvy. Žádný jiný měsíc než květen, nebo chcete-li máj, se tím
pochlubit nemůže. A má toho ke chlubení ještě víc. Například začíná ve stejný den
v týdnu, v jaký bude příští Nový rok. Nevěříte? Podívejte se do kalendáře: první
máj je v neděli a Nový rok bude v neděli také. To je také něco, co žádný jiný měsíc nemá. Žádný jiný totiž nezačíná v týž den v týdnu, jako květen. Leden, duben
a červenec letos začínají v pátek, únor a srpen v pondělí, březen a listopad v úterý,
červen ve středu, září a prosinec ve čtvrtek a říjen v sobotu. A to ještě nemluvím
o starých rituálech, jako je stavění májek a pálení čarodějnic, které mu předchází.
Máme zkrátka před sebou nejkouzelnější měsíc roku. Co dosud spalo nebo se jen
stydlivě probouzelo, teď exploduje v barvách květů a bezpočtu odstínů zelené,
ale i v barvách jarních až letních kolekcí obchodů s oděvy. Na stáncích se objevují
první ovocné pozdravy léta, jako jsou jahody a melouny. Teplé bundy a kulichy
střídají krátké sukně a kalhoty, vlasy povlávají ve větru, oči jiskří odrazy slunečních
paprsků. K návštěvě zvou první velké akce pod širým nebem.
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Jak svůj květen prožijete vy? Prvního pochopitelně neminete pořádně rozkvetlou třešeň, aniž byste se pod ní náležitě políbili s partnerem. A dál? Zatím nevíte?
Na následujících stránkách pro vás jako vždy máme spoustu zajímavých tipů, a to
jak na akce venku, tak na ty v suchu a teple interiérů. Jsou tady divadelní představení a výstavy, ale třeba i festival Mediterránea, Flamencopa, Festival stepu,
Dny japonské kultury, Slavnosti svobody, Narozeniny krále Karla nebo žhavé brazilské rytmy v podání Wolfganga Lackerschmida & The Brasilian Trio. K akcím více
či méně tradičním se navíc přidá přechod Merkuru přes Slunce, kteréžto nebeské
divadlo budeme moci také sledovat. Tak už víte, jaký bude váš květen?
Aby byl výjimečný, jak zaslouží, to vám přeje
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Skupova Plzeň po dvaatřicáté

08–12/06

Skupova Plzeň
po dvaatřicáté
Přední loutková divadla, nezávislé
loutkářské soubory i unikátní alternativní projekty z České republiky
i z řady evropských zemí se sejdou
na začátku června v Plzni na 32. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova
Plzeň. Návštěvníci nejstarší české profesionální divadelní přehlídky, která proběhne
od 8. do 12. června, se mohou těšit na domácí novinky i významná současná představení z Německa, Finska nebo Slovenska.
I letos tvoří páteř festivalu soutěž českých
profesionálních divadel a souborů. „Návštěvníci zde uvidí vrcholy české loutkářské
a alternativní scény uplynulých dvou let.
Hradecké kultovní Divadlo DRAK na Skupovce uvede festivalovou premiéru kouzelné
hudební pohádky O bílé lani, Cirk La Putyka
představí únorovou novinku Biograf s vynikajícím Jiřím Kohoutem v titulní roli. Domácí
Alfa uvede loňskou detektivku Spadla klec,
pražské Divadlo Minor přiveze pohádkový
příběh pro děti i rodiče Mami, už tam budem,“ řekl ředitel festivalu Jakub Hora.
Diváci i festivaloví hosté se mohou těšit
i na pozoruhodné zahraniční inscenace.
Skupovu Plzeň zahájí ve středu 8. června
netradičně opera, a to přímo Mozartova
Kouzelná flétna v podání německého uskupení Thalia Compagnos an ensemble Kontraste. „Jde samozřejmě o originální loutkovou verzi Kouzelné flétny. Vizuální roli tu
převezmou loutky, ale samozřejmě nebude
chybět symfonický orchestr a skvělý operní
pěvec, který zvládne všechny party. Inscenaci však dominuje hlavně vynikající humor, který přechází v salvy smíchu ze strany
publika,“ dodal Hora.
Soutěžní program doplňuje inspirační
festivalová řada, která nabídne zajímavá
představení alternativní scény, počiny studentů divadelních škol i novinky plzeňské
amatérské scény v podání divadel V boudě
a Střípek.

6

Skupova Plzeň uvede také představení pod širým nebem,
loutkové animované filmy v letním kině nebo loutkářské dílny, kde si děti s rodiči vyrobí vlastní loutku. Festival probíhá
ve třech sálech Divadla Alfa, prostorách Moving Station na Jižním předměstí, v areálu DEPO2015, v Muzeu loutek a v ulicích
a parcích města Plzně. Vstupenky na Skupovu Plzeň lze zakoupit
od 25. dubna v předprodeji Plzeňská vstupenka a na stránkách
www.skupovaplzen.cz. Zde také najdete celý program festivalu.

08/06 / 19:00

Divadlo Alfa

Thalia Compagnos:
Kouzelná flétna
Unikátní verze Mozartovy opery v podání norimberských mistrů loutkářů a symfonického orchestru. Dva
loutkoherci inscenují půvabné Mozartovo dílo ve světě loutkové
imaginace naživo i na projekčním plátně ve tvaru barokní opery.
Ve hře jim skvěle sekunduje vynikající operní pěvec, který zvládá
mužské i ženské party a vlastně všechny pěvecké i pohybové party.
Inscenace na pomezí opery, loutkového divadla a grotesky objela
takřka celý svět a nyní je uvedena poprvé v České republice.

10/06 / 21:30 11/06 / 14:00, 19:00

Moving Station

Cirk La Putyka: Biograf
Letošní vynikající počin z produkce Cirk
La Putyka. Divadlo se promění ve starý
Biograf, kam herec – starý promítač zve kromě diváků i své oblíbené filmové hrdiny. V kouzelném kině vystupují postavy z plátna
na jeviště a herci i diváci se jako zázrakem ocitají zase na plátně
filmovém. V režii Marka Zákosteleckého vzniklo unikátní trikové
představení, kde roli uvaděčky, promítače, šatnářky, King Konga,
Mumie, Dr. Frankensteina a dalších hrdinů stříbrného plátna vytvořil jediný herec Jiří Kohout. Divák však těžko pozná, kde je hranice mezi světem filmu a realitou, zvlášť když se někteří šťastlivci
v jediném okamžiku přenesou z hlediště rovnou na filmový pás
a plátno. Vhodné pro děti i dospělé.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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AKCE MĚSÍCE

Motoshow 2016

27–29/05

Oslavte Evropský den
sousedů po svém
Poslední květnový víkend, kdy se již
potřetí koná Evropský den sousedů,
můžete využít ke zkrášlení své ulice,
pozvat sousedy na grilování, uspořádat kulturní odpoledne pro lidi
z okolí nebo se vydat na komentovanou procházku různých plzeňských
čtvrtí. Seznamte se se svými sousedy
a udělejte něco pro své okolí!

Ty z vás, kdo mají chuť uspořádat před svým domem nebo na zahrádce společné vaření a stolování, podpoří Plzeň 2015 dárkovým
balíčkem. Stejně jako v předchozích letech je třeba se předem přihlásit, a sice do 15. 5. na e-mail sousede@plzen2015.cz. Vaše posezení může zpříjemnit také živá hudba nebo jiné vystoupení,
z nichž bude možné vybírat od poloviny května.
Nově se k sousedským posezením přidružily také dobrovolnické
aktivity. Do poloviny dubna bylo možno se registrovat a upravit
tak se svými sousedy místo ve svém okolí za finančního přispění
organizátorů. Pokud jste termín propásli, můžete se do úprav v pátek pustit sami. Nová lavička nebo ohniště vám budou dělat radost
nejen tento den.

Program
Pátek 27. 5. 	Dobrovolnický úklid
a úprava vybraných míst
Sobota 28. 5.	Akce pro veřejnost
v programových ohniscích,
odpoledne
Sobota 28. 5.	Sousedské večeře u vás
doma, podvečer
Neděle 29. 5.	Komentované procházky
po městských částech
(v 10:00 a 14:00 hod.)
První ročník Evropského dne sousedů
proběhl v roce 2014, o rok později byl den
sousedů součástí hlavního programu Evropského hlavního města kultury, kdy
se do něj zapojilo přes pět tisíc lidí. Milé
přijetí sousedy i zájem ze strany komunitních center organizátory přesvědčil,
že se vydali správným směrem a že nová
tradice má naději přetrvat i do dalších let.
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K pořádání Evropského dne sousedů se přihlásilo také několik komunitních center a spolků, z nichž některé si zažádaly o finanční
příspěvek u Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Těšit se tak
můžete na Sousedský jarmark v Bolevci před TOTEMem, program
Evangelické církve na Bolevecké návsi, odpoledne v ulici Karolíny
Světlé s Ledovcem, setkání na Mikulášském náměstí s Informačním
a vzdělávacím centrem, program spolku Pěstuj prostor na Městské plovárně, rozžitou Kollárovu ulici, hraní v zámeckém parku
v Křimicích a na Malesické návsi i v Malé umělecké školičce Muška
ve Lhotě. Jaký konkrétní program si pro vás na sobotní odpoledne
připraví, se dozvíte na www.evropskydensousedu.cz.
V neděli pak můžete vyrazit na komentované procházky po městských částech, na nichž se možná dozvíte něco nového o místě,
kde roky žijete. Od 10:00 hod. začínají trasy zaměřené na historii
plzeňského povstání května 1945, záchrany Mikulášského hřbitova a na socialistické umění ve veřejném prostoru, odpoledne
ve 14:00 hod. vyráží průvodci po Lochotíně a Roudné, Petrohradě,
po stopách měnové reformy 1953 či podél řeky Radbuzy. Vstupenky dostanete v prodeji v síti Plzeňská vstupenka za 100 Kč, na místě
v případě zbývající volné kapacity za 150 Kč.
Pokud se chcete osobně dozvědět více informací o tom, jak se
do akce zapojit, přijďte ve středu 4. května v 18 hodin do kavárny
DEPO2015, Presslova 14, kde se potkáte s organizátory. Ti ocení také
pomoc s propagací Evropského dne sousedů ve vašem okolí – s sebou si z depa můžete odnést letáky a plakáty, kterými pozvete sousedy na večeři. Stáhnout a vytisknout doma si je můžete i z webu.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Metalfest Open Air 2016

Festival odstartuje úderem pátečního poledne brněnská power
metalová kapela Eagleheart. Hned po nich na pódium vlítne
švédská death metal banda Entombed A.D., v čele s frontmanem
L. G. Petrovem, takže se opravdu vyplatí na festival dorazit včas!
Především příznivce heavy metalu pak potěší další švédské kapely
Grand Magus a Bloodbound, epic power metalový set představí
britsko-švýcarská skupina Gloryhammer a všechny přítomné doslova spláchne metalcore smršť v podání jedné z nejzásadnějších
kapel ve svém žánru, německých Heaven Shall Burn.

Nightwish

03–05/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open Air 2016
Již po sedmé v řadě proběhne v Plzni zastávka mezinárodního open air festivalu
Metalfest 2016, na kterém se během tří dnů
opět představí celá řada zvučných jmen
světové metalové scény patřící k absolutní
špičce ve svém žánru.
Stejně jako v předchozích letech se pořadatelům Metalfestu podařilo i letos udržet
vysoko nastavenou laťku kvality a na své
si tradičně během prvního červnového
víkendu přijdou fanoušci nejrůznějších odnoží rockové a metalové hudby. Fanoušci si
ovšem tento festival našli a oblíbili nejen
pro jeho skvělou hudební dramaturgii,
ale i pro jeho jedinečné přírodní prostředí, ve kterém se koná. Překrásný amfiteátr
na Lochotíně, kde je z každého místa krásně vidět na pódium, obklopený parkem
a loukami, sousedící s plzeňskou ZOO, a to
vše jen kousek z centra západočeské metropole Plzně.
Vstupenky jsou již v obvyklých předprodejích a kompletní informace a novinky
najdete na oficiálním festivalovém webu
metalfestopenair.cz nebo na oficiálním
FB profilu.
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O závěr prvního dne se postará nejprve nový hvězdný projekt
Almanac kolem kytaristy Victora Smolskiho (ex Rage) a nakonec
největší hvězda letošního ročníku Metalfestu – fenomenální finská
kapela Nightwish, která představí plzeňskému publiku aktuální
album „Endless Forms Most Beautiful“, které bylo hned druhý den
prodeje v České republice zlaté!
V sobotu program startuje již od půl jedenácté. Během dne se
můžete těšit na tuzemskou stálici Dark Gamballe, klasický rock,
blues a rock´n´roll v podání nadějného amerického kytaristy Jareda Jamese Nicholse se svojí kapelou, norské gotiky Sirenia, legendu německého melodického death metalu Crematory nebo
nizozemskou symphony metal skupinu Delain.
Po ní se na pódiu představí kultovní finská metalová kapela Stratovarius, která se na hudební scéně pohybuje již více než třicet
let. O závěr nabitého programu druhého festivalového dne se postarají jejich hvězdní krajané Lordi, kteří do Plzně přivezou zbrusu
nové album, a jedna z největších hvězd letošního ročníku, fenomenální kytarista Zak Wylde!
Poslední den sedmého ročníku odstartuje opět v 10:30 italská
rocková parta Rock´n´Roll Army. Po nich se postupně představí
německá doom metalová kapela Mantar, maďarský power metal
Wisdom, rakouští metalisti Visions of Atlantis, švédská hard rock
& heavy metal skupina Crucified Barbara a ruská pagan metalová
smečka Arkona.
O důstojné zakončení letošního ročníku se postará trojice kapel,
z nichž první v pořadí bude vystoupení legendární finské metalové
kapely Amorphis, kterou na pódiu vystřídá nizozemská symphonic metalová skupina Epica.
Lahůdkou pak bude vystoupení skupiny Dirkschneider, kolem
bývalého frontmana legendárních Accept! Setlist celého jejich
koncertu budou tvořit právě jen písničky z celé historie skupiny
Accept, a Udo Dirkschneider, který si na toto vystoupení vyžádal
dvě hodiny čistého času, je bude zpívat naposledy, tak to si rozhodně nemůže nechat ujít žádný fanoušek této německé kapely!
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Predator Challenge

25 a 26/06

NC Borská pole

Predator Challenge
Pokořit vlastní limity, otestovat odvahu i vůli
a odhodlání. To slibuje extrémní závod Predator
Challenge, který se po roce opět vrací do Plzně.
O víkendu 25. a 26. června vyroste před Nákupním
centrem Borská pole jedinečná trať z dílny tvůrců
legendárního Predator Race. Loňský premiérový
ročník nalákal na Borská pole stovky odvážlivců.
„Úspěch prvního ročníku byl ohromný. I když se
jedná o skutečně extrémní závod, ukázalo se, že
milovníky adrenalinu to táhne. Na trať se vydaly
stovky nadšenců a právě úspěch premiérového ročníku je důvodem, proč jsme se rozhodli jít
do toho znovu. Ačkoliv se jedná o organizačně
a samozřejmě i finančně velmi náročnou záležitost, chceme to lidem opět dopřát. V rámci republiky je to opravdu jedinečná záležitost,“ říká k novému ročníku manažer NCBP Jan Lisý.
To, že Predator Challenge je mimořádnou výzvou,
je jasné už ze samotné koncepce trati. Závodníci
musí v časovém limitu zdolat stometrový úsek,
který je protkán důmyslnými a velmi náročnými
překážkami. Nechybí lanové prvky, překážky ze
dřeva, ze železa, nahnuté plošiny a další extrémní vychytávky. Lahůdkou je takzvaná megavlna,
tedy tradiční překážka Predator Race. „Jde samozřejmě o extrémně náročný závod. Unikátní je
ale také v tom, že nerozhoduje výhradně jen síla.
I když každá překážka má svá pravidla, závodníci
musí v mnoha ohledech zapojit i fantazii a invenci, mohou zvolit různé způsoby zdolání. Mnohdy
tak může nápad překonat sílu,“ říká Jiří Pěč z produkce závodu.
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Ačkoliv závod slibuje velké klání, rozhodně není určený
jen pro profesionální sportovce. Na trať si může troufnout
každý průměrně trénovaný člověk, který se nebojí fyzické
zátěže a má chuť otestovat své limity a hranice. Závod je
otevřený jak pro muže, tak pro ženy. Registrovat se zájemci
mohou již teď, na stránkách www.iborskapole.cz.
Každý milovník sportovních výkonů i adrenalinu zná ten
pocit z překonání sám sebe. I to je cílem obdobných závodů. Tentokrát ovšem nebudou chybět ani velmi lákavé
prize money a spousta dalších cen.
Loňský Predator Challenge nalákal na Borská pole kromě
stovek závodníků i úctyhodný počet diváků. „Závod je divácky velmi atraktivní. Lidé znají podobné závody z televize, vidět to na vlastní oči je samozřejmě úplně jiný zážitek,“
říká Jiří Pěč.
Predator Challenge bude také v letošním roce rozdělený
do dvou dnů. První den, sobota, bude ve znamení kvalifikace. Ta bude jako obvykle sítem pro nedělní finále. Nabídne polovinu z celkového množství překážek. Na finálovou
plnou trať se tak dostane výběr až těch nejlepších.
Pro diváky podél trati vyrostou po obou stranách tribuny,
ze kterých budou mít parádní výhled přímo na urputná
a mnohdy velmi dramatická klání. Chybět nebude ani zázemí pro diváky, kde si budou moct dopřát oddych od vypjatých okamžiků na trati a osvěžit se.
„Po loňských zkušenostech věříme, že i tentokrát si Predator Challenge najde své fanoušky nejen z řad závodníků,
ale i diváků. Ze široké škály akcí, které se na ploše před
Nákupním centrem Borská pole tradičně v průběhu roku
odehrávají, se právě tento závod stal okamžitě hitem. Už
nyní máme informace, že přihlášeny jsou stovky závodníků. Osobně si tak myslím, že se zde rodí nová tradice těchto
v republice unikátních závodů a v budoucnu se startovní
listina ještě rozroste,“ uzavírá Jan Lisý.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

DO VARU
U

vás přivede Karel IV.
V.
700.karlovyvary.cz
Letos žije Karlem IV. celé město! Bohatý královský program pro celou
rodinu je připraven pro návštěvníky po celý rok.
6. – 8. květen Zahájení lázeňské sezóny

Začátek oslav – nejvýznamnější akce sezóny.
Těšit se můžete na bohatý kulturní program,
jehož vyvrcholením bude průvod družiny
Karla IV. městem.

Květen – září Pískové sochy

Při zahájení lázeňské sezóny se
návštěvníci mohou těšit na tvorbu sochy
Karla IV. u Mlýnské kolonády, v červenci
pak sochu Zámecké věže u Tržní kolonády
a v srpnu sochu Korunovačních
klenot u Alžbětiných
lázní.

16. září – 31. říjen Výstava
České korunovační klenoty na dosah

Jedinečná putovní výstava mistrovských
replik Českých korunovačních klenotů,
mnoha dalších exponátů a tematických
zajímavostí ze středověku a doby Karla IV.

6. 5., 18. 6., 8. 7., 13. 8., 7. 10.
Karlovo město – hrané prohlídky

Hrané prohlídky ve spolupráci s Pouličním
divadlem Viktora Braunreitera – po stopách
Karla IV. Průvodce provází Karla IV. městem

3. – 5. červen
Karneval králů
Setkání králů
různých odvětví.
Nenechte si ujít
pestrobarevnou
podívanou
v poutavých kulisách královského města.

2. – 3. září Festival světelných instalací
Audiovizuální show Královská cesta Karla IV.
– 700 let s námi. Karlovy Vary rozsvítí svou
jedinečnou architekturu světelnými efekty.

a představuje mu vše
zajímavé, co se událo
od dob, kdy dle legendy
skolil jelena u Vřídla.

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Jiří Bartoška se v komedii Teorie tygra (9. 5.) vrací na plátna kin. Coby zestárlý veterinář se snaží vymanit z vlivu manželky a hodlá změnit svůj život.
11. května se díky filmu Humr dozvíte, že budoucnost nepřeje singlům.
Na konci května si určitě nenechte ujít hit Už je tady zas. Co se stane, když
po 70 letech obživne Adolf Hitler, zjistíte 25. května.

„Květnový mix v Kině Beseda: Šílený Max,
Belmondo i beseda s polárníkem.“
V polovině května se můžete nechat zmrazit dokumentem Nebe a led
(18. 5.). Prožijte dobrodružné cesty, které vedly až k objevení globálního
oteplování. Po projekci bude beseda s českým polárníkem Pavlem Kaplerem.
Druhý dokument se podívá na zoubek Jeanu-Paulu Belmondovi. Ve snímku
s jasným názvem Belmondo (30. 5.) legendární herec společně se svým synem Paulem navštívil místa, kde vznikly jeho nejznámější filmy.
Kino Beseda vás v květnu zavede na spoustu zajímavých míst. 2. května nabízí
procházku po Vatikánských muzeích, 16. května budete mít možnost prohlédnout si jeden z nejslavnějších
operních domů světa La Scalu a 26. května můžete vyrazit do Londýna na Hamleta v podání Benedicta Cumberbatche.
Kino Beseda bude servírovat i tři hollywoodské trháky – Šílený Max: Zběsilá cesta (5. 5.), Deadpool (12. 5.)
a Star Wars: Síla se probouzí (19. 5.). A na červen je pro všechny filmové fandy připravena naprostá pecka –
v červnu bude Kino Beseda promítat pouze za 69 korun!

08–09/08

Romeo, Julie
a Beseda
Montekové, Kapuleti a Kašpaři! Prožijte
nejslavnější
milostný
příběh
v jedinečné úpravě pro osm postav.
Rozpálené ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody
a mladá láska, a to vše speciálně upravené pro zahradu
Měšťanské besedy.
Shakespearův text patřící k vrcholným tragédiím Kašpaři upravili na míru osmi postavám, aniž by cokoli ubrali
na sdělnosti příběhu a síle prožitku. Původních více než
20 postav vám tak rozhodně chybět nebude. Toto zpracování tragédii opravdu sluší, děj má větší tah a některé postavy získaly výraznější charakteristiky. Příběh pádí vpřed
jako splašený kůň, takže nebude čas ani na přestávku.
Nenechte si ujít letní kousek Divadelního spolku Kašpar
ve speciální úpravě pro zahradu Měšťanské besedy.
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21/06
20:00

Tak trochu jiný Quijote

27/06
19:30

Oslavte narozeniny
s kapelou

Letní sezonu na zahradě Měšťanské
besedy odstartuje osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský
v podání Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera.

Asonance oslaví už 40 let své existence! Přijďte si
27. června poslechnout na zahradu Měšťanské besedy skupinu, která patří k nejstarším kapelám působícím na české folkové scéně.

19/07
19:30

Legendární
Tony Trischka

Přední česká kapela Druhá tráva slaví čtvrt století na scéně. Těšit se můžete na excelentní výkony
nejsilnější sestavy Druhé trávy, ale i na dva famózní
hosty – jednoho z největších světových banjistů Tonyho Trischku a zpěvačku Kateřinu Garcíu.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

24/07 / 20:00

Dvě hodiny smíchu
Petr Nárožný vás zaručeně
rozesměje v hlavní roli komedie V Paříži bych tě nečekala,
tatínku. Coby sympatický venkovan vyrazí do Paříže překvapit svou dceru. A překvapení to rozhodně je! Dcera už nepracuje v pojišťovně,
ale jako společnice ve světě velké politiky a obchodu.

02/08 / 19:30

Večer plný šansonů
Radka Fišarová představí
na zahradě Měšťanské besedy
komorně laděný program, který je věnovaný převážně francouzskému šansonu. Zazní slavné písně z repertoáru
šansoniérky Edith Piaf, ale také známé i méně známé
skladby např. Charlese Aznavoura i několik melodií
z francouzských filmů.

03/08 / 20:00

výběr z programu
14. 9.

26. 9.

2. 10.

21/08 / 20:00

Ondřej Vetchý
finguje vlastní smrt
V komedii Velká zebra aneb
Jak že se to jmenujete? řeší
Ondřej Vetchý krize ve vztahu dost netradičním způsobem – finguje svou smrt. Před zmizením uzavře vysokou životní pojistku, aby měl čisté svědomí. Už dvakrát
předstíral, že se utopil na rybách, a nyní se chystá „utopit“ potřetí… Zda mu to vyjde, zjistíte 21. srpna na zahradě Měšťanské besedy.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Zábavné scénky, parodie,
videoprojekce a mnoho dalšího

PAVEL DOBEŠ
& TOMÁŠ KOTRBA

Stálice české folkové scény

5. 10.
6. 10.

9. 10.

Zábavička s.r.o.
Miloš Knor, Iva Pazderková
a Richard Nedvěd – tahle parta o vás bude 3. srpna pečovat
na zahradě Měšťanské besedy,
kde Komici s. r. o. spustí svoji kanonádu vtipů a gagů.
Nenechte si ujít nejlepší stand-up comedy v republice.

STROMBOLI

Rocková legenda na turné „Fiat Lux“
host: V. Čok

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

V hlavních rolích K. Roden a J. Krausová

VĚRA MARTINOVÁ

První dáma českého country
míří do Plzně.

JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
& VLASTA REDL S KAPELOU
Legendy české muziky se vrací
po více než 20 letech

16. 10.

19. 10.
23. 10.
30. 10.

6. 11.

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie A. Procházky
o manželském soužití

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

Recitál písničkáře a folkové legendy

JAN NEDVĚD

Po tříleté pauze opět na pódiích

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA

V rozkošné komedii od W. Allena
zahraje B. Klepl

BILLY COBHAM

Spoluhráč Milesa Davise
a nejuznávanější jazz-rockový bubeník

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
do 06/06

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2016
Po zahajovacím vystoupení Vladimíra Roubala pokračuje v tomto měsíci devátý ročník Plzeňského varhanního
festivalu dalšími koncerty, které budou probíhat v katedrále sv. Bartoloměje až do 6. června, kdy letošní ročník ukončí vystoupení varhaníka pražské Jeruzalémské
synagogy Václava Petera. Tomu budou ale předcházet
dva květnové koncerty, z nichž první odehraje 9. května plzeňský rodák Jan Doležel, který v současné době
působí jako docent hry na varhany na Hochschule für
Musik ve Würzburgu a o 14 dní později se na festivalu
představí jeden z nejlepších tuzemských varhaníků
a ředitel Církevní konzervatoře v Opavě, Petr Rajnoha.
Začátky koncertů jsou vždy v 19 hodin.

04/05
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Swing Melody Ostrov

Květnový díl stylových tančíren „Po siréně swing!“ v plzeňském Pekle nabídne mix tradičního jazzu a swingu
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.

08/05 / 19:30

Měšťanská beseda

I van Audes Trio,
Wolfgang Lackerschmid & The
Brasilian Trio
Jazz bez hranic přiváží do Plzně nejlepšího německého
vibrafonistu Wolfganga Lackerschmida. Toho vždy fas-
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cinovaly brazilské rytmy, a tak vyrazil na světové turné
se skutečnými mistry, kteří se mohou pochlubit nejednou nominací na cenu Grammy. Plzeň je jejich jedinou
zastávkou v Česku. V první části večera se představí
plzeňské Ivan Audes Trio. Vstupenky jsou v předprodeji
na Plzeňské vstupence a www.mestanska-beseda.cz.

09/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Szidi Tobias

Slovenská herečka Szidi Tobias se kromě herectví věnuje
také zpěvu a její vklad do světa českého a slovenského
šansonu je nepřehlédnutelný. Doposud nahrála šest
alb a mimo jiné spolupracovala také na projektech dvojice Hapka – Horáček. Na svém plzeňském vystoupení
v Měšťanské besedě představí fanouškům skladby nejen
z poslední desky „Jolanka“, ale také oblíbené skladby ze
všech šesti dosud vydaných CD. Na posledním albu má
Szidi několik tváří, dokáže být něžná i provokující, bláznivá i pokorná, ale ze všeho nejvíc upřímná. Hudbu na něj
komponoval a produkoval Milan Vyskočáni, po jednom
textu napsali Milan Lasica a sama Szidi. Ostatní jsou
z pera dvorního textaře Szidi Tobias Petera Lipovského.

18/05
19:00

Inkognito, Kalikovák,
Stará sladovna, Zach´s Pub

Vokální kolotoč

V půli května můžete poprvé v Plzni zažít jízdu na Vokálním kolotoči. Ten se roztočí v kavárně Inkognito, Music
klubu Kalikovák, Staré sladovně a Zach's Pubu. Během
dvou hodin na každém z těchto míst vystoupí čtyři vokální skupiny: Hlasoplet, Kriskroskvintet, Singtet a Tutti
Voci, a to s dvacetiminutovým programem, který je speciálně připraven pouze pro tuto příležitost.

21/05 / 16:00

Záluží – V Luhu

TřemFest 2016
Jubilejní 15. ročník zavedeného
hudebního festivalu TřemFest
se uskuteční přesně po roce opět na tradičním místě
sportovního areálu V Luhu v Záluží u Plzně, kde bude
hlavní hvězdou tuzemská festivalová stálice Wohnout,
která letos slaví již dvacet let úspěšné existence a na festival se vrací po pěti letech. Tradičně nabitý line up
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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ovšem láká i na další zajímavá jména a návštěvníci se
mohou těšit také na vystoupení jedné z nejvýraznějších
českých ska & reggae kapel Fast Food Orchestra, pražskou trip hopovou skupinu Gang Ala Basta nebo klatovskou těžkotonážní partu Trautenberk s novým albem
„Himlhergotdonrvetr“. Dalšími vystupujícími budou
plzeňské skupiny Kníry, V3Ska, Positive Mind a tradičně na začátek písničkář Adolpho, tentokrát v tříčlenné
sestavě! Akce začíná úderem čtvrté hodiny a letos nově
nabídne například rozšířenou nabídku občerstvení.

30/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Michal Horáček
a přátelé

Po úspěchu alb „Český kalendář“ (2013) a „Segrado“ (2014) a dvou souvisejících turné, přichází textař, básník a producent Michal Horáček
s koncertním projektem „Na cestě 2016 aneb Hapka
žije!“. Ten mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem
Hapkou. Turné, které vyprodává hlediště napříč republikou, dokazuje, že písně z dílny Hapka & Horáček jsou
„produktem s doživotní zárukou“ a je koncipováno
tak, aby bylo pro návštěvníky výjimečným zážitkem.
Celým večerem provází Michal Horáček a kromě kapely složené z vynikajících hudebníků se můžete těšit na známé zpěváky Ondřeje Rumla, Lenku Novou
a Františka Segrada.

01/06
20:00

Peklo

 ilsner Little Big Band
P
& The Dixie Hot Licks

Tradiční termín pro oblíbené pravidelné večery pod názvem „Po siréně swing“, kterým je první středa v měsíci,
tentokrát vyšel hned na první červnový den. Tento den
bude Peklo ve znamení jazzového cestování časem. Repertoárem 30. a 40. let zahájí večer orchestr Pilsner Little
Big Band složený z plzeňských swingařů, v jehož podání
zazní nejznámější hity od autorů jako Duke Ellington,
Glenn Miller, Count Basie, Woody Herman či Harry
James. Na velkokapelový swing poté navážou The Dixie
Hot Licks navozující pravou atmosféru ulic New Orleans se skladbami „americké pop-music“ let dvacátých
i desátých, tedy pravého dixielandu. Již od 18:30 hod.
je pro tanečníky jako vždy připravena lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou, která je pro majitele
vstupenek na tančírnu zdarma.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie
vystoupí 2. a 9. června v Měšťanské besedě a v neděli 19. 6. ve studiu S1
plzeňského rozhlasu v hudebně-zábavném interaktivním pořadu pro děti „V šapitó, maringotce
a pod všemi slunci světa“.
… že 11. 6. míří do plzeňské Papírny jedna z nejvýraznějších polských kapel současnosti – KAMP!
… že ze zdravotních důvodů přeložený jarní koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se uskuteční
7. června v Měšťanské besedě, kde také proběhne
6. července již šestý ročník benefičního koncertu
pro Dětský domov v Trnové v režii zpěváka Petra
Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers.
… že původem plzeňská skupina a jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let Alice
vystoupí 28. května v původní sestavě s Danem
Bártou v DEPO2015.
… že jeden z koncertů v rámci 30. výročí od svého
prvního vystoupení odehraje legendární skupina
Lucie v pátek 17. června v lochotínském Amfiteátru.
… že od 30. 6. do 3. 7. proběhne ve Spáleném Poříčí
další ročník jednoho z největších západočeských
festivalů Basinfirefest, kde kromě tuzemské rockové špičky vystoupí například Biohazard, Orphaned
Land, Dew-Scented a další zahraniční hvězdy.
… že ve dnech 24.–25. 6. se bude na pláži Boleveckého rybníka konat již čtvrté pokračování festivalu Summer City Fest, kde vystoupí mimo jiné
Rytmus, Majk Spirit, Ektor, H16, Chris Davies nebo
John Culter.
… že ve dnech 8. až 9. července proběhne v Holýšově pátý ročník festivalu Pekelný ostrov, na kterém se kromě celé řady dalších představí Tři sestry,
Horkýže slíže, Škwor a Doga.
… že Polanova síň zve 6. června na Večer konzervatoře.
… že v lochotínském amfiteátru se 24. června
bude konat zážitkové kino. V projektu Enigmatic Cinema budete moci zažít filmový muzikál
Mamma Mia!
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od 01/05

Hotel Continental

Oldies Club
Continental

Každý pátek a sobotu baví Oldies Club Continental všechny milovníky hitů šedesátých
až devadesátých let. Hraje žijící legenda plzeňských disco
Luděk Jaroš s kolegy. Přijďte si odpočinout po pracovním týdnu malým výletem do časů, kdy vám bylo –náct
nebo něco málo přes. Začátek je vždy od 20. hodiny.

02/05
20:00

Anděl Music Bar

Andělský biograf –
Pátrání po Sugar Manovi

Toto pondělí nabídne Andělský biograf velmi aktuální
dokumentární snímek „Pátrání po Sugar Manovi“, který byl oceněn Oscarem za nejlepší dokumentární snímek roku 2012! Film vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý
příběh Rodrigueze – „největší rockové hvězdy 70. let,
která nebyla“ a v červenci vystoupí za velkého zájmu
fanoušků v Praze. Rodrigueze objevili dva producenti
na konci 60. let v kouřové mlze zapadlého detroitského
baru a ihned byli ohromeni a přesvědčeni, že mu písně
plné silných melodií a prorockých textů zajistí pověst
největšího hudebníka své generace. Dvě alba, která nahrál, však naprosto propadla, zpěvák se vytratil ze scény
a zbyly jen historky o sebevraždě na pódiu. Pirátská kopie jedné z nahrávek se však mezitím náhodou dostala
do Jižní Afriky, kterou apartheid odřízl od zbytku světa
a v následujících dvou desetiletích se Rodriguez v JAR
stal fenoménem, jehož sláva předčila Rolling Stones.
Film sleduje snahu dvou Rodriguezových fanoušků,
kteří touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou,
a tomu, co objeví, se sami nestačí divit.

05/05 / 19:30

Zach´s Pub

Megaphone
a Chuť
Pražská kapela Megaphone, jejíž tvorba stojí na základech rozmanitého mixu funku,
rocku, reggae či taneční hudby s osobitým rukopisem,
je svěžím větrem současné české klubové i festivalové
scény. V létě 2013 Megaphone vydali debutové dlou-
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hohrající album „Gift Shop“, které pokřtil a s kapelou si
zazpíval Matěj Ruppert z Monkey Business a v tomtéž
roce kapela vystoupila na top českých festivalech jako
Rock for People či Colours of Ostrava. Následující rok
pak vznikl videoklip k singlu „Dancin' shoes“, jenž v současnosti rotuje např. v televizní stanici Óčko. Základem
živých koncertů kapely jsou energická vystoupení
s našláplým setem písní, které nenechají nikoho sedět
u stolu. Jako host se v Zach´s Pubu představí domácí
crossoverová kapela Chuť, která vychází především
z pop rocku, funky a dalších hudebních stylů.

05/05 / 20:00

House of Blues

Eric Sardinas,
Lokomotiva
Planet, Palice

Hned první květnový čtvrtek proběhne v plzeňském
klubu House of Blues zajímavý večer, jehož hlavní
hvězdou bude americký blues-rockový kytarista Eric
Sardinas, který se proslavil svou precizní hrou na elektrickou resofonickou kytaru a také živými vystoupeními. Na začátku své hudební kariéry Eric procestoval
s kytarou celé Spojené státy a do širšího povědomí se
dostal hned po vydání debutového alba „Treat Me Right“, které následně představil fanouškům na velkém
turné po Spojených státech, Evropě, Austrálii a Asii.
Od té doby absolvuje tisíce koncertů po celém světě, je
hvězdou mnoha velkých festivalů a mimo jiné byl speciálním hostem světového turné Steve Vaie a účastní se
také americké části hvězdného kytarového projektu G3.
Kromě Erica Sardinase se můžete těšit také na tuzemské
kapely Lokomotiva Planet a Palice.

05/05 / 21:00

Anděl Music Bar

Peter Pan
Complex

Počátky pražské indie rockové
skupiny Peter Pan Complex se datují kolem léta roku
2007, kdy vznikl akustický projekt Fateful Revolution,
který se současnou tvorbou kapely neměl mnoho společného. Kapela o sobě dala výrazně vědět o tři roky
později, kdy ve vyprodaném Lucerna Music Baru pokřtila EP „Unholy“ a kde se také utvořila finální sestava
Peter Pan Complex. V této sestavě kapela natočila s rekvěten 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

spektovaným anglickým producentem Michaelem Rendallem v loňském roce eponymní debutové album, které sklidilo nadšené recenze kritiků i fanoušků a mnohdy
bylo označováno za až tak „nečeské“, že by s ním mohla
kapela mít na naší hudební scéně paradoxně problém…
Pokud v tom ale nevidíte problém vy, nenechte si jejich
koncert v Andělu ujít!

11/05
21:00

Anděl Music Bar

Muzikant Králíček
+ Květy

Zajímavé spojení nabízí koncert v Andělu, kde představí
filmový režisér a člen kapel Midi Lidi a Monikino Kino,
Petr Marek, po mnoha letech oživený sólový projekt
Muzikant Králíček za doprovodu špičky české alternativy, skupiny Květy! Pod pseudonymem Muzikant Králíček nahrál Petr Marek v rozmezí let 1994–2002 deset
domácích alb, několik EP a jako 2LP vyšlo na černém
vinylu album „The Best Of Králíček“. Na jeho nahrávkách
převládají elektrofonické nástroje, nebojí se však ani
akustických experimentů s nástroji jako housle, tahací
i foukací harmonika nebo trumpeta, a jak to celé bude
znít naživo se skupinou Květy, se můžete přijít podívat
tuto květnovou středu!

18/05 / 21:00

Anděl Music Bar

Káča a Sára

Hudební duo Káča a Sára tvoří
Káča Šantrochová ze skupiny
Sant Roche a Sára Vondrášková, známá především vystupováním pod pseudonymem Never Sol. V koncertním
programu Káči a Sáry najdete autorskou tvorbu i několik
převzatých skladeb v doprovodu zvláštní specifické hry
na klavír jim vlastní. Jak samy uvádějí, můžete čekat divočinu a vesmír a dva dipóly, co se doplňují, vyvažují a zbožňují. A dost možná je budete zbožňovat i vy!

20/05 / 21:00

Divadlo pod lampou

Nano, Lazer Viking

Jedna z nejvýraznějších tuzemských indie-popových kapel
vydává začátkem května své druhé album, které tento pátek představí také svým plzeňským fanouškům
na koncertě v Divadle pod lampou. Nano přichází s nokvěten 2016 | www.zurnalmag.cz

vinkou čtyři roky po úspěšném debutu „2am Bedroom
Songs“ a na albu zachycuje vývoj kapely, která si našla
svébytný indie-popový song a svým energickým vystoupením vás přesvědčí, že inteligentní pop existuje
a může vás i bavit! Společně s Nano dorazí z Prahy navíc
Lazer Viking, což není nikdo jiný, než Kuba Kaifosz se
svojí sexy radical karaoke show, dříve známý pod jménem Boy Wonder & The Teen Sensations, tak si to určitě
nenechte ujít!

21/05 / 19:00

21 Club

21. výročí Clubu 21
Plzeňská „Jednadváca“ oslaví stylově 21. května již 21 let
úspěšné existence na klubové scéně a bude to řádná
oslava se vším, co k ní patří! Program začíná již úderem
sedmé hodiny večerní a na návštěvníky čekají dvě patra

TIP NA KVĚTEN
28/05 / 20:00

Buena Vista Club

PWD 80´s party
+ živě DEPECHE
MODE revival
a NEW LIFE
Jedinečná a svým rozsahem jediná 80´s party v Plzni se po roce uskuteční na stejném místě, v prostorách Buena Vista Clubu! Pro velký zájem zde vystoupí stejně jako v minulém roce nekompromisní
Depeche Mode revival z Ústí nad Labem, která si
za více než patnáct let své existence získala fanoušky nejen po celé České republice, ale také na Slovensku či v Německu. Můžete se těšit také na domácí kapelu New Life, která má ve svém programu
hity od Erasure, Talk Talk, Camouflage nebo A-HA.
Po živé produkci bude pokračovat stylová afterparty, na které samozřejmě nebudou chybět zásadní skladby od Depeche Mode, Erasure, Pet Shop
Boys, U2, Madonny, Sandry, Tears For Fears, A-HA,
Camouflage, Oceánu a celá řada dalších interpretů
80. let. Více informací najdete na stránkách Buena Vista clubu, Facebooku a Plzeňské vstupence.
Vstup 140 Kč na místě, v předprodeji 100 Kč.
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plné zábavy, welcome drink, raut, travesti show, barmanská free style vystoupení a další atrakce. Přijďte oslavit narozeniny klubu, který v jeho bohaté historii navštívili například Gerard Depardie, John Malkovich, Pierre Richard,
Jarda Jágr nebo Dara Rollins a patří nezpochybnitelně
již mezi legendární kulturní prostory v Plzni! Vstupenky
na akci je možno již nyní zakoupit na barech Clubu 21.

28/05
16:00

Papírna

Hejbejse 2016

Dobrá zpráva pro všechny tanečníky, ať už například
BBoys, Poppers, Lockers, nebo Party Rockers – party Hejbejse se po roční pauze vrací a navíc v novém formátu!
Tradiční model s úkoly zůstal zachován, ale jelikož pořadatelé chtějí, aby si „výzvy“ mohli zkusit opravdu všichni,
rozhodli se zrušit oficiální battly a celá akce proběhne
formou open circlu a jams, které budou rozdělené podle
jednotlivých „výzev“ v průběhu eventu. DJs budou hrát
podle potřeb tanečníků a můžete se těšit na čtyři výzvy,
které budou součástí hlavního programu. O tom, kdo si
povede nejlépe, rozhodne publikum s MC´s. Detailní info
a další novinky se dozvíte na oficiálním FB eventu akce
„Hejbejse 2016“!

28/05
21:00

Pantheon Music Club

DJ Manene /
LA B-Day party

Poslední květnovou sobotu se v plzeňském klubu Pantheon uskuteční oslava narozenin zakladatele uskupení
Pilsen Party People, DJe LA. Největší hvězdou tohoto večera bude brněnský EDM (Electronic dance music) producent DJ Manene, který se během krátké doby dokázal
dostat až na výsluní české DJs scény. Svým energickým
setem vzdá hold podpoře, které fanouškovská základna
Pilsen Party People českým EDM producentům poskytuje. Kromě jeho vystoupení se můžete těšit také na rezidenty klubu, kterými jsou DJs Cuco van Dee, Deadly
Groove a duo Wavehookers, takže už nyní je jasné, že to
bude party ve velkém stylu, na které byste rozhodně neměli chybět!

31/05 / 20:00

Zach´s Pub

Selfish Murphy
Poslední květnový večer bude
u Zacha ve znamení keltské
a irské hudby, z které vychází repertoár rumunské ka-
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Dozvěděli
jsme se…
… že letní sezona je
u Zacha v plném proudu a začátkem června
se můžete těšit na valmezskou legendu Mňága
a Žďorp (2. 6.), stálici české ska & reggae scény Sto
zvířat (9. 6.) nebo folk punkové Cheers! (15. 6.).
… že na konci června se můžete těšit na speciální
noc v klubu Pantheon, na které vystoupí všichni
rezidenti klubu a jejich vystoupení doplní úžasné
dekorace.
… že v Divadle pod lampou proběhne začátkem
června finále letošního ročníku soutěže Múza
a můžete se také těšit na cumbia balkan band La
Cuneta Son Machin z Nikaragui, belgický punk &
rock´n´roll Sons Of Disaster, společný koncert DC
Radio a Desort nebo křest nového CD Panychidy.
… že v druhé polovině června se v Zach´s Pubu
uskuteční Slam poetry (22. 6.) a koncerty Luboše
Pospíšila & 5P (23. 6.), plzeňského klezmer bandu
Mi Martef (25. 6.) či kultovní Vltavy (29. 6.).
… že se v následujícím měsíci Pod lampou představí německý indie electro pop Peter Piek, těžkotonážní Locomotive, punková Kovadlina, Infected
World z Německa, a na závěr sezóny koncert pod
taktovkou skupiny Incest a další pokračování akce
Nihil Rock Music.
… že 18. června proběhne v Buena Vistě sedmý
ročník jedné z nejzásadnějších akcí street dance
v Plzni a okolí: Cube 2016 – Street Dance Battle!
… že Peklo zve 18. června na divadelní show Já JůTuber LIVE.
… že v Anděl Music Baru jsou v červnu na programu koncerty plzeňských kapel Sebevrány (15. 6.)
a Burlesque (29. 6.). Kromě toho se můžete ještě těšit
na další Bounce Bounce party (25. 6).

pely Selfish Murphy. Tato parta je první kapelou ve své
domovině, která se začala věnovat irské hudbě, ale její
věhlas již dávno překročil hranice Rumunska a za pět
let doslova nepřetržitého koncertování si získala věhlas
doslova po celé Evropě, včetně Plzně, kde se pravidelně
objevuje dvakrát do roka. Kromě vlastního repertoáru
mají Selfish Murphy v koncertním playlistu také několik
osobitých předělávek známých hitů a jejich největší síla
spočívá právě v energických živých vystoupeních!
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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30/04
19:00

Velké divadlo DJKT

Vila Verdi

Jak prožívají osamělé stáří umělci zvyklí celý život na potlesk a slávu? To je tématem nové činoherní inscenace Vila
Verdi. 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.

05 a 26/05 Restaurace Za oponou
18:00
Literární kavárna DJKT

07/05 / 19:00

Nová scéna DJKT

Bonnie & Clyde poprvé v ČR!
Hvězdy plzeňského muzikálu Karolína Gudasová
a Petra Vraspírová se představí v roli gangsterky
Bonnie! Divadlo J. K. Tyla přináší českým divákům
jako první tento muzikál inspirovaný skutečným
příběhem nejpopulárnější dvojice amerických
banditů, kteří přepadávali benzinové pumpy
a banky a na svědomí měli více než 15 vražd.
Bonnie Parkerová a Clyde Barrow se stali doslova
ikonami hospodářské krize v USA ve 30. letech.
Clyde Barrow byl mladík z rodiny, která živořila
na hranici bídy. Bonnie Parker pracovala jako servírka v texaském Dallasu a snila o dráze holywoodské
hvězdy. Jejich elektrizující příběh plný dobrodružství, zločinu, konfliktů se zákonem, ale i lásky přitáhl
pozornost celé země a fascinuje lidi po celém světě
i dnes. Inspiroval autory k napsání několika knih
a proslavil jej zejména film režiséra Arthura Penna
z roku 1967. Snímek byl nominován na Oscara v devíti kategoriích a ve dvou cenu obdržel.
Broadwayského skladatele Franka Wildhorna zná
české publikum především díky muzikálu Carmen, který měl v roce 2008 světovou premiéru
v Praze. Jeho muzikál Bonnie a Clyde z roku 2009
byl uveden kromě Broadwaye a Kalifornie také
v Tokiu, Soulu, Londýně nebo Dublinu.
„Je to napínavý muzikál s netradičním dějem
a dobrou hudbou, která kombinuje blues, gospel a rock,” uvádí dramaturgyně muzikálu DJKT
Lucie Wotavová.

květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Soutěž Literární kavárna DJKT odstartovala v dubnu svůj
druhý ročník, který přináší několik novinek. Projekt bude
letos propojen ještě více s divadlem, jednotlivá témata
jsou navázána na aktuální premiéry činohry DJKT. Vítězné
texty celé soutěže budou díky spolupráci s Valeriánovou
nadací v Berlíně přeloženy do němčiny a prezentovány
německými herci v Berlíně. První Večer autorského čtení
textů z dubnového kola se koná 5. května. Uzávěrka druhého kola je 13. května a téma zní: O bolesti. Autoři mohou přijít na setkání s dramaturgem Vladimírem Čepkem
v úterý 3. 5. od 16 hodin do foyer Malé scény DJKT, kde se
dozví, jak by toto téma mohlo souviset s chystanou inscenací Howie a Rookie Lee. 24. 5. od 16 hod. pak Apolena
Veldová poradí, jak své texty prezentovat na Večeru autorského čtení. Ten se bude konat 26. 5. od 18 hodin v Restauraci za oponou. Veřejnost má vstup zdarma a může
o textech hlasovat! Více na literarnikavarna.djkt.eu.

13/05
18:00

Divadlo Alfa

Lékařem proti své vůli

Moliérova klasika dokáže rozesmát i po 350 letech. I falešný lékař dokáže diagnostikovat skutečnou lásku. Lékařem
proti své vůli se v této bláznivé komedii stává drvoštěp
Sganarelle, jehož úkolem je vyléčit oněmělou dceru boháče Geronta Lucindu. Poznáváte v příběhu stopy Šíleně
smutné princezny, Lotranda a Zubejdy, potažmo Velkou
pohádku doktorskou Karla Čapka? I proto se tenhle Moliérův kousek dobře hodí na jeviště Divadla Alfa!

14/05
19:00

Malá scéna DJKT

 eská premiéra Howie
Č
a Rookie Lee

Krutě komická hra irského autora Marka O´Rowea vypráví
příběh dvou jmenovců, Howieho a Rookieho Lee, který se
odehrává v temných zákoutích Dublinu. Hra o křehkosti
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přátelství, osamělosti a bezútěšnosti lidské existence
není jen brilantní psychologickou sondou do života lidí,
kteří žijí těsně nad hranicí sociální nepřizpůsobivosti;
přes veškerou temnotu, drsný jazyk a nihilismus je v ní
také mnoho humoru a komických situací. Bizarní události, které se stanou, souvisejí s bojovými exotickými
rybičkami a matracemi plnými svrabu, nabírají mýtický
význam a brutálně spojují osudy obou hlavních protagonistů. Hra získala při svém prvním uvedení v Irsku hned
tři ocenění, mj. Irish Times / ESB Irish Theatre Award –
cenu za nejlepší novou hru roku 1999.

17/05 / 20:00

Moving Station

One Step Before
the Fall
Hypnotická hlasová a zvuková
vlna v podání zpěvačky Lenky Dusilové a silový tanec Cecile Da Costa se v jediném momentu střetávají uprostřed
boxerské arény. Multižánrový projekt uskupení Spitfire
Company a Damúza tematizuje motiv boje, vyčerpanosti,
projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu a je ověnčen řadou prestižních ocenění, jako je Tanečnice a Lightdesigner
roku 2013 nebo Aerowaves Priority Company for 2014.

20/05 / 19:00

Divadlo Dialog

Play Macbeth

Hořký příběh dvou herců se
odehrává
během
zkoušky
Shakespearova dramatu Macbeth. Autorskou tragikomedii s prvky cool dramatu a s použitím překladu Martina
Hilského nastudoval režisér Jakub Zindulka, který hraje
také postavu herce a Macbetha. Herečku a Lady ztvárnila Olga Ženíšková. Představení není vhodné pro diváky
mladší 16 let.

22/05 / 15:00

Moving Station

Myší pohádka

Nedělní pohádkový expres přiveze na Moving Station loutkovou vyprávěnku Mileny Jelínkové. Co všechno se přihodilo v babiččině špajsce? Jak se tam myši zabydlely, co
všechno snědly a jak to celé bylo? O tom vypráví Myší
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Dozvěděli
jsme se…
… že Nové divadlo DJKT uvede 4. června premiéru opery Arthura Honeggera Jana
z Arku na hranici.
… že 6. června hostí Divadlo Alfa představení Divadla Drak Poslední trik Georgese Méliése.
… že Divadelní léto pod plzeňským nebem letos
uvede Dona Quijota v titulní roli s Kamilem Halbichem. Premiéra se koná 2. července U Zvonu.
… že Divadlo J. K. Tyla chystá 11. června na Malé
scéně DJKT představení pro děti, Muzikantskou pohádku s hudbou Dalibora Bárty a texty Václava Bárty
staršího. Pohádka je určena dětem všeho věku.
… že 18. června bude mít ve Velkém divadle DJKT
českou premiéru zábavná variace na Dumasova
Robina Hooda. Ideální hrdina bojuje s proradným
šerifem z Nottinghamu a všudypřítomnou korupcí.

TIP NA ČERVENEC
01/07 / 20:30

Amfiteátr
Lochotín
Noc s operou:
AIDA pod širým
nebem
Lochotínský amfiteátr se promění v dějiště velkolepé Verdiho opery z prostředí Starého Egypta. Publikum se může těšit na neopakovatelnou atmosféru
a hvězdné obsazení. Vystoupí Paolo Lardizzone, Eva
Urbanová, Ivan Marino, Ivana Veberová a dalších
více než 300 účinkujících. Divadlo J. K. Tyla touto
akcí navazuje na projekt Noc s operou, která loni
do amfiteátru přilákala více než 5000 diváků. BONUS pro návštěvníky akce: Vstupenka=jízdenka. Diváci mohou využít vstupenku na AIDU v době od 19
do 24 hodin jako jízdenku ve všech dopravních prostředcích MHD v Plzni. Vstupenky jsou v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a na www.djkt.eu.

květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

pohádka. Po představení se děti a rodiče mohou těšit
na loutky, na dramatickou dílnu inspirovanou představením a závěrečné výtvarné tvoření. Pro děti od 2 let.

25/05 / 19:00

Divadlo Dialog

vém psychologickém příběhu z pera Petera N. Darrella.
Kdysi úspěšná francouzská šansoniérka přijíždí do Anglie převzít dům po svém právě zesnulém otci. Dědictví je
ovšem komplikované. Je s ním spojeno věcné břemeno
– Jiří Schmitzer… Peter N. Darrell žije v Londýně, pracuje jako novinář a umělecký kritik na volné noze. Na vaše
riziko! je jeho prvním pokusem o napsání divadelní hry.

 ox a Gould uváF
dějí… a požehnal pluhu jeho
Hollywoodský producent Bobby Gould celou svou
profesionální kariéru tzv. sklízí, co sám nezasel. Nastane však okamžik, kdy se musí rozhodnout mezi
velkým hitem svého přítele a vcelku nezajímavou
prací skutečně krásné dívky. Během večera ve znamení svodů a manipulace si Bobby uvědomí, že jeho
moc zdaleka není taková, jak se domníval. Komedie,
při které se budete především bavit, se dotýká lidské
touhy po moci a penězích, pojednává o síle a slabosti
a nahlíží na pokusy člověka prorazit bariéry zaběhlých stereotypů konzumní společnosti. V hlavní roli
komedie Davida Mameta uvidíte Lucii Zedníčkovou,
dále hrají Jaroslav Matějka a Alan Novotný.

27. MEZINÁRODNÍ LETNÍ
JAZYKOVÁ ŠKOLA
11.–29. 7. 2016

www.isls.cz
Nabízené jazyky
angličtina • francouzština • italština
němčina • ruština • španělština
čeština pro cizince

29/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Uzávěrka přihlášek: 17. 5. 2016

Stará dobrá
kapela

Někdejší repetent Beďar
chce udělat něco velikého, čím by korunoval svůj život. Svolá abiturientský večírek píseckého gymnázia
po 50 letech, jehož vrcholem má být koncert znovuobnovené studentské kapely, kterou kdysi vedl.
Při jejích zkouškách se vrací čas a objevují se více či
méně zapomenuté radosti i nenávisti. Nenechte si
ujít premiéru křehké a něžné romantické komedie
Divadla Palace o stáří, lásce, snech a síle přátelství.
Hrají Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, Naďa
Konvalinková a další.

zkušenost

31/05 / 19:30

Měšťanská beseda

výlety

í

přátelstv

aktivity

Na vaše riziko!

Chantal Poullain a Jiří Schmitzer hrají jak o život v poutakvěten 2016 | www.zurnalmag.cz

MLJŠ byla oceněna Evropskou jazykovou
cenou LABEL za inovační přínos
v oblasti jazykového vzdělávání.
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GALERIE

Akce měsíce | Přehled výstav

03–20/05

Galerie Evropského
domu SVK PK

Konec války
v Čimelicích

do 18/09

Západočeská galerie

Meziválečná moderna
ve sbírkách Západočeské
galerie v Plzni (1918–1938)
Meziválečná moderna patří ke skutečným klenotům sbírek Západočeské galerie. Její výstava
ve výstavní síni Masné krámy navazuje na úspěšný
projekt, který zpracoval její sbírku českého kubismu. Meziválečné období je stylově rozmanitější,
zahrnuje jak díla předválečných kubistů, tak tvorbu mladších autorů. Většina umělců dvacátých let
se vědomě odklání od progresivních formálních
inovací a vrací se ke srozumitelné zobrazivé tvorbě. Tento trend je patrný v celé poválečné Evropě
a bývá označován jako primitivismus, civilismus,
nová věcnost, magický realismus, sociální umění
a podobně. Na tvorbu raných dvacátých let pak
navazují různé varianty „realismů“ od tradičnějších
poloh až ke stylizovaným či expresivním podobám.
V první polovině třicátých let se v českém umění
po poetismu prosadil surrealismus. V dalších letech
se pak pod vlivem politické situace tvorba znovu
proměňuje: od neutrálních námětů přecházejí malíři k dílům reagujícím na válečnou hrozbu. Výstava
představuje Josefa Čapka, Václava Špálu, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličku, sdružené ve skupině
Tvrdošíjní, Emila Fillu, Otto Gutfreunda, Alfréda
Justitze, Georgese Karse, Miladu Marešovou, Josefa
Šímu, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházku, Václava Rabase a další autory. Doprovází ji výpravná publikace se seznamem vystavených exponátů (malba, plastika, kresba) a přehledem nákupů
zastoupených děl do sbírek ZČG.
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Když se v osmdesátých letech stěhoval ateliér po fotografovi Alexandru Paulovi, našly se negativy svitků rolfilmů 6x6, které dokumentují události mezi 29. dubnem
a 15. květnem, kdy válka vlastně skončila a celá Evropa
oslavovala mír po podepsání německé kapitulace. U jihočeských Čimelic se tehdy zastavila sedmdesátitisícová
německá armáda, kterou bylo potřeba odzbrojit. Přes 200
černobílých historických snímků zachycuje příjezd Američanů, odzbrojování Němců a vzápětí ruskou armádu. Vernisáž výstavy proběhne 3. května od 17. hodiny.

04/05 / 17:00

Západočeská galerie

Zbyněk Sekal:
Otevřená hlava

Masné krámy zvou v rámci cyklu
Jedno dílo / jeden svět na dostaveníčko s dílem jednoho z nejvýznamnějších českých (a rakouských) umělců 2.
poloviny 20. století, Zbyňka Sekala. Jeho bronz Otevřená
hlava z roku 1962 ze sbírek Západočeské galerie reprezentuje osobitou formální problematiku a ikonografii
Sekalovy tvorby zejména 50. a 60. let. O díle promluví
Petr Jindra.

05–28/05

Galerie Ladislava
Sutnara

Specific LandArt
Výstava poprvé představí kompletní výsledky projektu Zaniklé a ohrožené kostely,
na němž spolupracovala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara společně s Plzní 2015. Formou fotoreportáže přiblíží místa, která studenti a pedagogové jedinečnými způsoby oživili nebo připomněli. Cílem projektu není
obnova památek jako takových, ale upozornění na pozapomenutá místa rozmanitými prostředky. Součástí zahájení výstavy 4. května bude křest knihy s názvem Ateliér
Jiřího Beránka – Specific LandArt.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

05/05– Národopisné muzeum
18/09 Co se skrývá pod drnem?
Co všechno může ukrývat půda na ploše jedné jediné
stavební parcely v centru města, jako jsou Přeštice? Výstava představí výsledky výzkumu pracovnic oddělení
Záchranných archeologických výzkumů realizovaného
v předcházejících letech v těsné blízkosti historického
jádra Přeštic. Návštěvníci se vydají proti proudu času
a seznámí se s historií blízkého okolí Plzně.

10/05
17:00

Studijní a vědecká knihovna

Bohuslav Čapka:
Obrazy z Itálie

Vernisáž výstavy v rámci festivalu Mediterránea zahájí výstavu, která věnuje pozornost jen malému výseku
z ohromné množiny italských motivů. Itálie znamená pro
mnohé výtvarníky ohromnou studnici starého, dobrého
a historií prověřeného umění, které se vyplatí poznat
na vlastní oči, případně je dle svých schopností i zachytit.
Ovšem poznat a zaznamenat všechny pamětihodnosti
Itálie je věc zcela nemožná. Ať se kdokoliv jakkoliv snaží,
vždy dokáže postihnout jen pranepatrnou část z nedozírného přírodního, kulturního, movitého či nemovitého
bohatství této slunné a krásné země na jihu Evropy. Výstava potrvá do 3. června.

16/05– Česká spořitelna
03/06 Výstava žáků 3. tříd

plzeňských ZŠ

Třeťáci v Plzni dostali v hodinách výtvarné výchovy úkol:
namalujte obrázek na téma Palečkovi na prázdninách.
Kdo jsou Palečkovi? Typická česká rodina, která figuruje
už nějaký čas ve všech reklamách Spořitelny. Vstup je
zdarma a možnost prohlídky kopíruje otevírací dobu pobočky. Součástí výstavy je soutěž o nejlepší školu a o nejlepší individuální obrázek.

24/05 / 17:00

Západočeská galerie

Semlerova thangka
„Život Congkhapy“
Prostoru
salónu
rezidence
Oskara Semlera na Klatovské 110, jednoho z plzeňských Loosových interiérů, vévodila kdysi pozorukvěten 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… Výstavní síň „13“ zve
v hlavní sezóně na výstavu
moderní knižní kultury ze
sbírek Muzea umění Olomouc. Výstava nazvaná
Listování začne 15. června a potrvá do 16. října.
… že v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara bude od 7. června instalována tradiční
výstava klauzurních a diplomových prací zdejších
studentů.
… že v Galerii Evropského domu SVK PK bude instalována výstava ilustrací Jiřího Sopka Nejlepší
knihy dětem.
… že v Masných krámech chystají na 28. června besedu s ředitelkou Památníku Karla Čapka Kristýnou
Váňovou. Její součástí bude promítání filmu Heftlink Josef Čapek.
… že 1. června se ve Studijní a vědecké knihovně
koná překladová část soutěže středoškoláků Ars
poetica.
… že po celý květen bude ve Smetanových sadech instalována výstava Zdeněk Vřešťál, bojovník
za svobodu.
hodná tapisérie s tematikou tibetského buddhismu.
Pohnuté dějiny dvacátého století však semlely nejen
majitele bytu, ale i celý interiér včetně vybavení. Jaké
byly osudy výjevu zachycujícího Congkhapu, jednoho z nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu, se můžete dozvědět díky přednášce Jitky Bílkové.

do 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.
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Slavnosti svobody Plzeň
5.–8. května 2016
www.slavnostisvobody.cz
Hlavní program
Čtvrtek 5. května 2016
U Branky, Smetanovy sady
pořádá Institut Terezínské
iniciativy

14.00

Jom ha-šoa
Den vzpomínání na oběti holocaustu - nepřetržité čtení jmen obětí holocaustu, do něhož se může zapojit každý
návštěvník. K nahlédnutí jsou pamětní knihy obětí holocaustu.

nám. Míru

15.30

Pietní akt u památníku bojovníků a obětí světových válek a památníku padlých členů
Západočeského aeroklubu v 2. světové válce

Chodské nám.

16.45

Položení květin u památníku 2. pěší divize

Husova ul.

17.30

Položení květin u památníku 16. obrněné divize a památníku československým vojákům
bojujícím na západní frontě

9.00–17.00

Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

9.00–20.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt
Demarkační linie, tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program

10.00–16.00

Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, program pro děti

9.00–20.00

Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

Křižíkovy sady

9.00–20.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945,
funkční tábor, polní dílny, historická vojenská technika

Bolevecká náves, selský dvůr
„U Matoušů“

9.00–20.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního
obyvatelstva, vojenský štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, www.plzen1945.cz

9.00–15.00

Školní exkurze – vzdělávací program pro žáky a studenty, nutná rezervace na www.plzen1945.cz

Pobřežní ul., KD Peklo
Pátek 6. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor
za řekou
Pobřežní ul., KD Peklo

radnice, nám. Republiky

10.30

Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

sady Pětatřicátníků – divadelní
terasy

16.00

Hlavní vzpomínkový akt u pomníku G. S. Pattona

náměstí Republiky

18.30–21.00

Orchestr BOOM!BAND Jiřího Dvořáka, sólisté Markéta Zehrerová, Eva Kleinová, hosté Martin Chodúr
a Tonya Graves

9.00–20.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt
Demarkační linie, tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program

10.00–16.00

Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, program pro děti

9.00–20.00

Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

9.00–20.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945,
funkční tábor, polní dílny, historická vojenská technika

Sobota 7. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor
za řekou
Pobřežní ul., KD Peklo
Křižíkovy sady

Hlavní program – pokračování
Sobota 7. května 2016 – pokračování
Bolevecká náves, selský dvůr
„U Matoušů“
Měšťanská beseda
nám. Republiky - Bolevecká
náves - Armádní střelecký
stadion Lobzy – nám.
Republiky

náměstí Republiky

KD Peklo
pořádá Plzeň2015
www.plzenskavstupenka.cz

9.00–20.00
10.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního
obyvatelstva, vojenský štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, 17.00 přehlídka
dobové módy z let 1930–1945, www.plzen1945.cz
Beseda s veterány 2. světové války, autogramiáda

15.30–18.00

Ride of Freedom – Cesta svobody, jízda vojenských historických vozidel
15.30 odjezd z nám. Republiky, 15.45–16.20 Bolevecká náves, setkání s veterány, 17.00–17.30
Vzpomínka na padlé a položení květin u pamětní desky v Lobzích, setkání s veterány, 18.00 Plzeň
vítá lidovou tradicí – dojezd Ride of Freedom na nám. Republiky

12.30–22.00

12.30 JUNIOR ORCHESTR – dechový orchestr při ZUŠ B. Smetany Plzeň, 14.30 BODY BAND PLZEŇ – swing
všeho druhu, 16.00 Pilsner Jazz Band, 17.30 Plzeň vítá lidovou tradicí – Soubor písní a tanců JISKRA
a příjezd veteránů 2. sv. války na náměstí Republiky z Ride of Freedom, 18.30 vyhlášení stipendia
SOH, 19.00 udělení medailí KVV Plzeň, 19.45 TAXMENI, 21.10 Marta Kubišová a hud. skupina Petra
Maláska

21.00

ELECTRO SWING PLZEŇ No. 5 – májová taneční noc, DJ MACKIE MESSER, electroswingové hvězdy
z domova i ze zahraničí, doprovodný program a další překvapení

Patton Memorial Pilsen – park
za OC Plzeň Plaza – Štruncovy
sady - Křižíkovy sady - Areál
býv. depa PMPD a.s.,
Presslova ul.

10.00–18.00

Soutěž „Z Normandie do Plzně“
Soutěž pro širokou veřejnost, vhodná pro rodiny s dětmi, hra prověří fyzické a vědomostní dovednosti
soutěžících, trasa stanovišť provede účastníky od náboru do armády, přes invazi v Normandii, boje v Ardenách
až k osvobození Plzně.

Areál býv. depa PMPD a.s.,
Presslova ul.

9.00–18.00

Armáda ČR – dynamické a statické ukázky aktivních záloh, 11.00 a 13.00 dynamická ukázka z výcviku pěší
roty Aktivních záloh – zabezpečení kontrolně propouštěcího místa, statické ukázky vybraných zbraní a techniky
ve výzbroji AČR

DEPO2015

10.00–18.00

American Street Food Market – festival pouličního jídla – swingová hudba, výstavy, taneční vystoupení,
workshop „Slož si svůj jeep“, 21.00 venkovní kino Biograf láska – americké klasické válečné filmy

9.00–18.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt
Demarkační linie, tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program

9.00–18.00

Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

Křižíkovy sady

9.00–18.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945,
funkční tábor, polní dílny, historická vojenská technika

Bolevecká náves
Selský dvůr v Bolevci,
„U Matoušů“

9.00–18.00

PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního
obyvatelstva, vojenský štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, www.plzen1945.cz

Velký sál KD Peklo,
Pobřežní ul.

9.00–13.00

MILITARIA – sběratelská burza
Tradiční prodejní burza pro příznivce a sběratele historického a moderního vojenství

Neděle 8. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor
za řekou
Pobřežní ul., KD Peklo

11.00

Historická bitva – bitva na souši, ve vodě i ve vzduchu, desítky kusů dobové válečné techniky, válečné letouny,
velké pyrotechnické efekty

náměstí Republiky

13.00–20.00

13.00 zahájení, 13.30 přehlídka dobové módy z let 1930-1950 a voj. uniforem z května roku 1945,
14.40 Výsadek nad Plzní (seskok parašutistů do srdce města), 15.30 Orchestr Václava Marka, host
Ondřej Ruml, 17.00 HOT SISTERS – swingové vokální trio, 19.00 Zuzana Stirská a Fine Gospel Time

DEPO2015

10.00–16.00

American Street Food Market – festival pouličního jídla

u Papírenské lávky – pravý
břeh řeky Radbuzy

Více informací na www.slavnostisvobody.cz

Změna programu vyhrazena
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30/04
a 01/05

12–18/06

TANEC PRAHA opět roztančí
Plzeň i plzeňský region
Taneční představení, performance v centru města
i pohybové workshopy, to vše nabídne 28. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA v Plzni
a dalších městech plzeňského regionu. Nebudou
mezi nimi chybět Kladruby, Nečtiny či Sušice.
Od 12. do 18. června zavítají čeští i zahraniční tanečníci do již tradičních prostor DEPO2015 a Moving Station. Mimo to se bude tančit i na zajímavých místech v parcích nebo na Náplavce. Tam
najdete například kostarický soubor Los INnato,
který své umění poodhalí na následném workshopu pro veřejnost. Kromě osvědčených domácích
tanečníků a choreografů, jako je Michal Záhora
a Jiří Bartovanec, přijedou i umělci z Belgie, Velké
Británie a Španělska. Připraven bude i program pro
mladší publikum. Své nové představení MOMO,
které bude mít premiéru v rámci festivalu TANEC
PRAHA 1. června v Praze, přiveze Mirka Eliášová
do Plzně 17. června. Se sólem Tranzmutace, hledajícím nové možnosti, jak se zbavit tanečního pohybu jako takového, se divákům představí tanečnice
Andrea Miltnerová 27. května v Sušici a 28. května
v Kladrubech. Do kaple sv. Anny v Nečtinech zavítá
15. června český soubor ME-SA a s živým hudebním doprovodem uvede svoji novou inscenaci
Let Me Die in my Footsteps. Objevte kouzlo současného tance a probuďte svoji fantazii. Ale pozor – za vaše představy neručíme! Více informací
na www.tanecpraha.cz

28

Letiště Plasy

Den ve vzduchu
s rádiem Kiss Proton

Největší letecká show na západě Čech je zase tady! 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 bitva 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. To ale nebudou jediní staříčci, kteří
budou v Plasích k vidění. Objeví se tu také unikátní Praga
E 114 Air Baby. V dalším programu se představí i Armáda
ČR. Bohatý bude i doprovodný program, v němž nemohou chybět atrakce pro děti, letecký simulátor, herní zóna
s konzolemi Nintendo a X-Box nebo fotokoutek. Více
na www.denvevzduchu.cz.

04–14/05

Gymnázium
Mikulášské náměstí

Výstava
Jaro v Alpinu

Zahrada gymnázia na Mikulášském náměstí opět rozkvete skalničkami, květinami a okrasnými dřevinami.
Alpinum klub Plzeň zde bude jako každým rokem prodávat přebytky svých výpěstků a radit všem, kdo by si
rádi obohatili svou zahradu nebo jiný zelený prostor.
Akce bude přístupná denně od 9 do 19 hodin, v sobotu
14. května pak od 9 do 12 hodin. Vstup do prodeje bude
tento poslední den zdarma. Více informací naleznete
na www.skalnicky-plzen.cz.

04/05 / 18:30

DEPO2015
– klempírna

Dialogy o architektuře – Architekt : Developer
Jarní cyklus přednášek o architektuře je koncipován
jako symbolický dialog dvou postojů, pólů či profekvěten 2016 | www.zurnalmag.cz
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sí, reprezentovaných dvěma osobnostmi. První večer
s architektem Jiřím Zábranem a zástupcem developera
bude věnován podmínkám i překážkám realizace novostaveb či kalkulacím a strategiím vyjednávání. Zeptejte
se s pořadateli: Kdo je developer a jaká je jeho úloha při
rozvoji města? Myslí developer i na občany nebo pouze
na peníze? Jaké má architekt při tvorbě hranice? Jaká je
spolupráce mezi architektem a developerem? Jaké developerské projekty se chystají v Plzni? Pořádá spolek
Pěstuj prostor; vstupné 40 Kč. Více informací najdete
na pestujprostor.plzne.cz.

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

165622016
UPC crazyweek
PR Zurnal 128x93 v02.indd 1
květen
| www.zurnalmag.cz

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!

09/05
13:00

Techmania

Přechod Merkuru
přes Slunce

Druhé květnové pondělí bude na obloze opět k vidění
výjimečný úkaz: přes sluneční kotouč bude přecházet
planeta Merkur. Techmania přichystala pro návštěvníky
pozorování tohoto nebeského divadla prostřednictvím
astronomických dalekohledů. Lidé se budou moci podívat nejen na kotouč Merkuru, ale také na fotosféru a chromosféru Slunce. Kromě toho bude 3D Cinema promítat
přímý přenos z jiných pozorovacích míst. Pozorování
bude probíhat za příznivého počasí od 13 do 17 hodin.

22.04.16 17:4229
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FESTIVAL
VOLnÉHO ČaSU
páTEk–SoboTA

27. 5. 9:00 – 19
:00
28. 5. 10:00 – 18
:00
amfiteátr a par
k
Oc pLzeň pLaza

Více na

plazaplzen.eu

27–28/05

Amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza

Festival volného času
Druhý ročník největší přehlídky volnočasových
aktivit pro děti a mládež v Plzeňském kraji představí desítky organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. Stánky nabídnou činnosti
a ukázky kroužků, klubů, prázdninových aktivit,
příležitostných akcí a kurzů. Rodiče tak mohou
na jednom místě porovnat kvalitu prezentovaných
aktivit, které nabízejí různé spolky, kluby, střediska
volného času, domy dětí a mládeže a další organizace a instituce. Po oba dny je připraven i bohatý
doprovodný program. Návštěvníci se mohou například těšit na taneční vystoupení Spider Dance
Company, Penguin Dance nebo Storm Ballet, moderní a sportovní gymnastiku, mažoretky Maršálky,
historický šerm či vystoupení hudební skupiny Jen
Tak. S dalším obohacením přijdou hasiči, policie,
městská policie, BESIP, Europe Direct a Eurocentrum, ZOO, Plzeňský pes a další. Návštěvníci všeho
věku si budou moci vyzkoušet jízdu na segwayích nebo na čtyřkolce anebo se podívají na svět
skrze opilecké brýle. Programem bude provázet
Stanislav Jurík. Festival doplní hra s názvem „Tržiště volného času“, které se budou moci zúčastnit
malí i velcí návštěvníci. V každém stánku budou mít
možnost za splnění úkolu získat festivalové peníze,
které následně na tržišti smění za hodnotné ceny.
Vstup na akci je zdarma, kompletní program naleznete na www.festvolnehocasu.cz.
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12/05 / 18:00

Obřadní síň radnice

Slavnostní zahájení festivalu Mediterránea Pilsen
Festival zemí Středozemí bude oficiálně zahájen koncertem Clarifagottensemble studentů konzervatoře
z italské Matery, pod vedením profesora Ciprianiho.
Město Matera se stane Evropským hlavním městem
kultury v roce 2019, proto Centrum španělské kultury
a vzdělávání zvolilo kulturní partnery festivalu právě
odtud. Na koncert i zahájení je vstup volný. Program
festivalu najdete na www.cskv.cz.

12–15/05

DEPO2015

Plzeňský festival
stepu
Špičkoví čeští i zahraniční
stepaři se v květnu sjedou na festival do DEPO2015.
V rámci bohatého programu se návštěvníci mohou
těšit i na swingovou tančírnu s výukou charlestonu,
přednášku o historii stepu, výstavu nebo koncert. Zahraniční hvězdou bude letos mladý švýcarský tanečník
Daniel Sacha Leveillé, který předvede své umění v rámci
slavnostního Galavečera a povede i několik workshopů. Část programu bude přístupná zdarma, vstupenky
na swingový večer a na slavnostní Galavečer, moderovaný tradičně Romanem Vojtkem a Bronislavem Kotišem, jsou již v prodeji. Další informace a program najdete na www.plzenskyfestivalstepu.cz.

13–14/05

Akademie
hotelnictví
a cestovního ruchu

 estovatelský
C
festival
Země na dlani

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu pořádá
ve svém objektu v předních Skvrňanech v ulici Nade
Mží 1 první ročník netradičního cestovatelského festikvěten 2016 | www.zurnalmag.cz
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valu Země na dlani. Její studenti nabídnou nejen fotoprojekce nadšených cestovatelů, kteří budou vyprávět
o svých dobrodružstvích, ale i tradiční tance ze všech
koutů světa, ochutnávky exotických delikates připravovaných přímo cizinci, výstavy suvenýrů a fotografií
z cest, prodejní stánky a další zábavu. Na programu je
také přednáška Radima Uzla Sex napříč kontinenty, ta
celý festival odstartuje v pátek 13. května v 17:15 hod.
Více informací na www.hotelova-skola-plzen.cz.

od
13/05

Techmania

Jaderné dny

Ani v letošním roce nechybí v jarní nabídce Techmanie
dostaveníčko s jadernou energií. Jaderné dny opět přinesou informace a pohledy z různých úhlů. Krátkodobá
expozice seznámí s příběhem energie a poskytne odpovědi na otázky, zda je energie z jádra bezpečná, ekologická a užitečná. Doprovodné přednášky nabídnou
například retrospektivu od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice, téma radioaktivních odpadů
a životního prostředí nebo tradiční mýty a fakta o jádru.

14–15/05

Velhartice

Narozeniny
krále Karla
Král Karel IV. se svou manželkou
Annou Falckou oslaví své narozeniny na hradě Velharticích. Pan Bušek z Velhartic pozval na svůj krásný hrad
šermíře, rytíře na koních, tanečnice, hudebníky a kejklíře, aby pobavil svého krále i všechny hosty. Srdečně jste
zváni i vy! Připraveno je i tržiště a ochutnávky dobové
kuchyně. Program začíná v sobotu i v neděli v 10 hodin
v kostele Narození Panny Marie na náměstí, odkud se
pak vydá průvod na hrad. Zde bude probíhat program
až do večera. Na sobotní noc jsou připraveny oživené
noční prohlídky. Začátek akce je oba dny od 10. hodiny,
více informací na www.NarozeninyKraleKarla.cz.

15/05 / 13:00

Škodaland

Koně a Plzeň 2016
Koně provázejí naši civilizaci
po dlouhá staletí a program
ve Škodalandu to všechno připomene. Návštěvníky
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

čeká rytířské klání ve středověkém turnaji v podání „Rytířů koruny České", ukázka sokolnictví na koni,
pohled na krásu a ladnost koně ve spojení s elegancí
jezdkyň, Vendula Šponarová a kůň Frýský, ukázka výcviku koní pro filmovou práci a Václav Vydra a jeho
koně. Více na www.jkaris.cz. 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
na www.plzenskavstupenka.cz.

18/05 / 18:30

DEPO2015 – kavárna

Dialogy
o architektuře –
Junior : Matador

Hosty druhé přednášky z cyklu Dialogy o architektuře
budou známí architekti Ondřej Chybík a Jaroslav Zima.
Tématem večera budou rychlý nástup na scénu, moudrost a vytrvalost, úspěchy i prohry. Oba tvůrci představí
svoji práci z posledních let – v případě J. Zimy jde o ak-

TIP NA KVĚTEN
DEPO2015
DEPO2015
připravilo
na květen řadu lákavých
aktivit. Od 6. května
chystá novou interaktivní výstavu Dobrodruzi,
která návštěvníky vezme
na dobrodružnou cestu ze Stoda za novým životem na Nový Zéland. Každý víkend jsou připraveny
i její hravé komentované prohlídky. DEPO2015 se
také stylově připojuje k oslavám osvobození Plzně.
O víkendu 7. až 8. května tu bude po celý den probíhat festival pouličního jídla v americkém stylu.
Atmosféru navodí nejen hamburgery a hot dogy,
ale i dobová polní kuchyně, swing a automobiloví veteráni. Více na www.depo2015.cz. V sobotu
7. května můžete vyrazit na sousedské procházky
s povídáním o historii Hradiště, vilové čtvrti na Lochotíně, za tajemstvím vil v Bezovce či architekturou Bor a Slovan. Trasy a vstupenky najdete na Plzeňské vstupence.
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tuální návrhy studia D3A pro Plzeň. Pořad bude zároveň
hledat odpovědi i na následující otázky: Jak dnes shání
zakázky „mladé“ architektonické kanceláře? Ke komu
chodí pro rady (ne)zkušený architekt? Co je základem
úspěchu? Talent a trpělivost? Štěstí? Mají architektovy
sny hranice? Přijďte se zeptat i vy! Pořádá spolek Pěstuj
prostor; vstupné 40 Kč. Více na pestujprostor.plzne.cz.

20/05 / 20:20

PechaKucha Night
vol. 17
Sedmnáctá PechaKucha Night
bude opět jedinečný zážitek!
Místo konání bude výjimečné, i když ho zatím organizátoři neprozradí. Rádi své diváky napínají. Ale už nyní
prozrazují, že toto místo jim umožní pozvat více diváků
oproti 16. [Peče], která byla spíše komorní. Samozřejmě
se můžete těšit na výjimečné hosty, kteří se představí
se svými 20x20 vteřin dlouhými prezentacemi. Jedním
z hostů, kterého organizátoři odtajnili již nyní, je zakladatel umělecké skupiny Ztohoven Petr Týc. Další informace budou postupně odtajňovány na facebookové
stránce PechaKucha Night Plzeň a na www.pknp.cz.

20–
21/05

ZOO

Dny japonské kultury

Dvanáctý ročník oblíbené akce v ZOO bude opět jednou z největších přehlídek tradiční japonské kultury
a kuchařského umění země vycházejícího slunce v ČR.
Program nabídne v době od 10 do 17 hod. pestré defilé
samurajských soubojů, lukostřelby, kaligrafie, výroby
tradiční keramiky raku, tvorby různých typů ikeban, papírových skládanek origami až po ukázku deskové hry
GO. Na své si přijdou i obdivovatelé bonsají. Speciality
japonské kuchyně budete mít možnost nejen ochutnat,
ale podívat se i na to, jak vznikají a jaké suroviny se k jejich přípravě používají.

21/05

Měšťanská beseda

Flamencopa 2016
Mezinárodní taneční soutěž
ve flamenku již popáté roztančí Měšťanskou besedu. Po celé soutěžní odpoledne
plné jižního temperamentu je vstup volný, na večerní
představení s věhlasnou sevillskou tanečnicí Blancou

32

Kulturní tipy

Pediguer Sivera jsou vstupenky v předprodeji na www.
plzenskavstupenka.cz. Doprovodnou akcí je vernisáž
fotografií Romana Muchky Flamenco po česku. Program festivalu najdete na www.cskv.cz.

21/05 / 14:00

1. ZŠ

Rodinný festival
Centrum dětí a rodičů zve
na další ročník Rodinného festivalu, který se každoročně koná v areálu 1. základní
školy v Západní ulici v Plzni Bolevci. Po celé odpoledne
bude zahrada školy nabitá atraktivním programem. Pro
děti tu budou hrát divadla Nána, Máma a táta a Dráček.
Připravena je loutkářská a korálková dílna, Pohádkové
zpívánky nebo Pohádková pouť a stezka. Program připravilo Centrum dětí a rodičů, Lesní školka Větvička, Archa pro rodiny s dětmi a další instituce, program potrvá
do 18. hodin. Více informací na www.cedrplzen.cz.

TIP NA KVĚTEN
11/05 / 18:00

Plzeň, více míst
Noc literatury
Chcete se potkat s písničkářem,
básníkem
a překladatelem Jiřím Dědečkem, spisovatelem
Martinem Reinerem nebo s redaktorem Markem
Wollnerem? Chcete si jako první poslechnout
ukázky ze současné evropské literatury v překladu, který ještě nevyšel? Chcete se podívat
na půdu knihovny nebo do zákulisí divadélka Jonáš? Touláte se rádi noční Plzní? Pak si nenechte
ujít Noc literatury! Ideou projektu je představit
během jednoho večera současnou evropskou literaturu v překladu do místního jazyka v podání
známých osobností. Číst se bude ve Studijní a vědecké knihovně, v Knihovně města Plzně a na místech zapojených do projektu Meeting Literature:
v Měšťanské besedě, Moving Station, na Zastávce,
v Café Regner, v hotelu Green Gondola, kavárně
Inkognito a španělském baru Amorvino. Program
potrvá do 23. hodiny, více informací naleznete
na www.svkpk.cz.

květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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od 23/05

Techmania

Top Secret
Do Techmanie se vrací její nejpopulárnější expozice, Top Secret! Rok bavila návštěvníky estonského science centra
AHHAA a nyní se poprvé objeví v rekonstruovaných
prostorách Techmanie. Návštěvníci díky ní budou opět
moci nahlédnout do světa tajných agentů i běžných
bezpečnostních kamer. Odemkněte zámek trezoru,
vyslechněte tajné konverzace nebo přelstěte senzory.
Pokud tuhle expozici navíc zkombinujete s návštěvou
Kriminálky TSC v laboratořích, odnesete si nezapomenutelný zážitek a pocit, že jste se právě dostali do společnosti Jamese Bonda, Bodieho a Doyla nebo členy
Námořní vyšetřovací služby.

28/05
10:00

Plzeňské dvorky

Tucet dvorků v srdci města se mimořádně otevře veřejnosti a některé navíc ožijí atraktivním
programem. Například dvorek filozofické fakulty v Sedláčkově ulici pozve na swingový dýchánek s tancem,
Muzeum loutek na svůj Kinetický dvorek, a na dvorku
v Jungmannově ul. č. 1 si zase lidé budou moci dát kávu
a dobroty z dílny Il Mio Caffé. Připraveny jsou i komentované procházky po zpřístupněných dvorcích nebo napínavá stopovačka. Program potrvá do 18. hodiny a více
informací naleznete na www.plzenskedvorky.cz.

28 a 29/05

Městská plovárna

Evropský den sousedů na plovárně
Poslední květnový víkend bude
patřit zahájení sezóny na Městské plovárně – letos ve stylu Rozmarného léta. Po období zimního spánku se plzeňská plovárna probudí znovu k životu a pravidelnému víkendovému provozu (od června každý pá–ne). V sobotu
28. května se od 14 hod. můžete těšit na bohatý program,
neboť právě tento den se stane plovárna jedním z ohnisek Evropského dne sousedů. Podrobný program celé
akce naleznete na webových stránkách plovarna.plzne.
cz nebo facebook.com/mestskaplovarna. Ani v neděli se
nebude zahálet, začíná se ve 14 hodin a odpoledne bude
ve znamení piknikování a debužírování. Večer od 21 hod.
se přijďte podívat na projekci filmu Rozmarné léto!
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Listování v Měšťanské
besedě nabídne 25. června
setkání se spisovatelem Robertem Fulghumem.
… že Kino Beseda promítá v červnu za pouhých
69 korun.
… že i letos se bude v ZOO volit květinová dívka,
a to 11. června v rámci tradičního Vítání léta.
… že Techmania opět v červnu umístí do ulic
Pouť k planetám.
… že v Habrmannově parku v Doubravce se
29. června budou vítat prázdniny.
… že letošní Historický víkend také vzpomene
na Otce vlasti: do Plzně přiveze desetimetrovou
loutku Karla IV. Osvícený vládce se poprvé představí již 10. června.
… že Nová Akropolis zve 13. června na přednášku
Tajemství katedrál.
… že 25. června mohou děti v ZOO oslavit začátek prázdnin, připraveno bude množství soutěží
o zajímavé ceny.
… že na 11. a 12. června je připraven další Víkend
otevřených zahrad.
… že populární Bahna ve Strašicích se letos uskuteční 25. června.
… že 11. června se můžete zapojit do AIMTEC
Open Race, což je sportovně-turistická akce pro
každého, na kole nebo pěšky.
… že 2. až 4. července se v areálu SOU elektrotechnické uskuteční další ročník festivalu ezoterických a duchovních směrů Miluj svůj život.
… že DEPO2015 nabízí v rámci Slavností svobody od 3. května do 11. června výstavu fotografií
věnovaných konci války a Čechům, kteří sloužili
ve spojeneckých armádách.
… že na přelomu dubna a května budou v mázhauzu radnice k vidění reprodukce obrazů a kreseb z 2. světové války.
… že ve Velké synagoze bude až do 31. října instalována výstava fotografií vytvořených v letech
1935-1942 v USA po hospodářské krizi v rámci
projektu na pomoc americkým farmářům.
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08–12/06

Plzeň – více míst

03–05/06

Amfiteátr Lochotín

Skupova Plzeň po dvaatřicáté

Metalfest Open Air 2016

32. ročník Mezinárodního festivalu loutkového

Na mezinárodním open air festivalu Metalfest 2016 se během tří dnů

a alternativního divadla opět zavítá do Plzně.

opět představí celá řada zvučných jmen světové metalové scény.

05–08/05

Plzeň – více míst

12–18/06

Plzeň – více míst

Slavnosti svobody Plzeň

TANEC PRAHA

I letos vás město Plzeň zve na tradiční oslavy osvobození

Taneční představení, performance v centru města i pohybové

americkou armádou.

workshopy, to vše nabídne festival TANEC PRAHA v Plzni.

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

26/05 CineStar, Cinema City

Alenka v říši divů: Za zrcadlem
rodinný / fantasy
Alenka v říši divů vydělala v kinech víc než miliardu dolarů.
To jsou čísla, která umí v Hollywoodu účetním zamotat hlavu a obvykle znamenají jediné – pokračování. To teď míří
i do našich kin, ale bude se muset vyrovnat s jednou velkou
ztrátou. Za kamerou už není Tim Burton, autor Střihorukého Edwarda, Batmana nebo Velké ryby, ale James Bobin.
Ten natočil velmi povedené rodinné Mupety, i jejich pokračování, takže na kvalitě by to nemělo být vidět. Jinak se ale
vrací všichni staří známí v čele s Johnnym Deppem jako
Kloboučníkem. A právě kvůli Kloboučníkovi se musí Alenka vrátit
zpátky do říše divů. Setkává se tu i se svými dalšími starými přáteli, Bílým králíkem, kocourem Šklíbou
nebo houseňákem Absolomem, ale jak to tak vypadá, dřív potrhlý Kloboučník není úplně fit. Podle všeho
ztratil svou svoucnost a pokud ji rychle nedostane zpátky, je to jeho konec. Při pátrání po Kloboučníkově
svoucnosti se musí Alenka vydat do neznámých krajin, potká staré protivníky, ale především musí najít Chronosféru, kterou ukrývá samotný Čas ve Velkých hodinách. Cesta k nim bude zatraceně nebezpečná. Krom
Deppa se vrací i Mia Wasikowska nebo Anne Hathaway, a pokud hledáte film pro celou rodinu, neměla by vás
druhá Alenka v říši divů ani v nejmenším zklamat.

28/04

CineStar, Cinema City

Ani ve snu! / romantický / sportovní
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.

CineStar, Cinema City

28/04

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.
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28/04

CineStar, Cinema City

Bella a Sebastián 2 / 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.

		

CineStar

05/05

Čistič / drama
Na Slovensku vznikají čím dál tím zajímavější filmy a jedním z nich je i drsné
drama Čistič. Jeho hrdinou je mladík Tomáš, který má poněkud neobvyklé zaměstnání. Pracuje pro pohřební službu a uklízí na místech, kde zemřeli lidé.
Dostane klíče od jejich bytů, umyje krev, vyhodí všechnu špínu a pozůstalí
mohou mezi tím v klidu truchlit. Někdy se ale na místech, kde jeho „klienti“
zemřeli, zdrží o něco déle a sleduje, co se tu bude dít dál. Je schovaný pod postelí, zavřený ve skříni a poslouchá.
Většinou mu to projde a dovede i nepozorovaně zmizet, občas si ale vyslouží i pár ran pěstí. Teď se schoval v bytě,
do kterého přišla Kristína, vnučka zesnulé ženy a nemá ani nejmenší tušení, že tu Tomáš zůstal. Ani on však nepočítá
s tím, že ho tentokrát čeká pár překvapení a stane se svědkem věcí, které neměl nikdy vidět. Hlavní role si zahrál Noël
Czuczor a Rebeka Poláková.

05/05

CineStar, Cinema City

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 Rebel Wilson nebo hvězda seriálu Zpátky do školy Alison Brie.

		

CineStar, Cinema City

07/04

Captain America: Občanská válka / akční / sci-fi
Komiksové filmy hýbou světem. Letos jsme viděli souboj Batmana se Supermanem, teď nás čeká další mlátička superhrdinů, kteří kopou za tu správnou stranu,
ale nějak si zrovna nerozumí. Captain America: Občanská válka proti sobě postaví Tonyho Starka alias Iron Mana a Captaina Americu, v civilu Steva Rogerse.
Společně zastavili mimozemskou invazi i šíleného Ultrona, ale po těchto bitvách
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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zůstala ležet v popelu polovina Manhattanu a jedno východoevropské město se málem proměnilo v meteorit. Lidé
mají strach. A chtějí, aby byli superhrdinové pod kontrolou. Zatímco Stark s tím souhlasí a chce, aby hrdinové – samozřejmě včetně jeho – měli zodpovědnost a museli být registrováni u vlády, Rogersovi to připadá jako útok na základní
lidské svobody ne nepodobný tomu, co se dělo před druhou světovou válkou. Zlatá střední cesta neexistuje, a tak se
dva přátelé budou muset dřív nebo později postavit proti sobě. A nebudou sami, i ostatní hrdinové jako Black Widow,
Hawkeye nebo Ant-Man si budou muset vybrat, za co budou bojovat. Zůstat neutrální bohužel nejde. Akční podívanou
s Robertem Downey Jr. a Chrisem Evansem v hlavních rolích natočili Anthony a Joe Russoovi, kteří jsou podepsaní i pod
minulým dílem Captain America, jenž je považován za jeden z nejlepších komiksových filmů vůbec.

CineStar, Cinema City

12/05

Sousedi 2 / komedie
V roce 2014 jste se mohli v kině seznámit s Macem a Kelly, mladým manželským
párem, který už měl doby plné chlastaček a večírků za sebou a teď chtěli být
jen obyčejnou rodinou a vychovávat malou dceru. Nevyšlo jim to. Do vedlejšího
domu se totiž nastěhovalo studentské bratrstvo a rozhodně nešlo o tiché a klidné kluky. Sousední dům by dokázal zahanbit i ty nejslavnější hudební kluby. Nakonec došlo k otevřenému boji, ve kterém se proti Macovi a Kelly postavil šéf bratrstva Teddy. A prohrál. Mladí manželé
si tak mysleli, že mají klid. Teď se pokouší přestěhovat a prodat svůj dům, ale zjišťují, že to nebude snadné. Vedle se totiž
zabydlelo sesterstvo, a jak se brzy ukáže, holky to umí rozjet mnohem víc než kluci. Mac s Kelly na ně nestačí, a protože
se v téhle válce nehraje fér, rozhodnou se požádat o pomoc Teddyho. Začíná další sousedský boj. A tentokrát to bude
mnohem drsnější. Za kamerou stál stejně jako u jedničky Nicholas Stoller a vrací se Seth Rogen, Zac Efron a Rose Byrne.
Jejich novou protivnicí bude Chloë Grace Moretz, kterou můžete znát třeba z filmu Kick-Ass.

12/05

CineStar, Cinema City

Angry Birds ve filmu / animovaný
Pokud to náhodou nevíte, tak Angry Birds jsou hra na mobily a počítače,
ve které střílíte obřím prakem naštvané opeřence a likvidujete prasečí protivníky. Víceméně jde o hříčku, ale stal se z ní fenomén. Ptačí hrdiny i zlotřilé
vepře najdete dnes nejen ve hrách, ale i na tričkách, plakátech, penálech nebo
školních taškách. A teď i v kině. Angry Birds ve filmu je animák pro celou rodinu, který se odehrává ve světě mírumilovných ptáků, kam přijedou na návštěvu prasata. Tváří se přátelsky, brzy se
ale ukáže, že nemají s opeřenci zrovna ty nejsprávnější úmysly. Situaci může napravit jen parta ptáků, ze kterých si
ostatní donedávna dělali jen legraci. A tak musí neobvyklí hrdinové vyrazit do boje.

		

CineStar, Cinema City

19/05

X-Men: Apokalypsa / akční / sci-fi
Byla to právě série X-Men, která dokázala nastartovat komiksové šílenství.
V roce 2000 se objevil její první díl a režisér Bryan Singer v něm ukázal, že
v podobných filmech nemusí jít zdaleka jen o akci, ale že můžou řešit i vážnější
témata a hlavně bavit i diváky, kteří komiksy neznají. X-Meni se dočkali dalších
čtyř filmů a drsoň Wolverine jel i dvakrát sólo. Teď tu máme regulérní pokračování a název jasně naznačuje, že hrdiny nečeká žádná sranda. Vrací se totiž Apocalypse, nejstarší mutant vůbec
a bytost schopná ničit celé civilizace. A právě to má teď v plánu. On a jeho čtyři jezdci chtějí zničit svět a postavit
nový. Lidstvo proti nim nemá ani tu nejmenší šanci, a jedinou naději se tak stává profesor Charles Xavier, mocný
telepat, který kolem sebe shromáždil několik dalších mutantů, kteří umí létat, střílet z očí smrtící paprsky nebo se
teleportovat. Problém je, že jde skoro ještě o děti a nejsou to žádní válečníci. Navíc po nich Xavier chce, aby bojovali
za záchranu světa, který je nenávidí. Mají vůbec šanci? V hlavních rolích se sešli superhvězdy James McAvoy, Michael
Fassbender nebo oscarová Jennifer Lawrence.
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CineStar, Cinema City

19/05

Svátek matek / komedie
Režisér Garry Marshall dnes patří mezi filmařské klasiky. A právem, natočil
totiž mimo jiné i slavnou Pretty Woman. V poslední době se podepsal pod
filmy Na sv. Valentýna a Šťastný Nový rok, a i když před dvěma lety oslavil osmdesátku, pořád ho to za kamerou baví. Jeho novinka Svátek matek
spojí hvězdy jako Jennifer Aniston, Julii Roberts nebo Kate Hudson, a bude
přesně o tom, o čem si myslíte. O maminkách. Jedna z hrdinek se bude pokoušet vyrovnat s tím, že její dokonale
naplánovaný život, ve kterém byla nejdůležitější kariéra, nejspíš končí, když se znenadání objeví její dcera, o níž
nevěděla. Další se pokouší urvat pro sebe alespoň chvilku klidu, ale rodina jí to neusnadňuje, někdo hledá novou lásku, někdo se pokouší najít tu ztracenou a někdo řeší úplně jiné problémy. Zkrátka vás v kině čeká několik
hrdinek a hrdinů, kteří mají spoustu vlastních problémů a jejichž životy se prolínají a nakonec to určitě dopadne
dobře. Alespoň pro většinu z nich.

19/05

CineStar, Cinema City

Návštěvníci 3: Revoluce / komedie
Komedie Návštěvníci dnes už patří mezi klasiku. Francouzský rytíř Jean Reno
a jeho sluha Christian Clavier se podívali do dvacátého století, kde pili vodu
ze záchodu a rozmlátili na kusy auto v domnění, že jde o strašlivou příšeru. Po dvou francouzských filmech se dočkali i americké předělávky, ta však
u diváků naprosto propadla a možná i proto vzniká trojka až teď. Reno a Clavier sice zestárli, ale sranda s nimi
bude určitě i tentokrát. Opět se bude cestovat časem. Ve třetím filmu se však hrdinové nepodívají k nám, ale
do doby, kdy ve Francii vypukla revoluce. A potomkům obou hrdinů půjde o krk, příslušníci šlechty totiž obvykle
mířili rovnou na gilotinu.

26/05

CineStar

Maggie má plán / komedie
Maggie je kolem třiceti, žije v New Yorku a nic jí
nechybí. Krom té pravé lásky. Na tu ale ne a ne
narazit a hledání už ji pomalu přestává bavit.
Rozhodne se tedy, že se stane svobodnou matkou a zkusí tak trochu zneužít svou bývalou
školní lásku. Věci ale nejdou úplně podle jejích
představ, seznámí se totiž s Johnem, sympatickým profesorem, který se jí zdá skoro dokonalý.
Jen je tu jeden problém, John je ženatý. Ne zrovna šťastně, ale ženatý. Jiskra ale už přeskočila
a Maggie je rozhodnutá získat Johna pro sebe.
Není to tak těžké, jeho manželství končí rozvodem a hrdinka ho má pro sebe. Šťastný konec?
Ani zdaleka. Po pár letech totiž Maggie dochází,
že John a jeho první žena si byli souzeni a patří
k sobě. Takže je teď chce dát znovu dohromady.
Hlavní roli v romantické komedii si zahrála sympatická Greta Gerwig, ale uvidíte tu i Ethana Hawkea nebo oscarovou Julianne Moore.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Akce měsíce | To nejlepší z restaurací

od 01/05, víkendy

Pulcinella

Chřestová nabídka
Začíná chřestová sezona, a proto si během květnových víkendů můžete v italské restauraci Pulcinella dát chřest
na několik způsobů. Třeba ochutnat polévku z bílého
chřestu s lanýžovým olejíčkem, salátek s jogurtovým
dresinkem, chřestem, ředkvičkami a hoblinami pecorina, chřestové risotto nebo flank steak s hořčičnou omáčkou a grilovaným chřestem. Jako dezert bude v nabídce
panna cotta s chřestovým kompotem.

20–22/05

OC Plzeň Plaza

Kulinářský
BOSCH FRESH FESTIVAL
Chcete prožít opravdový gurmánský zážitek? Vydejte se na BOSCH FRESH FESTIVAL, který má letos hned
několik novinek. Tradiční gurmánský festival se v Plzni představí o víkendu 20.–22. května v parku za OC
Plzeň Plaza již pošesté. Kromě hlavní scény, kde budou probíhat živé show s osobnostmi gastronomie,
jako je Zdeněk Pohlreich a další kuchařská esa, dojde
k rozšíření pódií o grill stage a coffee stage s pražením kávy. Chybět nebude ani workshop stage určená vaření přímo s návštěvníky.
Kuchaři představí příchozím jak klasické pochoutky,
tak umění zahraniční gastronomie. Pro milovníky
vína budou připraveny ochutnávky z vyhlášených
vinařství Via Vini nebo Vinařství Nurag. Předním pivovarem festivalu bude Pilsner Urquell, ale pivním
nadšencům se představí i rodinné pivovary – Knížecí pivovar Plasy a Pivovar u Švelchů. Také milovníci
kávy si přijdou na své. Koncept festivalu doplní pódium pro pražení kávy nebo prezentace špičkových
pražíren, jako například Espresso Longberry nebo
Dos-mundos. Součástí programu bude soutěž o Západočeskou restauraci, které se zúčastní TOP restaurace regionu se svým degustačním menu. O vítězi
rozhodnou návštěvníci spolu s odbornou porotou
v průběhu festivalu. Celým festivalem se ponese nejen skvělé jídlo a pití, ale i zábava pro všechny věkové
kategorie. Více informací najdete na webu festival.
fresh.iprima.cz.
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Pils’n’Grill
08
a 22/05 Retro brunch

a brunch Chuť Provence

Dva květnové brunche nabídnou skvělou kuchyni a tematicky laděné odpoledne. První, Retro brunch, se koná
8. května. Zavede vás do dob minulých a každého překvapí dárkem. Brunch s názvem Chuť Provence je připraven na 22. května. Oba začínají ve 12 hodin, ale doba konzumace se prodloužila: teplý bufet je založen do tří hodin
a studený ještě o hodinu déle. Program pro děti obohatil
moderní i-corner vybavený sedacími pytli, tančící podložkou pro slečny, fotbálkem pro kluky a X-BOXem. Cena
za osobu je 590 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma, děti
od 6 do 10 let platí 150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 korun.
Rezervace probíhá na tel.: 373 370 142.

10–27/05

Hotel Continental

Chřestové dny

V květnu začíná sezóna chřestu
a ani Cafe & Restaurant Continental rozhodně nezůstane pozadu. Chřest tu budou
připravovat nejen v klasických úpravách, ale i v trochu
netradičním duchu. Objednat si budete moci například
vařený bílý chřest s holandskou omáčkou a máslovou
strouhankou, italské rissoto z rýže arborio se zeleným
chřestem, chřestový quiche se salátem z lučních bylin,
zelený chřest pečený v bílém chlebu s tomatovým concasse s parmazánem a jako dezert nabídneme kandovaný chřest, mousse z kozího sýra a jahody. Chřestové
menu bude šéfkuchař v průběhu května obměňovat,
takže se můžete těšit nejen na výše zmiňované ale
i na spoustu dalších výborných pokrmů.
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací

11–15/05

U Salzmannů

Chřestové menu
Chřest je právem označován
za krále zeleniny a jeho neopakovatelná chuť i blahodárné účinky jsou známy již od starověku. Vysoký obsah vlákniny, bílkovin, vitamínů a minerálů z něj dělají přírodní elixír mládí a krásy. U Salzmannů
se proto bude podávat například salát s chřestem, králičí
stehno s chřestovým ragú nebo koláč s chřestem. Ochutnejte a poznáte, že konzumací chřestu U Salzmannů uděláte dobře nejen svému srdci, krevnímu oběhu a nervové
soustavě, ale také svým chuťovým buňkám.

13–
15/05

Na Parkánu

Burgery Na Parkánu

I na třetí květnový víkend chystají v Šenku Na Parkánu
poctivý domácí burger. Tentokrát si šéfkuchař Václav
Polata vybral klasický hovězí dvěstěgramový burger zapečený s plátkem čedaru, slaninou, cibulovým chutney
a porcí steakových hranolek.

19/05 / 19:00

bude osobně prezentovat. Těšit se můžete i na výběrové degustační menu sestavené šéfkuchařem Milanem
Lettlem. Ochutnáte mušle slávky restované na česneku a bílém víně s jarním salátkem, gratinovaný chřest
s parmskou šunkou servírovaný s jemnou holandskou
omáčkou, šafránové rizoto s grilovaným masovým
špízem a zeleninou a na závěr vaše mlsné jazýčky jistě
potěší pravá francouzská palačinka pečená v pomerančovém karamelu. Rezervace na tel.: 377 270 194.

27/05 / 17:00

Hotel U Pramenů

Víno pro Plzeň

V pátek 27. května zve Hotel
U Pramenů všechny příznivce
vynikajících vín na již 4. ročník největšího vinařského
festivalu v Plzeňském kraji „Víno pro Plzeň“. Těšit se
můžete na výběry toho nejlepšího od moravských vinařů. Ochutnáte vzorky vybrané exkluzivně na tuto
akci od vinařství Proqin, Hort, Lahofer, SOŠ Valtice,
Volařík, Košut a další. K vínům budou připraveny speciality šéfkuchaře restaurace U Pramenů. Více info naleznete na www.upramenu.cz. Rezervace vstupenek
na tel.: 377 522 255, nebo na emailu: info@upramenu.cz.
Cena vstupenky je 200 Kč.

Nevinný bar

Degustace
vín rodiny
Cíchovy

Sklípek Nevinného baru zve na řízenou ochutnávku vín z vinařství rodiny Cíchovy z malebné
slovácké obce Blatnice pod Sv. Antonínkem. Kořeny tohoto rodinného vinařství sahají až do 18.
století, místní půdy a klima dávají vínům rodiny
Cíchovy příznačnou minerálnost, podpořenou
jemnou pikantní kyselinkou. Degustovaná vína
budou k zakoupení za velmi výhodné ceny,
proběhne losování o lahev vína. Rezervace míst
nutná, a to na baru nebo na tel.: 774 002 005.
Vstupné 250 Kč.

26/05
18:30

Slunečnice

Georgios Ilias

Jako každý rok v květnu zavítá do Slunečnice Georgios Ilias se svými skvělými víny, která
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RESTAURACE

Dozvěděli
jsme se…
… že červnový Brunch
v hotelu Courtyard by
Marriott (12. 6.) bude zaměřený na zahradní barbecue.
… že před každým domácím zápasem FCVP má
Šenk Na Parkánu připravený výčep na venkovní zahrádce a zve všechny fanoušky na tradiční
předzápasové pivo.
… že Restaurace 12° chystá na květen speciality z chřestu a na každý měsíc pak jeden pivní
speciál.
… že kavárna Il Mio Caffé zve 17. června na Sladký koncert: na dvorku tu zahraje mladá plzeňská
folková kapela Jen tak.
… že 4. června se v DEPO2015 koná první ročník
festivalu CeliakiFest, který nabídne bezlepkové dobroty a spoustu kulturních zážitků. Těšit
se můžete na koncerty, divadelní představení,
workshopy a na promítání filmů. Více informací
naleznete na www.celiakifest.cz.

Moving Café
Koperníkova 56, Plzeň
Tel.: +420 775 131 309
www.johancentrum.cz
Otevírací doba: po–pá
10–18, vždy hodinu před
začátkem akce
Moving Café je součástí kulturního prostoru Moving Station, svébytné
alternativní scény pro současné umění, mezioborové experimenty a vzdělávání v revitalizované
budově nádraží Plzeň – Jižní Předměstí. V kavárně
nabízíme mimo jiné kávu Yemenites z lokální pražírny v Klatovech a k tomu něco dobrého z vegetariánského bistra Satyr. K zakoupení či nahlédnutí
máme tiskoviny, jako je Taneční zóna, Divadelní
noviny, Amatérská scéna a Sedmá generace. Kavárna je vybavena Wi-Fi. Součástí kavárny je umělecká galerie Moving Station Gallery. Moving Café
je inspirativním místem pro přátelská setkávání
a sdílení, můžete zde také strávit příjemné chvíle
při čekání na odjezd vlaku.
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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.
Restaurace sunlight představuje nový grill koncept, který se
zaměřuje na pečlivý výběr surovin. Menu se skládá z kvalitních steaků z prvotřídního masa doplněného o tradiční českou kuchyni. Nezapomněli jsme ani na vegetariány či s lehčími pokrmy na dámy. 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. Pro hosty
restaurace parkování zdarma. Přijďte ochutnat!

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.
Nový jídelní lístek restaurace
v kvetoucích sadech je hotov! Restaurace 12° přichystala
spoustu zajímavých jídel i novinek v nápojovém a vinném
lístku. Základ tvoří tradiční česká kuchyně, tedy například
svíčková, kachna se zelím nebo guláš, těšit se můžete
i na nejnovější trendy, jako jsou nové burgry, steaky, těstoviny či lehká jídla z kuřecího masa. Změnou prošla i nabídka dezertů, a tak si ke kávě můžete dopřát limetkový nebo
jahodový Cheesecake a čokoládové Brownies s vanilkovou
zmrzlinou a šlehačkou. V kavárně, která je součástí restaurace, se osvěžíte domácí limonádou nebo řeckým frappé.
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Divadlo

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

3. 5. 19:00
4. 5. 19:00
5. 5. 19:00
6. 5. 19:00
7. 5. 19:00
8. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
13. 5. 19:00
14. 5. 19:00
15. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 19:00
20. 5. 19:00
21. 5. 19:00
22. 5. 10:00
		11:30
		19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 19:00
26. 5. 19:00
27. 5. 19:00
28. 5. 19:00
29. 5. 10:30
		19:00
31. 5. 19:00

Romeo a Julie – balet
Mefisto – činohra
Úklady a láska – činohra
Zvonokosy – muzikál
Čardášová princezna – opera
Hello, Dolly! – muzikál
Vila Verdi – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Vila Verdi – činohra
Aida – opera/-TITZ melodií operety a muzikálu – opera
Mefisto – činohra
Caligula – činohra
Úklady a láska – činohra
Vila Verdi – činohra
Spartakus – balet
Prodaná nevěsta – opera
Koncertní matiné
Koncertní matiné
Čardášová princezna – opera
Macbeth – opera/-TITMefisto – činohra
Macbeth – opera/-TITEdgar – opera/-TITCaligula – činohra, derniéra
Koncertní matiné
Lov začíná – činohra, derniéra
Šípková Růženka (s nahrávkou) – balet

V1
V6
KMD14
N8
S8
V5
S4
V11
KMD10
V17
V10
S7
S2
foyer
foyer
V9
V14
V3
V12
foyer
S8

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

3. 5. 19:00
4. 5. 19:00
5. 5. 19:00
6. 5. 19:00
7. 5. 19:00
8. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
13. 5. 19:00
14. 5. 19:00
15. 5. 14:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 19:00
20. 5. 19:00
21. 5. 14:00
		19:00

Vojcek – činohra
Carmen – balet
Freddie – The King of Queen – balet
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Bonnie & Clyde – muzikál, premiéra
Libuše – opera
Bonnie & Clyde – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Carmen – balet
Sboristé – činohra
Bonnie & Clyde – muzikál
Čarostřelec – opera/-TITDěj se co děj (Anything goes) – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Carmen – balet
Lijavec – hraje Divadlo J. Cimrmana
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
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N9
N6

A
N13
N3
S6
D
N1
N14
N7

22. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.

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

Sboristé – činohra
Vojcek – činohra
Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Čarostřelec – opera/-TITSboristé – činohra

Z
N5
N2
S5
N12
N17
S3

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

4. 5.
6. 5.
7. 5.
14. 5.
15. 5.
17. 5.
19. 5.
21. 5.
26. 5.
27. 5.
29. 5.

19:00
19:00
17:00
19:00
17:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00

Probuzení jara – muzikál
Enigmatické variace – činohra
Chrtí packa zasahuje – činohra
Howie a Rookie Lee – činohra, premiéra
Kill de Bill – balet
Howie a Rookie Lee – činohra
Probuzení jara – muzikál
Chrtí packa zasahuje – činohra
Obraz Doriana Graye – balet
Howie a Rookie Lee – činohra
Svěcení jara – balet

J2

J3

Divadlo Alfa

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

10. 5. 09:00
		11:00
11. 5. 09:00
		11:00
12. 5. 09:00
		11:00
13. 5. 09:00
		18:00
17. 5. 09:00
		10:30
18. 5. 09:00
		10:30
19. 5. 09:00
		10:30
20. 5. 09:00
		10:30
23. 5. 09:00
		09:00
		10:30
		10:30
24. 5. 09:00
		09:00
		10:30
		10:30
25. 5. 09:00

Lékařem proti své vůli, ranní premiéra
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli
Lékařem proti své vůli – večerní premiéra
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Tři mušketýři
Tři mušketýři
Tři mušketýři
Tři mušketýři
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Kolíbá se velryba, klub
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Kolíbá se velryba, klub
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Kolíbá se velryba, klub
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Kolíbá se velryba, klub
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
		09:00 Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)
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PROGRAM
26. 5.
27. 5.
30. 5.
31. 5.

09:00
09:00
09:00
09:00

Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)

Divadlo Dialog

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

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

19:00
19:00
19:00
19:00

6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
14. 5.
15. 5.
20. 5.
23. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.

19:00
19:00
20:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
20:00

30. 5. 19:00

Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum, premiéra
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina (také 3. 5.)
Vernisáž – komedie, hraje divadlo Jezírko
Nízkotučný život – komediální drama,
hraje Chlupatej kaktus
Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba, premiéra
Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Pan Kačaba zasahuje – komedie, hraje Orákulum
B.O.T.A. – komedie, hraje Divadlo Maebh
Debilové – komedie, hrají Ludvíci (také 13. 5.)
Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba
Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina, premiéra
Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho – komedie
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost,
premiéra
Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 18. 9.	Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Kulturní program během výstavy:
3. 5. 17:00 Májový koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná
4. 5. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Zbyněk Sekal, Otevřená hlava, 1962
– přednáška
10. 5. 17:00 Koncert studentů Gymnázia na Mikulášském náměstí
a jejich hostů
18. 5. 17:00 Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938) – komentovaná prohlídka, provází
Alena Pomajzlová
25. 5. 17:00 Devětsil a evropské avantgardy po roce 1918 – přednáška
Výstavní síň „13“
do 22. 5.	Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století –
výstava
Kulturní program během výstavy:
5. 5. 17:00 Já jsem Čapek, slečno – literárně-dramatický pořad
11. 5. 17:00 Beseda se Stanislavem Bukovským
13. 5. 18:00 Humor a hudba z dob swingu, jazzu a nezapomenutelných
melodií
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17. 5. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT
20. 5. 16:00 M
 uzejní noc – „Noc s modernou“ – dílny pro děti, komentované prohlídky obou výstav, beseda s ředitelem ZČG
Romanem Musilem, vystoupení skupin Duo Musette, Divo,
Nota, Los Boquerones, Poetické divadlo, Psí dečky a dalších
hostů, promítání filmů, čajovna (program do 23:00 hod.)
24. 5. 17:00 Semlerova thangka „Život Congkhapy“ – přednáška
27. 5. 19:00 Kouzlo humoru první republiky
– večer humorných próz (dvorek)
31. 5. 17:00 Paleta: Pravidelné setkávání s výtvarníky a fotografy –
Václav Česák a Edita Adlerová

Galerie města Plzně

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

do 12. 6.	Na dosah / Současné umění z Drážďan – výstava šesti autorů
1. 5. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
		13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
5. 5. 17:00 Na dosah – komentovaná prohlídka
26. 5. 16:00 Na dosah – komentovaná prohlídka s projekcí

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

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

4. 5. 18:00 S pecific LandArt – vernisáž výstavy a křest knihy Jiřího
Beránka (GLS)
5.–28. 5.
Specific LandArt – výstava fotografií (GLS)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, 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., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC),
Rakouská knihovna (RK), Německá knihovna (NK), Anglická knihovna (AK), Alliance
française de Plzeň (AF), www.svkpl.cz

Hlavní budova
2.–27. 5.
Jaroslav Votlučka – výstava (1. patro)
2. 5. 09:30 Knihy znovu nalezené – přednáška (VZC)
		17:00 Jaroslav Votlučka – vernisáž výstavy
4. 5. 17:00 Přednáškový cyklus s FF ZČU: Rané učení cizím jazykům:
ano či ne? (VZC)
5. 5. 17:00 Vojáci – psanci – beseda s autorem knihy (VZC)
9. 5. 17:00 Interdisciplinární seminář: Objev gravitačních vln v LIGO
(VZC)
10. 5.–3. 6. Bohuslav Čapka: Obrazy z Itálie – výstava (přízemí)
10. 5. 17:00 Bohuslav Čapka: Obrazy z Itálie – vernisáž výstavy
11.–31. 5.
Šance onkoláčkům – výstava (přízemí)
11. 5. 17:00 Šance onkoláčkům – vernisáž výstavy
		18:00 Noc literatury (do 23:00 hod.)
12. 5. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáškový cyklus (studovna)
24. 5. 17:00 Karel IV.: Král milovaný a ctěný – přednáška (VZC)
26. 5. 17:00 Přednáškový cyklus s FF ZČU: Paříž a literatura v (e)migraci
a exilu? (VZC)

květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Muzea | Instituce

27. 5. 14:00 V yřeš případ a nauč se základům tvůrčího psaní
– workshop (do 19:00 hod.)
30. 5. 18:00 Meeting Literature Special: Aristide Tarnagda (AF)
31. 5.–23. 6. Takový je můj svět – výstava (1. patro)
31. 5. 16:00 Takový je můj svět – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
3.–20. 5.
Konec války v Čimelicích – výstava
3. 5. 17:00 Konec války v Čimelicích – vernisáž výstavy
10. 5. 17:00 U.S. All in one series: Michal Kohout (AK)
12. 5. 15:00 Meeting Literature: Anna Schilasky (RK, NK)
18. 5. 14:00 Beste Freunde mají nové kamarády
– seminář pro učitele (RK, NK)
31. 5.–10. 6. Jaume Marzal – výstava
31. 5. 17:00 Jaume Marzal – vernisáž výstavy

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 28. 8.
Plzeň pohromami stíhaná – výstava
do 19. 6.	Nelítostný pravěk – výstava vědecky přesných 3D modelů
prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů
Doprovodné pořady:
4. 5. 17:00 Hrady Karla IV. – přednáška

5. 5.
10. 5.
11. 5.
18. 5.
20. 5.
23. 5.
24. 5.
30. 5.

17:00
09:00
09:00
18:00
19:00
18:00
17:00
18:00

Starý Plzenec, Radyně – přednáška
Výchovné koncerty pro MŠ (také od 10:30 hod.)
Výchovné koncerty pro MŠ (také od 10:30 hod.)
Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
Muzejní noc – vstup zdarma (program do 23:00 hod.)
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
Absolventský koncert K. Kozákové, M. Mlezivové a O. Neumanna
Koncert žáků oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ T. Brzkové

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 15. 5.	Vedem – Cesta terezínských kluků stále pokračuje v Plzni –
výstava
5. 5.–18. 9.	Co se skrývá pod drnem? – výstava představí výsledky
výzkumu realizovaného v těsné blízkosti historického jádra
Přeštic
5. 5. 17:30 Ozbrojený odpor v nacistických vyhlazovacích táborech –
přednáška
6. 5. 17:00 Klatovsko pod nacistickým útlakem – prezentace knihy
Jana Jiráka
7. 5. 17:00 Sionistický skauting v meziválečném Československu –
přednáška
20. 5. 19:00 Muzejní noc – vstup zdarma (program do 23:00 hod.)
28. 5. 10:00 Plzeňské dvorky – prohlídka dvorku (do 18:00 hod.)

M ě š ťa n s k á b e s e da vá s z v e
HUdba

5. 5.
8. 5.

19:30

9. 5.
19. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
30. 5.

19:30

19:30

20:00
19:00
19:30
19:30
19:30

Jan Vančura & Plavci & Irena Budweiserová
Wolfgang Lackerschmid & The Brazilian Trio
& Ivan Audes Trio
Szidi Tobias & Band
Pacifik
MAOK & Laisonore
Pohlazení po duši s Vlaďkou Bauerovou
Čechomor hraje pro Pomocné tlapky
Michal Horáček a přátelé

dIvadLO

1. 5.
11. 5.
23. 5.
29. 5.
31. 5.

19:00
19:00
19:00
19:30
19:30

Komedy fest – Hrdý Budžes
Caveman
Táta
Stará dobrá kapela
Na vaše riziko!

děTI

1. 5. 14:30/16:00 O Smolíčkovi
8. 5. 14:30/16:00 Zlatovláska
14:30
Ulhaná princezna
15. 5.
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22. 5.
29. 5.

14:30
14:30

O nezbedné víle
Slepičí pohádka

O s TaT n Í Ž á n R Y

11. 5.

18:00

Noc literatury 2016

kInO beseda

2. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
9. 5.
11. 5.
12. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
23. 5.

18:30

25. 5.
26. 5.
30. 5.

18:30

18:30
18:30
16:45
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30

18:30
18:30

Vatikánská muzea
Sicario: Nájemný vrah Best of 2015
Šílený Max: Zběsilá cesta
Don Quijote – Bolšoj balet
Teorie tygra
Humr
Deadpool
Italské umění na plátně: La Scala
Nebe a led – debata po filmu
Star Wars: Síla se probouzí
Italské umění na plátně:
Leonardo da Vinci
Už je tady zas
Hamlet
Belmondo
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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
20. 5. 18:00 Muzejní noc – vstup zdarma, loutkové představení
(také od 20:00 hod., program do 22:00 hod.)
28. 5. 10:00 Plzeňské dvorky – prohlídka dvorku (do 18:00 hod.)

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
10. 5. 17:00 Autorská čtení – čtení a hudba, Konzervatoř Plzeň (kaple)
18. 5. 17:00 Současné sakrální umění – komentovaná prohlídka, provází
Jana Potužáková
20. 5. 19:00 Muzejní noc – vstup zdarma, vystoupení skupiny Gothien
(20:00, 20:45 a 21:30 hod., program do 23:00 hod.)
28. 5. 10:00 Plzeňské dvorky – prohlídka dvorku (do 18:00 hod.)

Nová Akropolis

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

2. 5. 19:00 Indiáni a matka země? – přednáška
5. 5. 16:00 M
 alá dílna: Vázání knih – kreativní dílna (12–15 let),
5 hodin teorie a vlastní výroby knih, cena: 490 Kč, včetně
materiálu (také 12. 5., do 19:00 hod.)
10. 5. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy v úterý od 19:00 hod., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč
23. 5. 19:00 Věda a reinkarnace – přednáška

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, 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

4. 5. 17:30 Karel IV.: Král milovaný a ctěný – vernisáž výstavy
		18:00 Karel IV. – přednáška (P)
5. 5. 18:30 Karel IV. – hudební pořad Jitky Kubištové
a Milana B. Karpíška (LK)
10. 5. 18:00 Koncert mezi knihami: Petr Linhart (KS)
11. 5. 18:00 Noc literatury – čte Jiří Dědeček (půda KMP, B. Smetany 13,
do 23:00 hod.)
12. 5. 18:00 Kolem světa na kole: Jaroslav Šnek Král (LK)
13. 5. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
17. 5. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (32): Egyptolog Miroslav Bárta (PS)
24. 5. 17:00 Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií – prezentace (PS)
30. 5. 18:00 Kvantová energie: Jitka Bendová a Václav Sekera
– přednáška (MK)

ZOO

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

30. 4. 15:00 Č eský rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku
Lüftnerka, čarodějnice a čarodějové mají vstup do ZOO
a BZ zdarma
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20.–21. 5.	Dny japonské kultury – přehlídka tradiční japonské
kultury, kuchařské umění, samurajské souboje, lukostřelba,
kaligrafie, výroba keramiky raku a ikeban, origami a další
(vždy od 10:00 do17:00 hod.)

JOHAN z.s.

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

10. 5. 20:00 S i DNA (netyjátro, Ateliér Ch207) Kdy a kde končí člověk
a začíná umělá inteligence, je kolem nás všechno jen
Matrix? Je třeba se bát? (také 11. 5.)
17. 5. 20:00 One Step Before the Fall – multižánrový projekt uskupení
Spitfire Company a Damúza tematizuje motiv boje, vyčerpanosti, projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu
21.–29. 5.	Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
– to nejlepší z přehlídek amatérského divadla
22. 5. 15:00 Myší pohádka – pohádka pro děti s dílnou (Milena Jelínková)
31. 5. 20:00 V kůži Alfreda Schwarze – loutkové sociální drama o rozkladu těla, duše a plyše

Městská plovárna Plzeň

Pěstuj prostor, z. s., Doudlevecká 71, www. pestujprostor.plzne.cz.

21. 5. 10:00 Perfect day na plovárně – den amatérského umění
28.–29. 5.	Evropský den sousedů na plovárně – hry, filmy, piknikování
(od 14:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

3. 5.–11. 6. Naši nám – výstava fotografií věnovaná konci 2. sv. války
3. 5. 19:00 Díky Ameriko! – filmy o osvobození Plzně, beseda s tvůrci
4. 5. 18:30 Dialogy o architektuře – Architekt : Developer – přednáška,
klempírna (Pěstuj prostor z. s.)
6. 5.–15. 8. Dobrodruzi – interaktivní výstava
7.–8. 5.		
Festival pouličního jídla v americkém stylu – dobová polní
kuchyně, swingová hudba, automobiloví veteráni
7. 5. 10:00 Sousedské procházky: Lochotín, Bezovka, Hradiště – trasy
a vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz
		14:00 Sousedské procházky: Bory, Slovany
		20:00 Electro Swing Plzeň vol. 5 (Peklo)
18. 5. 18:30 Dialogy o architektuře – Junior : Matador – přednáška,
kavárna (Pěstuj prostor z. s.)
20. 5. 19:00 Summer City Fest Warm Up: Marpo and Troublegang
27.–29. 5.
Evropský den sousedů (Plzeň více míst)
28. 5. 20:00 Alice 100/4 Tour – rock

Koně a Plzeň 2016

Škodaland, Plzeň

15. 5. 13:00 S how s koňmi, středověký jarmark, kejklíři, historický dětský kolotoč, loutkové divadlo, lukostřelba, fotbal mnichů,
soutěže
			
Středověký turnaj – rytířské klání
			Sokolnictví na koni – absolutní důvěra koně a dravce,
historický lov
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			Dámy v sedle – krása a ladnost koně ve spojení s elegancí
jezdkyně, skoky, drezura
			Kůň Frýský a Vendulka Šponarová a jejich show – španělský
krok, leváda, pasáda
			
Spolupráce koně a psa
			Práce filmových koní, kaskadérské ukázky – jak je cvičen
filmový kůň pro herce
			
Minikoně v dobovém kočáru
			
Vice informací na www.jkaris.cz

Plzeňský varhanní festival 2016

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, www.plzenskyvarhannifestival.cz

do 6. 6.		
9. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava
9. 5. 19:00 Jan Doležel – skladby Heinricha Kaminského, Vítězslava
Nováka, Johanna Ulricha Steigledera, Arnolta Schlicka,
Leoše Janáčka a Ference Liszta
23. 5. 19:00 Petr Rajnoha – skladby Jana Křtitele Kuchaře, Johanna
Sebastiana Bacha, Felixe Menddelssohna-Bartholdyho
a Roberta Schumana
6. 6. 19:00 Václav Peter – skladby Dietricha Buxtehudeho, Johanna
Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Kuchaře, Louise Lewandowského, Otomara Kvěcha a Césara Francka
Součástí 9. ročníku plzeňského varhanního festivalu bude
výstava o varhanách

14. 5. 13:15 Koncert kapely Zoidberg Quintet Plzeň (nádvoří)
			Stepařský workshop pro veřejnost – lekce stepu pod
vedením Zdeňka Pileckého (klempírna)
		19:00 Galavečer: To nejlepší, co nabízí současný step!
(autobusová hala)
15. 5. 09:00 Stepařský workshop pro pokročilé – pod vedením Daniela
Leveillé (klempírna)

Jaro v Alpinu

Alpinum klub Plzeň, Gymnázium Mikulášské náměstí, www.skalnicky-plzen.cz

4.–13. 5.	Výstava skalniček, květin a okrasných dřevin, prodej (vždy
9–19 hod.)
14. 5. 09:00 Prodej, vstup zdarma (do 12:00 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

1. 5. 18:00 Ani ve snu!
5. 5. 20:00 Vzpomeň si
6. 5. 20:00 Jak se zbavit nevěsty

Rodinný festival

1. ZŠ, Západní 18, Plzeň – Bolevec, www.cedrplzen.cz, www.zs1plzen.cz

21. 5. 14:00 Míček Flíček – Divadlo Dráček
		15:00 Pohádkové zpívánky: Námořnická legenda –
Divadélko Táta a Máma
		16:00 Slepičí zázraky – Divadélko Nána
		17:00 Pohádkové zpívánky: Hurá na černokněžníka
– Divadélko Táta a Máma
Doprovodný program: Pohádková pouť a pohádková stezka,
Tvoření pro rodiče s dětmi: Loutkářská dílna, Korálková dílna
a další tvořivé aktivity, Zážitkové aktivity (do 18:00 hod.)

Plzeňský festival stepu

DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, www.plzenskyfestivalstepu.cz

12.–15. 5.	Výstava na téma step – dětské obrázky,
stepařské osobnosti, fotografie z minulých
ročníků (kavárna)
12. 5. 17:00 Výstava na téma step – vernisáž (kavárna)
13. 5. 17:00 Přednáška o historii stepu – o stepu a stepařských osobnostech s lektorem, tanečníkem
a stepařem Zdeňkem Pileckým (kavárna,
do 19:00 hod.)
		19:30 Swingový večer – ukázky swingu a výuka
základních prvků charlestonu s tanečníky
a lektory ZIG ZAG Studia Praha (klempírna,
do 22:30 hod.)
14. 5. 10:30 Představení stepařských studií – ukázky různých druhů stepu pod širým nebem (nádvoří)
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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7. 5. 17:00
		20:00
8. 5. 18:00
13. 5. 20:00
14. 5. 17:00
		20:00
15. 5. 15:00
		18:00
19. 5. 20:00
21. 5. 17:00
		20:00
22. 5. 15:00
		18:00
28. 5. 17:00
		20:00
29. 5. 18:00

Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje
Teorie tygra
Jak se zbavit nevěsty
Captain America: Občanská válka
Angry Birds ve filmu
Jak se zbavit nevěsty
Angry Birds ve filmu
Captain America: Občanská válka 3D
Tajemství divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa
Angry Birds ve filmu 3D
X-Men: Apokalypsa
Bella a Sebastian 2:
Dobrodružství pokračuje
X-Men: Apokalypsa 3D
Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Návštěvníci 3: Revoluce
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D

Cinema City

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

28. 4.–4. 5.	Ani ve snu!, Bella a Sebastián 2:
Dobrodružství pokračuje,
Jak se zbavit nevěsty
5.–11. 5.	Captain America: Občanská válka,
Jak přežít single
12.–18. 5.
Angry Birds ve filmu, Sousedi 2
19.–25. 5.	Návštěvníci 3: Revoluce, Svátek matek, X-Men: Apokalypsa
26. 5.–1. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Dále hrajeme: Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, Barbie: Tajná agentka,
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Carol, Dvojníci,
Hardcore Henry, Jak básníci čekají na zázrak, Kniha džunglí
(2D i 3D), Kolonie, Kung Fu Panda 3, Lovec: Zimní válka (2D
i 3D), Orel Eddie, Pád Londýna, Pat a Mat ve filmu, Pátá vlna,
Teorie tygra, Zlo nikdy nespí, Zootropolis: Město zvířat

CineStar

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

28. 4.–4. 5.	Ani ve snu!, Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje,
Jak se zbavit nevěsty
5.–11. 5.	Captain America: Občanská válka, Čistič,
Jak přežít single
12.–18. 5.
Angry Birds ve filmu, Sousedi 2
19.–25. 5.	Návštěvníci 3: Revoluce, Svátek matek,
X-Men: Apokalypsa
26. 5.–1. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Maggie má plán
Dále hrajeme: Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Čarodějnice,
Dvojníci, Hardcore Henry, Jak básnící čekají na zázrak, Kniha
džunglí (2D i 3D), Kolonie, Kung Fu Panda 3, Lovec: Zimní
válka (2D i 3D), Orel Eddie, Pád Londýna, Pat a Mat ve filmu,
Pátá vlna, Příběh lesa, Spotlight, Teorie tygra, Zootropolis:
Město zvířat
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Akce | Kino | Kluby

Metalfest Open Air 2016

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

3. 6. 12:00
		13:00
		14:10
		15:20
		16:40
		18:00
		19:40
		21:30
4. 6. 10:30
		11:35
		12:40
		13:45
		14:55
		16:15
		17:50
		19:40
		21:30
5. 6. 10:30
		11:30
		12:30
		13:35
		14:40
		15:55
		17:25
		19:10
		21:00

Eagleheart – power-metal
Entombed A.D. – death metal
Grand Magus – heavy metal
Gloryhammer – power metal
Bloodbound – heavy metal, power metal
Heaven Shall Burn – metalcore, deathcore
Almanac – speed metal, power metal
Nightwish – symphonic metal
Polsko vítěz FZ
Dark Gamballe – crossover
Jared James Nichols – rock, blues, rock´n´roll
Sirenia – gothic metal
Crematory – gothic metal
Delain – symphonic metal
Stratovarius – power metal
Lordi – hard rock, heavy metal
Zakk Wylde – rock
Rock'n'Roll Army – rock
Mantar – doom black metal
Wisdom – power metal
Visions of Atlantis – symphonic metal
Crucified Barbara – hard rock, heavy metal
Arkona – pagan metal, folk metal
Amorphis – metal
Epica – symphonic metal
Dirkschneider – heavy metal

Papírna

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

5. 5. 20:30 Final Days Society (SWE) – indie, postrock, shoegaze
18. 5. 20:30 Laura Stevenson (USA) – indie, pop, folk
21. 5. 20:30 Geoff Farina (USA) – rock, post punk, ragtime, folk,
blues + Odeur de Violettes – emo-folk
27. 5. 20:30 MINUS – klubová noc, DJs: Revis, N*Dee, Martin Meise
& Vaclav Crainak, Daniel Cloud, John Weah, John Blanco
28. 5. 16:00 Hejbejse 2016
		20:00 Kabelko-manie – charitativní bazar

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

2. 5. 20:00 Andělský biograf – Pátrání po Sugar Manovi
3. 5. 21:00 C areless (SWE) – screamo, post hardcore + Paan (DE) –
progressive, post hardcore, screamo + Chuck SJ Hay (UK)
– folk, punk
4. 5. 22:00 DJs (také 5. 5.)
5. 5. 21:00 Peter Pan Complex – alternative-rock
10. 5. 21:00 Free Tuesday: Vražda krásy
11. 5. 21:00 Muzikant Králíček + Květy – alternative-experimental
12. 5. 21:00 Ambassador21 (BEL) – digital hardcore, industrial,
breakcore + host
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Kluby

13. 5. 22:00 DJs
14. 5. 20:00 K oncert pro Reprák: Milan Samko, The Osels, Seventh
Passion, after party DJ Mára
16. 5. 20:00 Andělský biograf
17. 5. 19:00 Animánie uvádí…
18. 5. 21:00 Káča & Sára – hudební duo
19. 5. 21:00 Mediterian – world music
20. 5. 22:00 DJs (také 21. 5.)
25. 5. 21:00 Slam Poetry
26. 5. 21:00 bude upřesněno
27. 5. 22:00 DJs (také 28. 5.)
30. 5. 20:00 Andělský biograf

Zach´s Pub

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

30. 4.
2. 5.
4. 5.
5. 5.
7. 5.
9. 5.
12. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

20:00
19:30
20:00
19:30
20:00
19:30
20:00
19:30
19:30
20:00
19:30
20:00
20:30
20:00
19:30
20:00

Helemese – šraml, šanson, bigbít
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Trabantem do posledního dechu – projekce dokumentu
Megaphone + Chuť – funky band s místním supportem
Dullahans (D) – Irish drinking music
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Garyho Hausbót – soul, rock´n´roll
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Vokální kolotoč: Hlasoplet, Kriskroskvintet, Singtet, Tutti Voci
Lakuna – alternative šanson
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Kamil Pešťák: Když se kruh uzavřel – prezentace knihy
Hibaj – best czech revival band
Den sousedů
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Selfish Murphy – Irish punk music

House of Blues

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

4. 5. 21:00 Burma Jones – pop-rock + křest singlu
5. 5. 20:00 E ric Sardinas (USA) – blues-rock + Lokomotiva Planet –
heavy-power + Palice – rock
13. 5. 21:00 Bára Zemanová & Band – pop-rock
20. 5. 21:00 Palice – rock

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

4. 5.
6. 5.
7. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.

20:00
20:30
20:30
20:30
20:00
20:00
20:00
20:30
21:00
20:00

Open Stage – Indiánská rezervace
Mind Awake (FR), Call Tracy, Howl
Obscure Sphinx (PL), King Keporkak
Múza 2016 – semifinále A
Daima (PL), Neurotic Machinery, Alter In Mind
Interitus, Firestrikes
Open Stage – Burning Steps, Kung-Fu Girlz
Múza 2016 – semifinále B
Nano, Lazer Viking (ex Boy Wonder & Teen Sensations)
Acid Row, Plewel, Uninvited
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25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
1. 6.

20:30
20:00
20:00
20:00
20:00

ZNC, host: BIKINI
Open Stage – Kosmický Žirafáč & Ambient Theatre
Neon Rednecks animal party
Zubathaa, Strange Society, Keep on Rotting, I Warned You
Open Stage – Peter Piek (D) & Arai

Pantheon Music Club

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

6. 5. 21:00 U S víkend: Slavnosti svobody – DJ Ladin,
oldies: DJs Carbon and Pila
7. 5. 21:00 US víkend: Slavnosti svobody – DJ Deadly Groove,
oldies: DJ Sobol
13. 5. 21:00 JP Party: The white edition – DJ Brian, Rodrigo Aldirha,
Jacoob, Lady A, oldies: DJs Carbon and Pila
14. 5. 21:00 We ♥ TRAP – DJ Deadly Groove, oldies: DJ Moon
19. 5. 21:00 Maturitní party – Wavehookers
20. 5. 21:00 Finlandia on Ice – DJ Cuco van Dee, oldies: DJ Run
21. 5. 21:00 Richard Reynolds, support Kristian Calderon, Paulie
Gabrieli, oldies: DJ Moon
27. 5. 21:00 Šroubky a matičky No. 1 – DJane Luccia, oldies: DJ Moon
28. 5. 21:00 Manene, LA B-Day party – Manene, Wavehookers, Deadly
Groove, Cuco van Dee, oldies: DJ Sobol

PH+

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

6. 5.
7. 5.
13. 5.
14. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.

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

D isco 2016 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers
Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
Comeback – DJ O. JeyBee & friends
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Case – DJs Luppi Clarke, Petr Süss, Attila Csonka (SK)
Warm Up Beats4Love – DJs Jake Haley, Invasion,
ProggyBoy, Vlasi
28. 5. 21:00 Rise Up! – DJ Peeter M. a.k.a Petr Wild

Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton

Letiště Plasy, www.denvevzduchu.cz

30. 4.–1. 5.	Největší letecká show na západě Čech – vyhlídkové a rekreační lety, ukázka práce hasičů a záchranářů, pozemní bitva
z 2. sv. války, hudební vystoupení, akrobacie na kluzáku,
seskok parašutistů, vystoupení Armády ČR, ukázky historických letounů, letecká bitva, dobový tábor armády, atrakce
pro děti

Narozeniny krále Karla

Hrad Velhartice, Velhartice 1, www.narozeninykralekarla.cz

14.–15. 5.	Narozeniny Karla IV. na hradě Velhartice – průvod královské
družiny, rytíři, tanečnice, ukázky dobových řemesel,
netradiční kostýmované prohlídky hradem, šermířské
souboje, dobové tržiště a občerstvení, sokolník, lukostřelba,
ukázka dobové písárny a učenosti, výstava útrpného práva
ve sklepení (od 10:00 hod.)
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
CrossCafe, OC Olympia, Písecká 1, 1. patro u kina
CrossCafe, OC Olympia, přízemí u Alberta
CrossCafe, Anglické nábřeží 1
CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75
CrossCafe, Univerzitní 22

Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36

JANÁK BROS, S.R.O.
PI.JEZ.PI, Americká 38
Potrefená husa, Martinská 1
Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1

GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13

McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
Právnická knihovna, sady Petatřicátníků 16
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Sedláčkova 2
Infocentrum DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Peklo, Pobřežní 10
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41

VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport centrum Koloseum, Sokolovská 74
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia, Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Caffé Pizzeria Gargano, nám. T. G. Masaryka 20
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Divadlo pod lampou, Havířská 11
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
el Cid La Provence, Kopeckého sady 12
El Toro – mexické bistro, Americká 33
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16

Retro Coffee&MusicBar, Prešovská 3
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Street café, Klatovská 14
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
Copy General, Prešovská 16
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, Sady 5. května 24
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
Music Records, Dominikánská 3
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2
TRAFIKY
Tabák Repre, Tylova 9
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Tajemný
hradBečov
20.5.-10.6.

výstava historie hradu
a zámku Bečov

Soutěž o ubytování v podzámčí, vstupenky a další ceny
21.5. a 4.6. od 14 h. příběh relikviáře sv.Maura
dobové kostýmy | skládání skleněných vitráží
sbírání mincí | další program pro děti

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

