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Začal jsem kvůli
sobě, teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
pomáháte pohybem.
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chodíte na procházky, každá aktivita znamená
body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ
finančně podpoří.
Stáhněte si
zdarma do svého telefonu.
www.pomahejpohybem.cz
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Informace
z Plzeňského kraje
ve vaší televizi.
aktuální zprávy
z vašeho okolí

novinky, které se
chystají v našem
regionu

co přinesl
uplynulý týden
v Plzeňském kraji

Každé úterý od 18:00 na Plzeň TV.
Plzeň TV naladíte v Plzni a okolí na 37. kanálu a najdete ji také na www.plzentv.com.

SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

NÁKLAD
10 000 ks
Ev. číslo – MK ČR E 17183

tradiční vyhánění zimy a další rituály na přivolávání jara oslavily úspěch a jaro je skutečně tady.
A s ním i nová turistická sezona a akce typické
pro měsíc duben. Jsou tu srazy čarodějnic, Pivní
běh nebo Plzeňský festival vína. A spolu s nimi
pochopitelně i spousta akcí jednorázových
a neopakovatelných.
Ale ze vší té dubnové záplavy nejvýrazněji vystupují Velikonoce. Restaurace připravují nejrozmanitější tradiční jídelníčky, ve městě bude
Křížová cesta, v Techmanii si budete moci vytisknout velikonoční ozdoby na 3D
tiskárně, proběhne velikonoční charitativní bazárek dámského oblečení ve prospěch charitních domovů pro matky s dětmi v tísni, na Lüftnerce ožijí lidové tradice včetně muziky.
Ve městě se prostě budou míchat lidové obyčeje s moderními trendy jednadvacátého století. A proč vlastně ne? Velikonoce jsou, stejně jako Vánoce, směsicí prastarých pohanských zvyků, křesťanské tradice a lecčeho, co přinesla staletí jejich
slavení. O mísení kultur ani nemluvě. Cizinci se třeba podivují „kruté“ české tradici
pomlázky. Nechápou, že mladé proutky plné síly mají vyšupaným dámám předat
svoji energii a zajistit plodnost, což dámy přejí i mužům, a proto se jim odvděčují vajíčkem. Ale co třeba tradice anglická, podle níž ženy přivazují muže k židlím
a za propuštění požadují peníze? V Norsku se zase o Velikonocích vášnivě řeší
vraždy. V televizi, v novinách, v knihách, ba prý i na krabicích s mlékem.
Jaké jsou velikonoční tradice ve vaší rodině? Dodržuje se něco, nad čím vaši kamarádi, spolužáci nebo kolegové kroutili hlavou? Pokud Velikonoce nijak zvlášť
neslavíte, můžete si vytvořit tradice vlastní, odvozené jen od vaší momentální
nálady a od toho, co se děje kolem vás. Co si třeba vybrat z nabídky divadelních
představení a vyrazit třeba na muzikál o Lídě Baarové Liduschka? Nebo zajít na výstavu, která není tak docela tradiční? Například Studijní a vědecká knihovna zve
na výstavu Hapestetika, která přiblíží svět nevidomých, kteří vidí jen svýma rukama. Zjistíte, že se takhle dají „vidět“ i klasická díla českého malířství. Nevěříte? Pak
byste si tuhle výstavu určitě neměli nechat ujít!
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Pokud cítíte ve velikonočním čase potřebu být víc někomu prospěšný, pak si nenechte ujít Dance Show, jejíž výtěžek pomůže holčičce s vážným fyzickým postižením. A jestliže byste chtěli vidět v dubnu něco opravdu mimořádného, pak si
poznamenejte, že bude výjimečně přístupný další z Loosových interiérů.
Filmový festival
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Krásný duben, který vás nevyvede aprílem, přeje
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Další Žurnál vyjde
28. dubna
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OLIVER TWIST
Rachel Portman
Choreografie a režie: Richard Ševčík

BALET

Novinka plzeňského divadla s hudbou britské úspěšné skladatelky
filmové hudby Rachel Portmanové, držitelky Oscara za hudbu k filmu
Emma. Choreograf a režisér Richard Ševčík, nositel Ceny Thálie a Ceny
Města Plzně, dal spletitému příběhu Olivera Twista vynalézavý
a velkoplošný rozměr rodinného představení, které díky mluvené roli
Čtenáře je srozumitelné pro všechny kategorie diváků.
Hrajeme 5., 23., 28. dubna 2017 na Nové scéně DJKT.

RUSALKA
Antonín Dvořák
„Nemohu zemřít, nemohu žít.“

OPERA

Rusalku zkomponoval A. Dvořák na libreto básníka J. Kvapila podle
H. Ch. Andersena na samém vrcholu svých tvůrčích sil na přelomu
19. a 20. století a duch secese a impresionismu dílu dodává neopakovatelné kouzlo. Rusalka ovšem není pouhou pohádkou, dílo klade
divákům ještě další otázky o smyslu života, o lidských a nadpřirozených bytostech a jejich vzájemné existenci.
Hrajeme 8., 14., 22. dubna 2017 ve Velkém divadle.

ILUZE
Ivan Vyrypajev

ČINOHRA

„Příběh… je něco silnějšího? Vždyť, sakra, lidi - co po nás na tomto
světě vlastně zůstává?“
Hořká komedie hvězdy současného ruského dramatu vypráví příběh
dvou manželských párů, kteří bilancují své dosavadní životy a vztahy.
Hrajeme 1., 12., 18. dubna 2017 na Malé scéně DJKT.

AKCE MĚSÍCE

20–26/04

Festival Finále Plzeň
Jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále
Plzeň bude na konci dubna hostit západočeská metropole. V týdnu od 20. do 26. dubna 2017 se v Plzni představí nejnovější česká
a slovenská filmová tvorba a dorazí opět řada
osobností ze světa filmu a kinematografie.
Na návštěvníky akce čeká bohatý doprovodný program nabízející autorská čtení, party či
koncerty.

Součástí festivalového dění jsou delegace slavných osobností, s nimiž se diváci mohou potkat při pomítání i besedách.
Ve festivalové znělce se objevily hlavní tváře letošního ročníku. Herečka Jana Plodková prozrazuje, proč je pravidelnou
návštěvnicí festivalu: „Skvělé filmy, skvělí lidé, skvělá atmosféra
– to je pro mne Finále Plzeň. Těší mě ta láska k filmu a kultuře vůbec, která v Plzni na Finále panuje.“ Její kolega z branže Pavel Liška
ji doplňuje: „Finále mám rád, protože neubližuje slabším a navíc se
věnuje filmu!!! A stát se tváří takového festivalu musí být jistě pocta
pro mnoho rozličných tváří. Já jsem se tváří letošního festivalu stal
proto, že jsem měl tu možnost. A zároveň, paralelně, tu čest.“
Letošní ročník festivalu se ponese v duchu oslav 30. narozenin,
které ovšem neodpovídají jeho skutečnému stáří. První ročník
se konal už v roce 1968, kvůli nepříznivé politické situaci však
po roce 1970 následovala dlouhá pauza. Festival byl znovuobnoven po pádu komunismu na počátku 90. let minulého století.
Organizátoři při příležitosti jubilea oslovili pamětníky dřívější
éry festivalu a divákům zprostředkují některé jejich vzpomínky.

Klání o Zlatého ledňáčka
„Festival Finále má narozeniny
a bude rozdávat dárky všem:
Filmy, slavné osobnosti,
autorská čtení, koncerty…“
Předprodej vstupenek a akreditací vypukne
6. dubna. Připraveny jsou výhodné celofestivalové i víkendové akreditace, které za zvýhodněnou cenu umožní zhlédnout až čtyři
filmy denně a na další akce se dostat se slevou.
Více na www.festivalfinale.cz.
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Základním stavebním kamenem programu Finále je tradičně
bilanční přehlídka aktuální české a slovenské tvorby ve čtyřech
soutěžních sekcích, jejichž vítězové si z Plzně odvezou Zlatého
ledňáčka. O hlavní trofej se letos utká 40 soutěžních snímků.
„V sekci celovečerní hrané a animované filmy se utká 12 soutěžních
filmů, v kategorii české a slovenské dokumenty taktéž 12 soutěžních snímků. Televizní a internetová tvorba je tradičně rozdělená
na cyklickou – tedy seriály a těch máme v soutěži 11, a necyklickou
– tedy filmy, kterých je letos v soutěži 5,“ upřesnila ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.
O vítězích rozhodnou odborné poroty čistě v mezinárodním
složení, neusedne v nich ani jeden český zástupce, což přinese
zajímavý pohled na českou produkci očima nezaujatých a nedotčených porotců. „Minulý rok byla úroda českých filmů bohatá
a myslíme si, že mezinárodní porota bude mít velmi těžkou úlohu
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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vybrat vítězné snímky. Vloni vznikl rekordní počet 70 celovečerních filmů a bylo velmi náročné vybrat jen ty, které
se střetnou v naší soutěži. Velmi nás těší i nárůst přihlášek
v kategoriích televizní tvorby, což svědčí o tom, že televize
zažívá zlatou éru i v Česku a na Slovensku,“ dodává programový ředitel Peter Badač.
Festivalovým svatostánkem se již tradičně stane Měšťanská beseda v Plzni, která návštěvníkům nabídne
čtyři projekční sály pod jednou střechou, pátý promítací sál najdou v hale bývalé klempírny v kreativní zóně
DEPO2015, kde vedle projekcí proběhne také velká část
doprovodného programu. Některé koncerty z doprovodného programu se uskutečení v Papírně a nebudou
chybět i další velmi zajímavá místa.

Pohled do nesoutěžních sekcí
Nesoutěžní archivní sekce Talent ve vyhnanství představí filmy, kterými se čeští režiséři, nucení odejít po roce
1968 do exilu, pokoušeli prosadit v zahraničí, ale stále
se v nich dají najít jasné paralely s jejich českou tvorbou.
Opět nebude chybět ani intenzivnější návštěva kinematografie některé z evropských zemí. Tentokrát se diváci
mohou těšit na německou tvorbu uváděnou v rámci akce
Česko-německé kulturní jaro pod názvem Německé kino
na Finále Plzeň, z níž uvidí čtyři celovečerní a několik krátkých německých filmů za osobní účasti jejich tvůrců.
Již etablovaná sekce festivalu České stopy v mezinárodní koprodukci letos přinese kromě jiného i snímky,
které se natáčely v ČR, ale doposud zde nebyly uvedené. Půjde o filmy z Číny, Norska, Indonésie anebo Velké
Británie. Všechny představí české reálie trochu jiným
způsobem, než na jaký jsme zvyklí.
Po loňském úspěchu navazují organizátoři Finále
na spolupráci se zahraničními festivaly národních kinematografií a v rámci sekce Festival ZOOM uvedou oceněné filmy ze Slovinska, Chorvatska a Rakouska.

Z přihlášených děl jsou v dramaturgickém předvýběru nominovány do soutěže ty nejzdařilejší, nevybrané
celovečerní filmy jsou promítány v rámci výběrové přehlídky V síti roku 2016. Festival každoročně přináší také
ta nejnovější díla – české a slovenské premiéry a předpremiéry v sekci První úlovek či kategorii Na vlně s aktuálními filmy, které byly v distribuci uvedeny od ledna
do dubna 2017 – jde např. o filmy Bába z ledu, Nechte
zpívat Mišíka, Špunti na vodě a další. Své místo zastávají
rovněž krátké české i zahraniční studentské filmy, promítány budou v sekci U pramene.

Doprovodný program
Součástí doprovodného programu festivalu Finále Plzeň
2017 budou velmi zajímavá autorská čtení – například
oblíbená herečka Veronika Žilková bude číst ze své připravované knihy Můj život s ochrankou, která však nikdy
nevyjde, protože o jedinou verzi v elektronické podobě
přišla, a zachovala se jen malá část. Herečky Simona Babčáková, Klára Melíšková a Jana Plodková zase představí
úspěšnou knihu spisovatelky Radky Třeštíkové Bábovky,
kterou namluvily i jako audioknihu. Blogerky a herečky
Marika Šopovská a Berenika Kohoutová budou s návštěvníky diskutovat o svém blogu Sedmilhářky.
Pro fanoušky televizní a internetové tvorby bude připravena sekce Speciální uvedení, která uvede tři seriálové maratony – oceňovaný seriál Pustina, internetový
seriál Semestr nebo projekci seriálu Kosmo včetně zážitkového odpoledne v netradičním prostoru 3D Planetária plzeňské Techmanie. V Papírně si lidé užijí nedělní
brunch, koncerty a DJ's party. V prostoru DEPO2015 je
pak čeká oblíbené setkání s youtubery, Bizzar Bazaar
nebo netradiční venkovní projekce dokumentu OKHWAN nic není nemožné, pro kterou si budou muset sami
diváci vyrobit elektřinu.
Filmovému festivalu Finále zkrátka bude patřit celá
Plzeň včetně ulic v jejím centru, kde bude instalována
výstava mapující okamžiky z historie festivalu.

duben 2017 | www.zurnalmag.cz

9

AKCE MĚSÍCE

Motoshow 2017

08/04 / 10:00

NC Borská pole

Motoshow 2017

Program Motoshow 2017
10:00 Zahájení doprovodného programu
12:00 Zahájení hlavního programu
12:05 Freestyle motocross
12:25 Crazy day + Lukáš Petráček
12:55 Módní přehlídka
13:05	Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna
13:20	Stuntriding motorka – Martin Krátký
13:35 Soutěž
13:40 Harley Davidson show
13:55 HZS ukázka zásahu při autonehodě
14:15
Módní přehlídka
14:25 Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna
14:40 Stuntriding motorka – Martin Krátký
14:55 Freestyle motocross
15:15
Módní přehlídka
15:25 Soutěž
15:30 Vystoupení Škoda Fabia R5
15:40 Crazy day + Lukáš Petráček
16:10
Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna
16:25 Stuntriding motorka – Martin Krátký
16:40 Freestyle motocross
17:00 Konec akce

10

Opět po roce zažije Plzeň den plný adrenalinu, extrémních výkonů, kaskadérských kousků a dechberoucích
triků. Před Nákupním centrem Borská pole se během
sobotního odpoledne vystřídají borci na freestyle a trial motorkách, chybět nebude ani stuntriding na motorkách a čtyřkolkách, předváděcí jízda rallye speciálu Škoda
Fabia R5 nebo show na skútrech. Nadupaný program doplní také módní přehlídky nebo ukázka zásahu HZS. „Pevně věřím, že i v letošním roce se přijde na Motoshow podívat
hodně fanoušků a tento den si maximálně užijí. Na své by si
měli přijít opravdu všichni, akce je určená i pro rodiny s dětmi.
Právě pro ně může být Motoshow nezapomenutelným zážitkem,“ říká o akci manažer NC Borská Pole Jan Lisý.

Z Freestyle motocrossu bude divákům
tuhnout krev v žilách
Už během pátečního dne na parkovišti před nákupním
centrem vyroste vše potřebné pro Motoshow včetně nejdůležitější části – rampy pro Freestyle motocross. Na ní
budou se svými stroji létat jezdci, kteří si na poli freestylu
vydobyli pozici špičkových závodníků. Diváci se mohou
těšit na neuvěřitelné triky, jako jsou salta vzad, can can,
cliffhanger, shaolin nebo scorpion. To vše a mnohem víc
nabídnou celkem tři jezdci.
Zdeněk Fusek zvládá několik triků jako jediný v České
republice a své fanoušky dokáže náležitě pobavit. Teprve
sedmnáctiletý Matěj Česák patří i přes nízký věk ke zkušeným jezdcům, zvládá salta a další triky a v loňském roce
se stal na Borských polích miláčkem publika. Filip Podmol
je mladší z bratrů Podmolů, jeho freestylemotocrossová kariéra začala teprve nedávno, ale jako motocrossový
závodník sbíral jednu trofej za druhou. Diváky pobaví parádními triky a ukáže skvělou show. Role spolumoderátora
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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cích jezdit po zadním a předním kole, pálit zadní
pneumatiky, bruslit za motocyklem, pojede vstoje
a vzad a přidá spoustu dalších triků. Jeho nejspíš
nejslavnější „posez“ na stroji umí jen pár zkušených a ostřílených evropských jezdců.
Na své čtyřkolce předvede ten nejlepší stuntriding
Richard Mošna. Svému řemeslu se věnuje od roku
2012, na svém kontě má přes 10 triků, které udělal jako první na světě, a mnoho dalších úspěchů.
Divákům nabídne jízdu po dvou kolech, jízdu pozadu, otáčky o minimálně 720 stupňů a mnoho
dalších dechberoucích triků.
Motoshow většinou láká spíše pánskou část publika, na své si ale i tentokrát přijdou také dámy.

exhibice se chopí legenda a zakladatel českého Freestyle motocrossu Petr „Kuchta“ Kuchař. „Do Plzně se každý rok hodně
těším. Diváci vždy vytvoří parádní atmosféru, která jezdce vtáhne do děje. Navíc se skáče před nákupním centrem, což je pro nás
všechny taková menší výzva. Přijďte všichni, určitě je na co se těšit,“ vzkazuje Petr Kuchař.

Kaskadérský tým Crazy day
pobaví i překvapí
Novinkou pro letošní rok bude vystoupení kaskadérského
týmu Crazy day. Několik jezdců předvede show na motorkách a čtyřkolkách, na kterých ukáží divokou jízdu po předním i zadním kole, drifty, nebo jízdu na čtyřkolce jen po dvou
kolech. Diváci budou mít jedinečnou příležitost vidět tyto
jezdce také v synchronních jízdách, jak na motocyklech, tak
i skútrech. Právě skútry určitě přilákají velkou pozornost,
protože se téměř neliší od klasických městských motorek.
Návštěvníci, kteří je vlastní, tak budou překvapeni, co jde s jejich stroji dělat za kousky. S týmem Crazy day navíc vystupuje
také osminásobný juniorský mistr ČR Lukáš Petráček, držitel
rekordu ve skoku do výšky na trialové motorce a jedna ze stálic mezi vystupujícími na Motoshow v Plzni.

Stuntriding popře zemskou gravitaci
Samostatnou kapitolou je stuntriding. Nad tím, co jezdci
předvádí na motorce nebo čtyřkolce, zůstává někdy lidem
rozum stát a ještě několik dní po motoshow si budou říkat,
jak to jen dokázali. Asi nejvýstižnější charakteristikou a nejčastěji zmiňovanou frází ve spojení s tímto stylem je zkrátka
„popření gravitace“. Stuntriding na motorce ukáže Martin
Krátký, který se díky tvrdé dřině zaslouženě dostal mezi nejlepší stuntridery. Na svém kontě má pár kousků, které sám vymyslel, a zkušený jezdec bude při svých kaskadérských kousduben 2017 | www.zurnalmag.cz

„Všichni motošílenci
se v Plzni sejdou 8. dubna
na Motoshow 2017!“
„Na pódiu proběhne několik módních přehlídek,
na kterých se představí butiky Nákupního centra
Borská pole. Všechny slečny a dámy se tak budou
moci nechat inspirovat novými trendy pro letošní
jaro a léto,“ doplňuje manažer nákupního centra
Jan Lisý.
Hlavní program doplní také ukázka hasičů Plzeňského kraje, kteří předvedou zásah u nehody
s vyprošťováním osob. Další položkou bude show
rallye speciálu Škoda Fabia R5. Řidič Jan Sýkora se
svým vozem dodá celému odpoledni tu správnou
šťávu a i jeho kousky určitě ocení všichni fanoušci.

V doprovodném programu
si vybere každý
Od dopoledních hodin budou mít návštěvníci
k dispozici řadu atrakcí v podobě motokár, trenažérů a chybět nebudou ani vysloveně dětské
atrakce. Diváci si po celý den budou moci prohlížet stroje samotných účinkujících, uvidí také vozy
týmu Slidecars Drift a také výstavu motorek Harley
Davidson nebo výstavu automobilů z plzeňských
autosalonů.
Už od 3. dubna se bude nový ročník Motoshow
návštěvníkům nákupního centra ohlašovat početně obsazeným autosalonem. V pasáži Nákupního centra Borská pole totiž budou vystaveny
nové modely aut všech předních plzeňských
autosalonů.
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Slavnosti svobody Plzeň

05–08/05

Slavnosti svobody
Plzeň
Plzeň
vzdá
posedmadvacáté
hold vojákům americké armády.
Ve dnech 5. až 8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako
každý rok po sametové revoluci
pravdivé události začátku května
roku 1945. Osobitý fenomén oslav
osvobození zahrnuje příležitost
seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou
techniku, výstroj a výzbroj. Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky
bojů, americkými a belgickými válečnými
veterány, a průjezd kolony vojenských
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plaza bude poprvé sihistorických
vozidel Convoy of Liberty
tuován1 vojenský
kemp
16. obrněné divize, v němž bude fungovat
bm_plzen_slavnosti_svobody_inzerce_1_0_65x148_print.pdf
16. 3. 2017
16:14:15
po Klatovské třídě.
polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace.
Proluka v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší
divizi americké armády, jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla
založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň
1945“ navozující náladu tehdejší doby prostřednictvím ukázek
z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo
přiblíží atmosféru současné americké armády především expozicí
pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco česká armáda se bude
prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
C

M

Y
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MY

CY

CMY

SLAVNOSTI
SVOBODY
PLZEŇ
OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

K

5.–8. KVĚTNA 2017
Osvobozená

www.slavnostisvobody.cz
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Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky
a v amfiteátru za Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, swing,
folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu
bude pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými
veterány v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje
na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit
společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála
před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu
6. května vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami. Loňskou Cestu svobody – Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Přípravě programu Slavností svobody předcházel výběr nového
vizuálního stylu, který souvisí s propagační kampaní celé akce.
Inspiraci našla reklamní agentura Beneš & Michl s.r.o. v motivu
americké vlajky a její barevnosti a rovněž v poctě a poděkování
americké armádě.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel. Nenechte si v Kině Beseda ujít promítání snímku Masaryk (5. a 19. 4.),
který získal rekordních 12 Českých lvů.
V dubnu se můžete těšit i na nejlepší světové filmy. V rámci speciální přehlídky Best of 2016 Kino Beseda promítne nejen šestioscarový La La Land (12. 4.), ale i film Lion (10. 4.) inspirovaný skutečnými
událostmi, mysteriózní sci-fi Příchozí (17. 4.) či skvělou švédskou
komedii Muž jménem Ove (3. 4.).

„Přečkejte duben v Kině Beseda.
Čeká vás Masaryk, dvojka Trainspottingu
i švédský správňák Ove.“
Pokud byste v dubnu měli zhlédnout jen dva snímky, pak by to
jistě měla být novinka Jima Jarmusce Paterson (27. 4.) a pokračování kultovního Trainspottingu (14. 4.).
Na duben si Kino Beseda připravilo i několik filmů pro dětské diváky. Hned 1. dubna to je pohádková klasika
Kráska a zvíře (1. 4.) s Emmou Watson v hlavní roli. V polovině dubna mohou děti vyrazit na nové šmoulí dobrodružství v novince Šmoulové: Zapomenutá vesnice (15. 4.) a na konci dubna Putování tučňáků: Volání
oceánu (29. 4.) ukáže příběh malého tučňáka, který se připravuje na svou první cestu k moři.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Jazz podle gusta
Bena Williamse
„Mám za to, že hudba
je nejsilnější nefyzickou silou ve vesmíru“
– to jsou slova jednoho
z nejperspektivnějších
kontrabasistů současnosti Bena Williamse.
Jestli má pravdu, si můžete sami ověřit ve středu 7. června na jeho koncertu v Měšťanské besedě.
I přes svůj mladý věk tento špičkový kontrabasista spolupracoval s největšími jazzovými kapacitami, jako jsou Herbie
Hancock nebo Wynton Marsalis. Držitel Grammy Ben Williams
zavítá do Plzně vůbec poprvé a na koncertě v Měšťanské besedě představí hlavně své poslední album Coming of Age.
Přijďte si užít jazzovou show, jakou umí namíchat jen Ben
Williams a jeho kapela Sound Effect!
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17/05
19:30

„Destinnka“
v Besedě

Z dnešního pohledu byla Ema Destinnová doslova superstar, které u nohou ležel celý svět.
V polovině května můžete díky třem dámám
– Andree Tögel Kalivodové, Barboře Šporclové Kodetové a Ladislavě Vondráčkové – prožít
její životní příběh a úspěchy i vy. Během večera zazní árie z oper Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Georgese Bizeta.

18/05
19:30

Terapie smíchem

Máte problém? Přijďte v polovině května na terapii do Besedy! O vaše
duševní zdraví se tu postará sehraný tým
– neurotický žárlivý psychiatr, excentrická
psycholožka, bisexuální uplakaný namachrovaný pacient a emocionálně narušená
pacientka s potřebou lásky. V hlavních rolích
skvělé komedie vás pobaví Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler či Kristýna Leichtová.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

24/05 / 19:30

Horáček a spol.
Na konci května vás textař,
básník a producent Michal
Horáček provede speciálním
večerem nazvaným Na cestě
2017. Během večera zazní hlavně písničky, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem Petrem Hapkou. Kromě Michala Horáčka se můžete těšit
i na Ondřeje Rumla, Lenku Novou a Františka Segrada.

12/06 / 19:30

Roden, Krausová
a sex
Karel Roden a Jana Krausová
vám v brilantní komedii názorně předvedou, jak získat návod na oživení dlouholetého
manželství. Je řešením vzrušující víkend v hotelu a podaří se jim zachránit manželství pomocí příručky s názvem Sex pro pokročilé?

výběr z programu
2. 5.

9. 8.

21. 8.
28. 8.
1. 10.

18/07 / 19:30

Šansony se Chantal
V polovině července má Měšťanská beseda na programu
skutečnou lahůdku – vystoupení oblíbené herečky a zpěvačky Chantal Poullain! Navíc si příjemný večer můžete
užít na zahradě Besedy. Chantal zazpívá vesměs slavné
francouzské šansony, ale samozřejmě dojde i na zábavné historky ze života. Chantal sice bude zpívat francouzsky, ale nemusíte se bát – Chantal před každou
písní nastíní, jaký má děj.

11. 10.
18. 10.

5. 11.

12. 11.

02/08 / 20:00

Komici pobaví
na zahradě
Co by to bylo za léto, kdyby
se na zahradě Měšťanské besedy neobjevili Komici s.r.o.? Jako každý rok i letos
vás v polovině prázdnin čeká kanonáda vtipů, gagů
a nečekaných situací. A jaké komiky uvidíte? Zatím
můžeme jen prozradit, že jistě dorazí neustále vtipkující Miloš Knor.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

26. 11.
27. 12.

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Čtyři stateční muži se každou sobotu
scházejí v kotelně supermarketu, aby se
na pár hodin opět stali pravými chlapy.

MONOLOGY VAGÍNY

Kultovní představení se vrací do Plzně!
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané zóny.

SZIDI TOBIAS & BAND

Oblíbená zpěvačka opět v Plzni.

COMMEDIA DELL’ARTE

Hrají: P. Liška, T. Vilhelmová a M. Daniel

HOP TROP

Stálice trampské hudby v původní sestavě
zahraje v Měšťanské besedě.

RADKA FIŠAROVÁ

Slavný recitál „Rendez-vous“

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých
vtipů a show obohacená videoprojekcemi.

STACEY KENT

Šanson, brazilská hudba a jazz
v podání americké zpěvačky
nominované na cenu Grammy.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Hrají: A. Gondíková,
M. Bočanová a L. Vaculík.

FEŠÁCI

Slaví 50 let!

DRUHÁ TRÁVA

Přední česká kapela nekončí
oslavou čtvrtstoletí!

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
05/04
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band,
P
Sestry Havelkovy & JFK

Krásné melodie v autentickém podání s patřičnou dávkou dobové nostalgie, elegance i troškou humorné nadsázky… to vše vás čeká a nemine během vystoupení vokálního tria Sestry Havelkovy v doprovodu kapely JFK,
které vás zavede do světa jazzové a taneční hudby let
20., 30. a raných 40. minulého století. První část tradičního večera s podtitulem „Po siréně swing“ proběhne jako
každý měsíc v režii pořádajícího Pilsner Jazz Bandu a nemůže chybět ani lekce s lektorkou Lenkou Sekaninovou
od 18:30 hod., při které si můžete osvojit základy tančení na swingovou hudbu či rozšířit svůj repertoár o další
taneční figury. Více informací na www.pjb.cz.

07/04 / 19:00

Horšovský Týn

Marie Rottrová
Populární
zpěvačka
míří
do Horšovského Týna, kde
vystoupí první dubnový pátek v místním kině za doprovodu skupiny Neřež! Marie Rottrová, které byl díky
jejímu soulovému období dán přídomek „česká Lady
soul“, patří dlouhodobě mezi naše nejhranější a nejoblíbenější zpěvačky vůbec. Nenechte si proto ujít naživo
její nezapomenutelné písně jako „Řeka lásky“, „Měli

Přehled koncertů

jsme se potkat dřív“, „Lásko, voníš deštěm“, „Ten vůz
už jel“, „Máma“ či „Skořápky ořechů“. Vstupenky jsou
v prodeji v Informačním centru Horšovský Týn nebo
na www.kinohorsovskytyn.cz.

08/04 / 20:00

Peklo

Michal Prokop
& Framus Five
Legendární FRAMUS FIVE v čele
s Michalem Prokopem vystoupí v Plzni! Těšit se můžete
na průřez celou tvorbou kapely. Zazní písně jako Kolej
Yesterday, Bitva o Karlův most nebo třeba V baru jménem Krásný ztráty. Michal Prokop je muž mnoha zájmů
a profesí (skladatel, kytarista, moderátor či bývalý politik), v hudební oblasti je znám především jako zpěvák,
pohybující se v trojúhelníku rock – soul – blues. Svou
plodnou hudební kariéru zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech, v roce 2007 byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii osobnost.

10/04 / 19:00

Měšťanská beseda

Ondřej Gregor
Brzobohatý
& hosté

Oblíbený hudebník a zpěvák momentálně pilně pracuje
na novém albu a na jaře vyráží na velkolepé „Universum
Tour 2017“, v rámci kterého se představí také v Měšťanské besedě! Pro toto turné si Ondřej připravil pozměněnou sestavu svého hudebního tělesa čítajícího patnáct
muzikantů. Hlavním hostem koncertu bude Marta Jandová! Doporučujeme příliš neotálet s pořízením vstupenek, které již rychle mizí z obvyklých předprodejů!

20/04 / 19:30

Velká synagoga

Anna K.

Anna K. se po úspěšné podzimní sezoně ve StarDance
vrací po pěti letech s novým albem nazvaným „Světlo“,
které společně se svou šestičlennou kapelou představí
také plzeňským fanouškům ve Velké synagoze. Novou
nahrávku už předznamenal singl „Vždycky se budeme
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Přehled koncertů

znát“, který se stal jednou z nejhranějších skladeb českých rádií. Pro turné
„Ve světle“ si Anna K. vybrala prostory, které zná dobře z úspěšného akustického turné, nabídne v nich nový program doplněný o své největší hity
a překvapením bude i vizuální složka koncertu.

24/04–05/06

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní festival 2017
Již desátý ročník Plzeňského varhanního festivalu,
který opět po roce pořádá Obecně prospěšná společnost Ars Christiana,
proběhne v katedrále sv. Bartoloměje od 24. dubna do 5. června. Zahájit
ho nemůže nikdo jiný než profesor varhanní hry pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma, který zde vystoupí 24. dubna, a zahraje skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a nedělní
hudbu od Petra Ebena. Druhým interpretem bude rovněž známý varhaník Miroslav Pšenička, jehož koncert se uskuteční 8. května na závěr Oslav
osvobození za doprovodu hoboje (Veronika Hádková) a zpěvu (Ivana Veberová). Dále se na festivalu 22. května představí plzeňská rodačka Markéta Schley-Reindlová, která v současnosti působí v německém Bamberku,
a zajímavostí tohoto koncertu budou liturgické skladby Petra Ebena, při
nichž vystoupí soubor Schola Cantorum Pilsensis, který se specializuje
na interpretaci gregoriánského chorálu. Letošní ročník uzavře 5. června
Irena Chřibková za doprovodu sopranistky Jany Sibery. Začátky koncertů
jsou vždy v 19 hodin.

29/04
17:00

Plzeňský Prazdroj

 ixieland o páté & křest 2. CD
D
The Dixie Hot Licks

Nedělní odpoledne patří dixielandu! Plzeňská tradjazzová parta The Dixie
Hot Licks v čele se zpěvačkou Janou Mel Golianovou bude v krásném salonku „Secese“ Plzeňského Prazdroje od pěti odpoledne hrát k poslechu
a tanci ty nejznámější i skoro zapomenuté skladby let desátých a dvacátých minulého století. Navíc zde pokřtí své druhé CD s titulem „Ice Cream“!
Zazní skladby z repertoáru Joe „King“ Olivera, „Jelly Roll“ Mortona či Original Dixieland Jass Bandu, které jsou stejně nesmrtelné, jako tance balboa,
black bottom nebo charleston. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji
na Plzeňské vstupence, více informací na www.tdhl.cz.

03/05
20:00

28. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
10. – 28. 7. 2017
angličtina, němčina,
francouzština, italština,
ruština, španělština,
čeština pro cizince
 na Západočeské univerzitě v Plzni
 jeden, dva nebo tři týdny výuky
 celodenní, dopolední
a odpolední kurzy
 různé úrovně pokročilosti
 pro studenty, mládež,
děti od 6 let i širokou veřejnost
 výuka obecného i profesně
zaměřeného jazyka
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři
a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz

Peklo

 ilsner Jazz Band, Polydor Jazz
P
Sextet & Eva Emingerová

Skupina nesoucí v názvu jméno svého kapelníka a pianisty Jiřího Polydora hraje klasický swing inspirovaný zlatou érou 30. a 40. let, hudbu Teddy
Wilsona, Fats Wallera, Lestera Younga nebo Colemana Hawkinse. Vedle
klasických kousků jsou v repertoáru i zajímavé, méně hrané skladby z dílduben 2017 | www.zurnalmag.cz
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ny Wardella Graye či Leonarda Feathera. Na květnovém
„Po siréně swing!“ navíc doprovodí skvělou zpěvačku
Evu Emingerovou. První část tradičního večera proběhne
jako každý měsíc v režii pořádajícího Pilsner Jazz Bandu
a nemůže chybět ani lekce s lektorkou Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod., při které si můžete osvojit základy tančení na swingovou hudbu či rozšířit svůj repertoár o další
taneční figury. Více informací na www.pjb.cz.

05/05 / 20:00

Alfa

Laco Deczi
& Celula New York
Trumpetista a skladatel Laco
Deczi vystoupí se svojí kapelou Celula New York v plzeňské Alfě a můžete se připravit na pořádnou jízdu! Decziho
tvorba totiž není akademickým jazzem, ale bourá stylové
hranice a jeho živelná vystoupení mají elektrizující náboj,
který nenechá nikoho v klidu. Laco Deczi se narodil roku
1938 na jižním Slovensku a v roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985.
Od roku 1986 žije ve Spojených státech amerických, kde
je frontmanem kapely Celula New York a patří ve svém
oboru k celosvětově uznávaným osobnostem.

11/05
19:30

Měšťanská beseda

Miki Ryvola a přátelé

Český trampský písničkář, zpěvák a kytarista Miki Ryvola,
během společného působení se svým bratrem ve skupině Hoboes, složil a nazpíval celou řadu písní jako „Bedna
vod whisky“, „Bál v lapáku“, „Pane bože vod tý lásky zachraň nás“ nebo „Mrtvej vlak“, které jsou dnes naprostou klasikou a nemůžou chybět snad na žádné zpívané
u táborového ohně. A nebudou chybět ani v programu
tohoto večera, kdy je Miki Ryvola zahraje společně s členy skupiny Nezmaři, Pavlem Zajícem a Pavlem Jimem
Drengubákem, a jako host navíc vystoupí frontman bluegrassové kapely Cop, Míša Leicht!

05/06 / 19:00

Horšovský Týn

Jakub Kohák
a Matěj Ruppert
Spojení režiséra, herce a baviče
Jakuba Koháka s vynikajícím zpěvákem Monkey Business
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Dozvěděli
jsme se…
… že koncert Lenky Dusilové s Plzeňskou filharmonií, který se měl
uskutečnit 25. 5. v DEPO2015, byl
z technických důvodů zrušen. Ve stejném termínu
se uskuteční koncert Bohemia Voice & Plzeňská
filharmonie. Vstupenky zůstávají v platnosti nebo
je lze vrátit v místě zakoupení.
… že květen je v Kině Beseda ve znamení rockových
pátků a můžete se těšit na následující program: 5. 5.
Kiss Rocks Vegas, 12. 5. Bůh ti žehnej Ozzy, 19. 5. Super Duper Alice Cooper a 26. 5. Lemmy.
… že kromě tohoto chystá v květnu Plzeňská
filharmonie složit koncertní Poctu Zdeňku Lukášovi v Měšťanské besedě (11. 5.) a v Novém divadle
DJKT Poctu Jiřímu Štěpánkovi (18. 5.).
… že v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí vystoupí v neděli 9. 4. smíšený pěvecký sbor Česká píseň v doprovodu komorního
orchestru.
… že v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech proběhne 16. dubna Velikonoční
koncert souboru staré hudby Cavalla Kladruby,
pěveckého sboru Cantus Stříbro a žesťového kvintetu Plechtet Klatovy.
… že 2. května ve Starém Plzenci zazní jazzově
upravené songy světových interpretů v podání
fenomenálního českého hudebního mága Dana
Bárty a tria Roberta Balcara.
… že v Amfiteátru Plaza se můžete těšit 12. 5.
na koncert skupin Škwor a Dymytry a 25. 5. zde
vystoupí Divokej Bill s hostujícími Poletíme?.
… že další ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň se v prostředí Smetanových
sadů uskuteční ve dnech 7.–11. června.

a showmanem Matějem Ruppertem je stoprocentní
zárukou večera plného zábavy. Tyto dvě známé postavy českého showbusinessu vystoupí začátkem června
v Horšovském Týně v pořadu „Hvězdy, jak je neznáte“
a kromě jiného se můžete těšit na historky z natáčení či
ze života, odpovědi na otázky moderátora Václava Kosíka nebo živé pěvecké vystoupení Matěje Rupperta.
Vstupenky jsou již v obvyklých předprodejích. Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru Horšovský Týn
nebo na www.kinohorsovskytyn.cz.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

04/04 / 20:30

Anděl Music Bar

Kvintet
Jany Koubkové
Dubnový Večer s jam session,
který přináší Jazz bez hranic, tentokrát potěší milovníky
toho nejlepšího z českých jazzových luhů a hájů. Jana
Koubková patří k předním osobnostem českého jazzu
už čtyři desetiletí. Od svých šesti let zpívala ve sborech
a vokálních skupinách a v roce 1975 se prosadila jako
jazzová sólistka. Na koncertě představí své nové CD
A tak si jdu… Vstupné 100 Kč na místě.

2. 4. 6.
2017

Amfiteátr
Lochotín

14/04 / 21:00

Pantheon
Music Club

Groove Sound #4

With very special guest Sharon den Adel!

Tento pátek proběhne v Pantheonu již čtvrté vydání akce Groove Sound v režii residentního DJe Deadlyho Groova, který pozval opět DJs
z celé republiky. Headlinerky tohoto mejdanu budou
rezidentka Retro Music Hall Praha Mejsi, která je aktuálně považována za nejlepší českou DJane a Tess z Dance
Radia Praha, která se svojí osobitou show oslovuje široké publikum. Celý večer odstartuje DJ James Sunset,
po kterém nastoupí talentovaný DJ LYAM a o závěr se
postarají místní rezidenti Deadly Groove a La Love, kteří
opravdu ví, jak naložit s rozjetou party!

22/04 / 21:00

Pantheon
Music Club

AK – Azurit
Kingdom
V rámci tour, která plní kluby po celé republice, se
v plzeňském klubu Pantheon představí hudební label
& clothing brand Azurit Kingdom se svým projektem
AK. Zatím posledním počinem téhle party je album
„Bída & Bolest“, které patřilo mezi nejvýraznější počiny
na tuzemské hip hopové scéně roku 2015. Jak je ale dobrým zvykem, u Azurit Kingdom se nepolevuje a ihned
po vydání alba se začalo s přípravou nového materiálu,
který nyní AK ve složení Sergej Barracuda, Pastor a DJ
Bussy míří představit také svým plzeňským fanouškům!
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

w w w. M e t a l f e s t O p e n A i r. c z
Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591 |
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz

19

DIVADLO

Pavel Režný – hvězda muzikálu DJKT

Zkoušíte legendární West Side Story,
kde budete hrát jednu z hlavních
rolí, Tonyho. Půjde patrně o hodně
náročný projekt…
Absolvovali jsme 2 týdny tanečně – hereckého workshopu, který předcházel samotnému zkoušení. V představení budu,
jako pár mých dalších kolegů, bez alternace, takže jsem se začal po fyzické stránce
připravovat dřív. Ale samozřejmě ani další
aspekty nesmí být opomenuty. Jezdím
se pěvecky vzdělávat do Prahy a zajímám
se o historii a okolnosti vzniku West Side
Story. Premiéra je naplánována na 13. května, takže máme ještě relativně čas se
do zkoušení pořádně ponořit a připravit divákům hluboký a neopakovatelný zážitek s naší vizí
West Side Story.
Pohostinsky jste vystupoval v brněnské
inscenaci Zorra či v muzikálu Ať žijí duchové
v Kongresovém centru Praha. Pražský svět
muzikálu vás ve větší míře neláká?

Sympatický muzikálový herec Pavel Režný se
plzeňským divákům představil poprvé jako
Jerry/Dafné v Sugar aneb Někdo to rád horké.
Pak už následovaly role kocoura Mungojerrieho
v Kočkách, studenta Melchiora Gabora v Probuzení jara, gangstera Clydea Barrowa z Bonnie &
Clyde, fešáka Lorenze Pořízka ve Zvonokosech
nebo Vojáka Nikolase v hudební revue Kdyby
1000 klarinetů.

„Na Plzeň nedám dopustit,“
říká muzikálový herec
Pavel Režný.
V současnosti zkouší náročnou roli Tonyho v legendární West Side Story a ani ve volných chvílích
nezahálí, sportuje, dělá doktorát. V Plzni, kam se
Pavel přestěhoval hned po absolutoriu JAMU, už
zakotvil. A podle svých slov na ni nedá dopustit,
užívá si zdejší vřelé publikum a také kvalitu, s jakou se tady muzikál dělá.
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Mně na mém plzeňském angažmá nejvíce vyhovuje stávající kolektiv a celková atmosféra
v divadle. Neříkám tím, že v Praze tomu tak
není, ale za tu dobu, co jsem v Plzni, jsem plzeňský muzikálový soubor přijal za svou „rodinu“ a je
mi tu dobře.
Za příležitost zahrát si v jiných divadlech jsem samozřejmě vděčný, protože změna prostředí, stylu práce,
kolegů atd. vám dá nový vítr do plachet. Myslím si ale, že
skvělé (nejen) hudební divadlo se dá dělat stejně dobře
na oblasti, jako v Praze. Praha je sice dejme tomu mediálně známější, ale jde opravdu pouze o mediální obraz.
Spousta herců i přes „pražské příležitosti“ zůstává na oblasti a na to své divadlo nedají dopustit. A já určitě patřím
mezi ně.
Co Pavla Režného baví, když právě nehraje,
netančí a nezpívá?
Jsem trošku filmový maniak a chtěl bych vidět všechny
takové ty „must see“ filmy. Ujíždím na starších filmech
s Paulem Newmanem, Marlonem Brandem, Al Pacinem,
Dustinem Hoffmanem a dalšími. Dokonce jsem chvilku po nástupu do angažmá v Plzni studoval paralelně
v Brně Teorii a dějiny kinematografie a audiovizuální
kultury a v Olomouci Ph.D. s tématem Rockový muzikál
– komplexní analýza skladeb, ve kterém stále pokračuji
a pokud se podaří, tak bych jej mohl v blízké době dokončit. Snažím se si pro sebe najít čas i po fyzické stránce, abych se udržoval v provozuschopném stavu. Takže
chodím do posilovny a v poslední době i na box, který
mě docela chytil.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

duben

Divadlo Dialog

Premiéry
a derniéry

V dubnu se Dialog po několika
letech rozloučí s úspěšnými inscenacemi v režii Jakuba
Zindulky: čtyřiadvacátého se naposledy hraje Věc Makropulos a o den později Věrně nevěrní. Zároveň divadlo připravilo dvě nové premiéry. SPODINA opět pod
režijním vedením Jakuba Zindulky uvede 28. dubna
komedii o netradičním milostném trojúhelníku Smích
zakázán, ve které uvidíte Lucii Zedníčkovou, Jaroslava Matějku a Olgu Ženíškovou. A soubor Sofranza se
8. dubna představí se svým zpracováním prvorepublikových soudniček pod názvem Slavný soude.

01/04 / 15:00

Divadlo Alfa

Cesta do středu
Země (sopouchem Milešovky)
Neuvěřitelná pouť čtyř plzeňských skautů po cestách
téměř zapomenutých, vytyčených Julesem Vernem,
Karlem Zemanem, Tomášem Procházkou a Robertem Smolíkem, je určena divákům od osmi let. Čeká
je výprava mezi dinosaury a obří plavuně. Přitom
na začátku všeho je docela normální výlet z Plzně
na Milešovku…

01/04 / 19:00

Malá scéna DJKT

Iluze

Čtveřice oblíbených plzeňských herců se brzy představí
v hořké komedii nazvané Iluze. Dva manželské páry,
které bilancují své celoživotní peripetie se vztahy, láskou a vzájemným porozuměním. Text Iluzí je zvláštní
svou formou, kdy interpreti se pohybují mezi ztotožněním se s postavou a hodnotícím odstupem. Hrají J. Kubátová, K. Šmejkalová, M. Štěrba a P. Neškudla. Vůbec
poprvé se tak na repertoáru Divadla J. K. Tyla objeví hra
Ivana Vyrypajeva, který je hvězdou současného ruského dramatu a jehož hry se s úspěchem hrají na českých
i světových jevištích.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

16
17
Bohemia Voice
& Plzeňská filharmonie
Ella Fitzgerald
& Barbra Streisand
25. května 2017, 19:00
DEPO 2015
Unikátní koncert při příležitosti
narozeninových výročí jedinečných
zpěvaček. Na koncertě zazní nejslavnější
skladby z repertoáru Barbry Streisand
(75 let) a Elly Fitzgerald (100 let) v podání
vokálního kvarteta Bohemia Voice
za doprovodu Plzeňské filharmonie.
V průběhu večera tak můžete slyšet
například Papa Can You Hear Me, Memory,
The Way We Were, A-Tisket, A-Tasket,
Summertime, a další melodie.
www.plzenskafilharmonie.cz
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Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se...

06 a 18/04 Nová scéna DJKT
19:00
Liduschka (Baarová)
Nenechte si ujít úspěšný muzikál mapující životní osud
Lídy Baarové. Aleš Březina je za zkomponování hudby
nominovaný na Cenu divadelní kritiky a Liduschka se
také umístila v anketě o Inscenaci roku. V titulní roli zpívá, hraje a tančí skvělá Alžbeta Bartošová, která si svým
výkonem vysloužila širší nominaci na Cenu Thálie. Libretista Karel Steigerwald nabízí zcela nový a neotřelý pohled na život slavné herečky, odehrávající se na pozadí
pohnutého 20. století.

od 08/04 Měšťanská beseda
14:30
Hravé soboty
Osmého a devětadvacátého dubna zve Beseda na Hravé soboty pro nejmenší. První bude zasvěcena Velikonocům. Příprava na ně bude zahrnovat malování, ale
i výrobu a hezké písničky. Na konec dubna pak připadne sobota plná čarodějnic. Bude se tančit, zpívat
a hlavně vařit čarovný lektvar! Tak si přijďte užít spoustu sobotní zábavy!

08/04 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Rusalka

Jedna z nejoblíbenějších oper,
kterou milují diváci napříč
generacemi, Rusalka Antonína Dvořáka, se opět vrací
na jeviště Velkého divadla DJKT, tentokrát v režii Tomáše Pilaře. Titulní roli nastudovala Ivana Veberová v alternaci s Luisou Albrechtovou a Lívií Obručník Vénosovou.
Jako princ se představí Richard Samek nebo Kanaďan
Philippe Castagner.

11 a 20/04 Nová scéna DJKT
19:00
Sen noci svatojánské
Komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské je
hýřivým rejem citu, hry a bláznovství. Dva milenecké
páry prožívají opojení láskou i třeštění z jejího nenaplnění. Komediální linii posilují výstupy řemeslníků, kteří
s úpornou snaživostí připravují „komedii ponejvíce
k pláči“. V dvojrolích Oberona/Thesea a Hypolity/Titánie
excelují Martin Stránský a Štěpánka Křesťanová, v rolích
milenců pak Zuzana Ščerbová, Kamila Šmejkalová, Petr
Konáš a Jan Maléř. Inscenaci vévodí působivé kostýmy
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Dozvěděli
jsme se…
… že 6. května bude mít ve Velkém divadle DJKT premiéru
detektivka Agathy Christie Past
na myši.
… že Alfa chystá na květen premiéru pohádky
O třech silácích (9. 5.).
… že Nová scéna DJKT připravuje na 13. květen
premiéru muzikálu West Side Story.
… že Měšťanská beseda uvede na konci května
one man show Lukáše Pavláska Kdo nepláče, není
Čech (31. 5.).
… že Malá scéna DJKT uvede v květnu současnou
černou grotesku Živý obraz (20. 5.).
… že v květnu můžete vyrazit do Alfy na představení Poslední trik Georgese Mélièse v podání Divadla Drak (29. 5.).
… že v půli května zve Beseda na komedii z psychiatrické ordinace Terapie (18. 5.).
… že v Moving Station uvede 22. května Herecká
škola Blanky Luňákové surrealistickou komedii
Muzeum horní, muzeum dolní.
… že Moving Station pamatuje i na děti a chystá
pro ně pohádku s tvůrčí dílnou O rytíři Wyndovi
a zakleté Markétce (21. 5.).
Jana C. Lobla a scéna Lukáše Kuchinky, stejně jako snová
scénická hudba Ondřeje Švandrlíka.

25/04–02/05

Moving Station

Move in Station
Festival divadla, které to má tak
trochu jinak, pořádá již třetím
rokem organizace Johan ve své domovské scéně Moving Station. Festival představí výběr ze současného
experimentálního divadla a tance. Můžete se těšit třeba
na post-internetovou impro-operu Eleusis, Hlas Anne
Frankové v podání Spitfire Company či taneční performance pražského Holektivu – Study. Součástí festivalu
bude venkovní představení místních Žonglérů a také
koncert šestinásobné držitelky výročních hudebních
cen Anděl Lenky Dusilové – Sólo.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Akce měsíce | Přehled výstav

do 28/05

02–26/07

13. ročník ArtCamp
očima děkana SUTNARKY
Co všechno letošní ročník letní umělecké
školy ArtCamp na fakultě Designu a umění
Ladislava Sutnara účastníkům nabídne?
Opět přináší širokou nabídku kurzů pro veřejnost od začátečníků po pokročilé, pro budoucí a stávající studenty umění i pro absolventy.
ArtCamp nabízí relax, aktivní odpočinek, zábavnou dovolenou, i řadu uměleckých podnětů, rozšíření kvalifikace a dovedností. Kurzy
jsou vhodné pro každého od 15 do 115 let,
pro všechny, kteří si chtějí zpestřit léto a strávit 1 až 3 týdny v mezinárodním a kreativním prostředí. Pro zájemce o studium umění
na vysoké škole potom kurzy letní školy představují vhodnou součást přípravy na talentové zkoušky. Ostatní se dozvíte na adrese
www.fdu.zcu.cz/artcamp.
Přibydou nějaké novinky?
Zcela poprvé jsou zde skvělé kurzy Hudební
kompozice a Sborového zpěvu a také kurz nového cirkusu, Science fiction design pro film, či
kurz zaměřený na módní doplněk. Nově některé kurzy zavítají na zámek Nečtiny.
Jací lektoři se budou letos účastníkům ArtCampu věnovat?
Jako vždy se účastníci setkají s řadou „hvězd“
tuzemských i zahraničních: Hiroko Matsushitou, Ali Boozarim, prof. Wieslawem Karolakem,
Chrisem Rosewarnem, Kurtem van der Baschem, a s mnoha dalšími.
Jak budou účastníci trávit volný čas?
Jako vždy bude pro účastníky letní školy
v létě připraven i doprovodný program –
vernisáže, návštěvy výstav a kulturních akcí,
přednášky a prezentace hostujících umělců, promítání studentských filmů a mnoho dalšího. Doprovodné aktivity letní
školy budou jako vždy otevřeny i široké veřejnosti. Pokud se chcete účastnit 13. ArtCampu, přihlaste se co nejdříve na adrese
https://fdu.zcu.cz/cz/320-artcamp-registrace.
Doc. Josef Mištera

duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Západočeské muzeum

Společenský život
hmyzu

U hmyzu můžeme pozorovat
celou škálu sociálního chování od primitivních forem až
po vytváření vysoce organizovaných a strukturovaných
společenstev. Ať už se jedná o partnerské vztahy, rodičovskou péči nebo spolupráci při budování hnízda a shánění
potravy, v ničem si hmyz nezadá s ostatními skupinami živočichů. Výstava v muzeu vás nechá do tohoto úžasného
světa nahlédnout prostřednictvím textů, obrázků, fotografií, exponátů ve vitrínách a živého hmyzu v insektáriích.

do 28/05

DEPO2015

Trabantem
kolem světa
Žluté trabanty, fotky i neuvěřitelné příběhy a rekvizity z cest dobrodruha Dana Přibáně
Hedvábnou stezkou, Afrikou, Jižní Amerikou i Austrálií
poprvé k vidění v Plzni! Přijďte si sáhnout na prach z cest
a postupně zažít vše, co dokázala parta nepřipravených
kaskadérů. Každou středu od 17 hodin výstavou doprovází plzeňský cestovatel Slávek Král. Dvanáctého dubna
v 17 hodin je pak připravena komentovaná prohlídka
s Danem Přibáněm a od 19 hodin přednáška o cestě napříč Jižní Amerikou.

do 04/06

Západočeské muzeum

Plzeň ve století
světla

Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla, neboť technický pokrok s sebou
přinesl nové zdroje a široké možnosti využití světla, elektromagnetického záření nezbytného pro život. Výstava se
soustřeďuje na narůstající a stále důležitější roli světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i v soukromí
jejích obyvatel v 19. století. Ukazuje, jak světlo vytlačovalo
tmu z městských ulic, či jak se vyvíjelo osvětlení zdejších
domácností. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií, účinný prostředek pro zvýšení dramatičnosti divadelních scén nebo významný zdroj k umocnění
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ČESKO-NĚMECKÉ
KULTURNÍ JARO
19|04
2017
v Plzni
„Ať už jde o oblast hospodářskou, vědeckou, kulturní nebo
politickou – vztahy mezi Německem a Českem jsou lepší
než kdy dřív. A to přesto (nebo právě proto), že nezapomínáme na minulost. Těší nás, že vás můžeme pozvat na Česko
-německé kulturní jaro 2017 – sezonu plnou vrcholných
kulturních událostí. Více než 300 akcí v Německu a Česku
ve spolupráci s více než 100 partnery z oblasti kultury přispěje
ke zviditelnění a prožití rozmanitosti a kvality našich kulturních
vztahů.“
Hansjörg Haber, chargé d'affaires ad interim,
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Berthold Franke, ředitel Goethe-Institutu v České republice

Dubnový program
02|04	
ProART Česko-německé taneční
dny, Moving Station
19|04	
Zahájení Česko-německého
kulturního jara, DEPO2015
20–26|04

Německé kino na FINÁLE PLZEŇ

Duben–květen	
Německé filmy ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje
18–28|04	
RixBox – Berlínská káva a gastronomie na náměstí Republiky
27–28|04	
Česko-německá škola diverzity,
TANDEM

Co vám za posledních 20 let
v česko-německých vztazích
udělalo největší radost?
„Největší radost mi asi udělalo to, že
spoustu českých hráčů si našlo cestu
do Bundesligy a dostali příležitost tady
hrát, včetně mě, a do budoucna se těším, že nás tady bude ještě víc.“

duchovní atmosféry sakrálních interiérů. Přibližuje, jak
a kde se vyučovala optika nebo jak byli plzeňští fotografové průkopníky daguerrotypie a fotografie. Výstava se
koná v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny.

05/04 / 17:00

Západočeská
galerie v Plzni
Jan Preisler:

Studie k Cyklu
o dobrodružném
rytíři, 1897–98
Západočeská galerie tentokrát do cyklu výstav Jedno
dílo / jeden svět vybrala součást plánovaného čtyřdílného polyptychu Jana Preislera, který nikdy nebyl doveden do finální podoby. Ale v množství zachovaných
tužkových, pastelových i olejových skic lze rozpoznat
řadu motivů charakteristických pro autorovy budoucí
stěžejní práce. Přípravný obraz uložený ve sbírce Západočeské galerie představuje druhý díl symbolistního cyklu o osamělém mladíku – rytíři, který putuje
krajinou a odolává nástrahám ženských přeludů. Obraz představí kurátorka Ivana Jonáková.

05–30/04

Galerie Jiřího Trnky

Ondřej Kavan

Známý pražský fotograf představí na velkoformátových
fotografiích svoji volnou tvorbu – svět architektonického detailu, svět barev a tvarů, kolem nějž denně
chodíme, ale nevnímáme ho. Autor vidí to, co jiní nevidí, najde detail například na budově a vytvoří z něj
abstraktní obraz plný světla a zářivých barev. Vernisáž
proběhne ve středu 5. dubna v 17 hodin a výstavu
uvede Jaroslav Pecka z pražské Galerie Pecka.

05–28/04
Vladimír Darida

Fotbalista, odchovanec Viktorky Plzeň, v současné době úspěšný
středopolař prestižního bundesligového týmu Hertha BSC.

Galerie Evropského domu SVK PK

Sigmund Freud

Rozsáhlá výstava srozumitelně přibližuje slovem a obrazem život a dílo Sigmunda
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Freuda – jeho jednotlivé životní etapy od moravského
Příbora přes Lipsko a Vídeň do Londýna, mnohé výzkumné pobyty v zahraničí a společenské otřesy, které
byly způsobeny jeho poznatky nejen v císařském městě
Vídni, ale i v celé monarchii a v celém světě. Výstava podrobně osvětluje učení Sigmunda Freuda a prezentuje
ho také jako velkého spisovatele a v neposlední řadě
i jako soukromou osobu. Vernisáž výstavy proběhne
4. dubna od 17 hodin.

od 06/04

Galerie
Ladislava Sutnara

Vojtěch Aubrecht
– Cesty
Název výstavy lze vnímat ve dvou rovinách: v doslovné
a symbolické. Výstava je určitou mini-retrospektivou,
která představuje různorodost autorova vyjádření. Zároveň je „cesta“ a to, co se nalézá při ní, fyzicky přítomna ve všech vystavených cyklech. Přijďte na procházku
do Galerie Ladislava Sutnara, procházku tvorbou Vojtěcha Aubrechta. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. dubna
od 18 hodin.

od 06/04

Galerie města Plzně

TIME TRAVEL
HISTORICAL
REENACTMENT

Výstavní projekt představí jednoho z nejvýraznějších
autorů střední generace působícího v Plzni, Jana Vlčka
Wolfchena. Pracuje s historickou pamětí novodobých
dějin evropského kontinentu. Pohybuje se mezi nejrůznějšími výtvarnými médii, převážně se však věnuje
malbě. Výstava potrvá do 4. června.

od 07/04

Studijní a vědecká
knihovna PK

Hmatová výstava
Hapestetika
Cílem této výstavy je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 26. května se koná Muzejní noc, do níž se zapojí
muzea a galerie.
… že Masné krámy budou přes léto hostit výstavu
českého výtvarného umění šedesátých let Obraz
a slovo (24. 5.–27. 8.).
… že v květnu vystavuje v Galerii Ladislava Sutnara designérka Jana Potiron, autorka nové kanceláře rektora ZČU nebo konceptu výstavy Má plast
v DEPO2015.
… že v květnu představí v Galerii Jiřího Trnky svoji
dosavadní tvorbu, zejména malbu, výtvarnice Helena Zelenková Ottová pod názvem Rozmlouvání
s Fénixem aneb Quadraginta.
z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt
další dimenzi jejich děl. Ve vystaveném souboru jsou
obsaženy podobizny nebo hlavy, figury, zvířecí motivy
a abstraktní díla se zajímavou strukturou či možnostmi
manipulace. K vidění, či spíše nahmatání, budou díla
Otto Gutfreunda a Emila Filly, kteří reprezentují českou
klasickou modernu a oba se zasloužili o přijetí kubismu
v Čechách. Vernisáž proběhne 6. dubna od 17 hodin.

11/04 / 17:00

Západočeská
galerie v Plzni

Světlo, šero a temnoty lidské duše
Jako doprovodný pořad k výstavě Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století je připravena přednáška
Vladimíra Blažka s podtitulem „Spiritualita ve výtvarném umění z pohledu hlubinné psychologie“. Světlo,
šero, temnoty – to mohou být paralely stavu umělcovy
duše a jejich následná transformace do výtvarného díla.
Důležitou roli při jeho vzniku hraje také oblast nevědomí, manifestovaná z pohledu jungiánsky orientované
hlubinné psychologie ve formě zašifrovaných archetypů materiálního a duchovního principu. Z této perspektivy se tak obraz stává společným projektivním plátnem
nevědomých obsahů jak umělce, tak diváka. Jejich integrace do vědomí tak může být cestou procesu individuace, vedoucí k duševní a duchovní celistvosti.
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od
01/04

22/04

Areál Škodaland

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje 2017
V sobotu 22. dubna ožije areál Škodaland v Plzni
už potřetí rodinným běžeckým závodem Krajský
půlmaraton. Ten i letos nabídne tři různé trasy.
Pro ty, které nejdelší trať půlmaratonu neláká,
nabízí dvě tratě kratší, a to Krajskou pětku a Krajskou desítku. Na své si přijdou i nejmenší běžci,
pro které jsou připraveny Dětské běhy. Těm, kdo
nepoběží, čas zpříjemní doprovodný program
přímo v areálu Škodaland.
Běžci půlmaratonu odstartují před Škodalandem
a vyběhnou směrem na Litice, Šlovice a Dobřany,
kde přes náměstí zamíří do Dobřánek. Odtud poběží do Lhoty, na okraj Valchy, chatovou oblastí
přes ústí řeky Radbuzy do nádrže České údolí
a dále k hlavní třídě Klatovská, kde odbočí doleva
a doběhnou do cíle před areál Škodaland.
Běžce půlmaratonu povedou vodiči.
Na trati půlmaratonu nebudou chybět Plzeňští
Tempo Makers v roli vodičů na časy 1:40 až 2:15.
A právě ve spolupráci s vodiči jsou připraveny tři
otevřené tréninky: 8., 13. a 18. dubna. Na trénink
není nutná registrace a vstup je zdarma!
S půlmaratonem jsou spojena dopravní omezení .
V době konání Krajského půlmaratonu bude
od 11:00 do 14:00 hodin omezen provoz obcemi
Plzeň-Bory, Litice, Šlovice, Dobřany, Lhota a Valcha
a budou též omezeny spoje MHD linky č. 21 a č. 26.
Pro aktuální dění sledujte http://pulmaraton.
plzensky-kraj.cz nebo Facebook.
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Žádný další měsíc nenabídne v Zoologické zahradě tolik víkendového a svátečního doprovodného programu
jako právě duben. První sobota připomene soutěžemi
a poznávacími aktivitami Mezinárodní den ptactva. Návštěvníci s ptačími jmény budou mít slevu na vstupném.
Velikonoce se budou na statku Lüftnerka slavit od pátku
do pondělí. První velikonoční svátek bude patřit především folklorně-naučnému programu v podání dobřanské
ZUŠ J. S. Bacha. Sobota a neděle budou ve znamení pomlázek, malovaných vajíček a další rukodělné tvorby spojené se svátky jara. V pondělí dopoledne bude na statku
ke spatření krojovaná velikonoční koleda a odpoledne
zazpívá populární přeštický ženský pěvecký sbor Carmina. Další sobota bude celodenní oslavou Mezinárodního
dne Země. A konečně – posledního dubna v 15 hodin se
stane statek Lüftnerka místem velkého čarodějnického
srazu. Čarodějnice a čarodějové mají vstup zdarma.

01/04
09:30

Zastávka Plzeň

 elikonoční bazárek
V
HOLKY HOLKÁM

Na Velikonoce má člověk mít něco nového na sebe.
A když to stojí pár korun a ještě to pomůže dobré věci,
udělá to radost hned několikanásobnou. Právě taková
je filozofie charitativního bazárku dámského oblečení,
který opět připravily plzeňské ženské osobnosti. Muzikantky, herečky, spisovatelky, tiskové mluvčí, výtvarnice
a další zajímavé ženy probraly své šatníky a vyřazené
oblečení nabízejí za symbolické peníze. Co se prodejem
vydělá, jde charitním domovům pro matky s dětmi v tísni.

03–13/04

Moving Station,
Knihovna města
Plzně

Jeden svět Plzeň
Bezprostřední vhled do života sebevražedných atentátníků, lidí, kteří jsou nuceni žít na horách plastových
odpadků, ale i města duchů jako výsledek bizarní snahy developerů, dospívání a výchova v době popularity
kyberprostoru či práva a povinnosti rodičů spojených
s očkováním dětí v ČR. To je jen zlomek témat letošních
filmů uváděných v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Festival navrch nabízí výstavy, hudební
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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vystoupení, ale i tvořivou dílnu. Program a další informace najdete na: www.jedensvet.cz/plzen.

05/04 / 15:00

OC Plzeň
Rokycanská

Elite Model Look
Chcete se vy nebo někdo ve vašem okolí stát modelkou nebo modelem? Pokud je dotyčnému méně než 21 let, pak má obrovskou příležitost.
Je tady další casting prestižní společnosti Elite Model
Look, následujte loňské účastníky! Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad
170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad
183 cm. Ambasadorkou soutěže je topmodelka Zuzana
Stráská. V rámci castingu bude probíhat losování o výrobky vlasové kosmetiky Schwarzkopf, vlasového stylingu Rowenta for Elite Model Look, dekorativní kosmetiky
ARTDECO a moderní bělicí zubní kosmetiky Blanx. Kromě toho v den konání castingu nabídne obchod LINDEX
na Rokycanské 20% slevu na dámskou kolekci.

05–06/04

Měšťanská beseda

Febiofest

Filmový festival Febiofest přichází do Plzně se svými ozvěnami. Milovníci dobrých filmů se mohou těšit třeba
na film Agnieszky Holland Přes kosti mrtvých, italskou
sondu do současného životního stylu Naprostí cizinci,
srbsko-britský snímek Na mléčné dráze, americkou komedii Ženy 20. století či odborníky vysoce oceňovaný
film Paula Verhoevena Elle. Všechny filmy budou promítány v originálním znění s titulky.

07–08/04

Plzeň

Křížová cesta
v ulicích města –
32. světový den
mládeže
O víkendu před Velikonocemi se bude v Plzni slavit
32. světový den mládeže a jeho součástí bude i tradiční
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Křížová cesta centrem města. Na přípravě jednotlivých
zastavení, která bývají pojata třeba jako happening
nebo divadelní scénky, se podílejí různá společenství
mládeže z celých západních Čech. Zahájení proběhne
v pátek v 18 hodin v katedrále za doprovodu hudební
skupiny Quo vadis. Sobotní program se bude odehrávat v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí.
Vystoupí zde skupiny Krpál a Chválová kapela z Plzně,
hlavním hostem bude Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Připraveno je i setkání s oběma plzeňskými biskupy, Františkem Radkovským a Tomášem Holubem, kteří
budou na závěr v 15 hodin sloužit mši svatou.

08/04 / 10:00

Výtvarno

Fantazy malba
Lektor Petr Bauer připravil kurz
pro všechny, koho baví a zajímá
fantazy malba, fantazijní krajiny a mytické bytosti. Počáteční přednáška uvede posluchače do problematiky
fantazijního umění a mytických bytostí, osvětlí základy
kompozice a přidá teorii a základy tvorby včetně ilustrace. Lektor formou live malby ukáže průběh malování

TIP NA DUBEN
08/04 / 12:00

U Pechtů

Pivní běh
Běhat umí každý, ale zvládnout na trase dlouhé cca
6 km ještě pět malých piv, to už je výkon hodný
obdivu. Proto je Pivní běh během pro opravdové
sportovce. Překvapivě polovinu závodníků tvoří pravidelně ženy. Přihlásit se do závodu je možné jednotlivě nebo v týmu. Trasa začíná v Hospůdce U Pechtů
v Květné ulici a vede podél Radbuzy ke Klubu malých pivovarů a dále k Burger Baru ve Štruncových
sadech a zpět. Na závodníky čeká originální tričko
s pěti půllitry, které budou na jednotlivých stanovištích každému postupně odškrtávány, dále medaile
a hodnotné ceny pro nejrychlejší běžce. Po cestě
všichni ochutnají pět piv z výčepů pěti různých pivovarů, které se objeví také na festivalu PivníFest.cz.
Registrace na www.pivni-beh.cz.
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mytických bytostí a krajin. Účastníci budou malovat
s ním. Po skončení si každý odnese namalovaný obraz
s fantazijním námětem. S sebou je třeba vzít svačinu,
pití a staré triko nebo pracovní plášť. Cena kurzu je
1 600 Kč. Více na www.vytvarnoplzen.cz.

08/04 / 19:00

SVČ Radovánek

Dance Show
29–30/04

Letiště Plasy

Den ve vzduchu s rádiem
Kiss Proton slaví 15 let
Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích
patřit opět největší letecké show na západě Čech.
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton slaví jubilejních 15 let a tomu bude odpovídat také program.
Návštěvníci se mohou 29. i 30. dubna těšit na to nejlepší, co unikátní airshow kdy nabídla.
Ve velkém si na své přijdou milovníci letecké akrobacie. Do Plas dorazí světoznámá letecká skupina
Flying Bulls Aerobatics Team, tentokrát v novém
složení. Do kokpitů speciálů XA-42 v barvách Red
Bull usednou piloti Stanislav Čejka, Miroslav Krejčí,
Jan Rudzinskyj a Jan Tvrdík.
Velký zážitek slibuje vystoupení dalšího pilota ze
stáje Red Bull. Účast potvrdil špičkový akrobatický pilot Martin Šonka, který letos jako první Čech
v historii vyhrál závod elitní série Red Bull Air Race.
Akrobatický program doplní jeho kolega z prestižní
soutěže Petr Kopfstein. Také v jeho podání se mohou návštěvníci těšit na mimořádný zážitek.
Velkou novinkou bude představení letadla Lockheed Electra 10A, které patřilo J. A. Baťovi. Do Plas ho
přiveze Letecké muzeum Točná. Vůbec poprvé se
představí legendární Spitfire z letiště v Líních u Plzně a o dramatickou podívanou plnou pyrotechnických efektů se postará skupina Pterodactyl Flight.
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton by rozhodně
nebyl kompletní bez vystoupení Armády České
republiky. Chybět tak nebudou legendární JAS 39
Gripen a Alca L – 159. Také toto vystoupení ovšem
bude mimořádné, diváci se mohou těšit na víc přeletů i dynamických ukázek.
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Benefiční multižánrová show
pro širokou veřejnost nabídne pestrý mix vystoupení moderního orientálního
tance, bollywoodu, contemporary nebo fusion stylů v podání tanečnic s četnými oceněními z domácí
i zahraniční scény, například vítězky mezinárodního
festivalu Let´s dance Prague nebo členky mezinárodního projektu Bellydance Evolution. Výtěžek
letošní show bude věnován malé Mariance ze Zlína,
která trpí svalovou spinální atrofií. Více informací
na www.kamilah.eu.

08 a 09/04
09:00

Techmania

Zmizelý profesor

Americký profesor John Stephenson, který měl vést
tento program, beze stopy zmizel. Podaří se ho najít? Celodenní program pro děti, které milují záhady
a biologii, zahrnuje práci v laboratoři biologie, hry,
aktivity v expozicích a hledání odpovědí na zapeklité
otázky. Cítí rostliny bolest? Má smysl jim zpívat? Dá se
rostlinám změřit EKG? Staňte se součástí vědeckého
vyšetřovacího týmu a odhalte odpovědi. Předchozí
registrace nutná!

09/04 / 10:00

Výtvarno

Komiks

Kurz pod vedením Petra
Bauera účastníkům osvětlí
tvorbu komiksového příběhu, vyjádření v různých
výtvarných technikách, jako je kresba, lavírování, stylizace či grafické vyjádření, tvorbu scénáře komiksových postav, ale hlavně si z něj všichni odnesou svůj
vlastní ručně malovaný komiks. S sebou oděv proti
umazání od barev, svačinu a pití. Veškerý materiál
na tvorbu je zahrnut do ceny kurzovného, která činí
990 Kč. Více na www.vytvarnoplzen.cz.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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13–17/04 Techmania
10:00
Velikonoční 3D tiskárny
Techmanie připravila specialitu pro fanoušky 3D technologií: přijďte si během velikonočních prázdnin a svátků vytisknout velikonoční dekoraci! Workshop se 3D
tiskárnami je součástí běžného vstupného do expozic
a bude probíhat po celý den. Během velikonočních
prázdnin je v Techmanii otevřeno od 10 do 18 hodin.

22/04 / 10:00

Nepomuk

Otevíráme
Nepomuk!
Město Nepomuk zahajuje turistickou sezonu ve velkém stylu. Návštěvníci budou
moci navštívit některé běžně nepřístupné historické interiéry, projdou se po městské naučné stezce, zúčastní
se komentovaných prohlídek nebo si poslechnou tradjazzovou kapelu. Přístupná bude třeba bývalá kaple Božího těla, interiér a věž kostela sv. Jakuba, dům U Petrů či
atraktivní městské podzemí s pozůstatky středověkých

TIP NA ČERVENEC
10–28/07

Mezinárodní
letní jazyková
škola
Letní jazyková škola se
na Západočeské univerzitě bude konat už poosmadvacáté. Každý rok v červenci se v univerzitním
kampusu sejdou stovky zájemců o jazykové kurzy se
skvělými lektory. Účastníci se zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce a zažijí mnoho zábavy během výuky i doprovodného programu. Je na výběr z kurzů
angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny,
španělštiny nebo češtiny pro cizince, a to jak v podobě obecného, tak profesně zaměřeného jazyka.
Letní škola je určena široké veřejnosti, studentům
i dětem od šesti let. Zajímá vás kurz v délce jednoho,
dvou nebo tří týdnů s výukou celodenní, dopolední
či odpolední? Kontaktujte nás na www.isls.zcu.cz,
e-mailu isls@ujp.zcu.cz nebo na tel. 377 635 201.

duben 2017 | www.zurnalmag.cz

důlních děl. Svatojánské muzeum odhalí kopii lebky sv.
Jana Nepomuckého vyrobenou na 3D tiskárně. Rodný
dům Augustina Němejce zaplní výstava panenek v selských a měšťanských krojích. Zelenohorská pošta otevře novou expozici koncipovanou jako protiletecký kryt
a v domě č. p. 30 zahrají The Dixie Hot Licks. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky na hroby významných osobností nebo po stavebních památkách města.
Více informací na: otvirame.nepomuk.cz.

22/04 / 15:00

D klub

Povídám, povídám, pohádku…
Doubravecký klub zve děti i dospělé na sobotní pohádku. Dozví se v ní, že i peklu se dá
uniknout, když se nepoctivec změní a na dobro se obrátí. Více informací o akcích na www.dklubplzen.cz nebo
www.facebook.com/dklubplzen.

23/04 / 10:00

Výtvarno

Akvarel

Tuto výtvarnou techniku využívali již staří mistři. Jedná se
o malbu, při které se používá barva rozpustná ve vodě.
V kurzu pod vedením profesionálního výtvarníka Petra
Bauera si posluchači osvojí jak základy lavírování, tak
i míchání barev, malování za mokra, nanášení lazur a konečnou úpravu malby. Na volný námět pak vytvoří několik akvarelových maleb ve formátu A3. S sebou oděv
proti umazání od barev, svačinu a pití. Cena kurzu je
990 Kč. Více informací na www.vytvarnoplzen.cz.

29/04 / 10:00

Výtvarno

Pastel

Lektor Petr Bauer uvede své
žáky do problematiky malování
a práce s pastelem, vysvětlí stínování, druhy podkladu,
nanášení barev, tvorbu kompozice obrazu, ale hlavně
každého seznámí s technikou, kterou si účastníci sami
vyzkoušejí. Domů si pak odnesou vlastní dílo formátu
A3. Cena 990 Kč zahrnuje veškeré malířské potřeby. Více
na www.vytvarnoplzen.cz.
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KAM ZA KULTUROU
29/04 / 11:00

Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2017
Využijte jedinečné možnosti
a přijďte ochutnat to nejlepší z produkce dvaceti tuzemských vinařství, snoubit víno s vybranými pokrmy,
soutěžit o hodnotné ceny nebo si poslechnout příjemnou muziku. Zahraje cimbálová muzika Trnka, Milan
Samko nebo Marek Ztracený s kapelou. Kulturní program zakončí DJ Moon. Vstupné 100 Kč v předprodeji
nebo 150 Kč na místě. V ceně je zahrnuta degustační
sklenice a průvodce festivalem. Více informací najdete
na www.plzenskyfestivalvina.cz.

29 a 30/04 / 09:00

Techmania

Já, astronom
Jak zabavit zvídavé děti, dát
jim odpovědi na jejich otázky
a rozvíjet jejich zájmy? Takový problém řeší nejeden rodič, kterého jistě zaujme atraktivní novinka Techmanie
v podobě jednodenních víkendových programů. Jsou
určené dětem od 12 let, jež se zajímají o věci do hloubky, přitahuje je věda a přírodovědné obory a rády se
zapojují do rozmanitých aktivit. Děti využijí expozici
Vesmír, dalekohledy a projekce oblohy v 3D Planetáriu.
Vyberte dítěti program na sobotu nebo neděli, vždy
od 9 do 17 hodin. Předchozí registrace nutná!

04–12/05 / 09:00

Gymnázium
Mikulášské
náměstí

Jaro v alpinu
Co by to bylo za jaro bez výstavy skalniček, květin
a okrasných dřevin! Alpinum klub Plzeň opět nabídne
široký sortiment prodávaných rostlin za skvělé ceny,
ale také spoustu užitečných rad zcela zadarmo. Otevřeno bude denně od 9 do 19 hodin, v sobotu 13. května pak bude otevřen jen prodej do 12 hodin a vstup
do prodeje bude tento den zdarma. Podrobnosti najdete na www.skalnicky-plzen.cz.
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Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že 10. května se koná další
Noc literatury, a to s velkou
noční literární hrou.
… že 1. května se na Lüftnerce koná staročeská
májka.

TIP NA DUBEN
08/04 / 15:00

Městská
plovárna Plzeň

Vítání jara

Přijďte oslavit příchod jara
na Plovárnu! Celým programem se bude prolínat
téma oslavy vody, jsme přece u řeky. Připraven
bude hudební i filmový program, děti se vyřádí
při nesoutěžní výtvarné soutěži s tématikou vody.
Nechte se unášet vlnami plovárenské pohody,
čas plyne a problémy odplavou… i díky tónům
plzeňské legendy Démophobie. Více informací
na fb.com/mestskaplovarna.

27–28/05

Plzeň

Evropský den
sousedů
Prozkoumejte, co všechno se
děje v nejbližším okolí vašeho domova. Poslední květnový víkend můžete opět pozvat sousedy ke společné
večeři přímo před vaším domem. Jako bonus k vám
organizátoři pošlou kuchařskou show, fotografa nebo
kapelu z Živé ulice. Přihlásit se můžete do 15. května na e-mail sousede@plzen2015.cz. Těšit se můžete
také na tradiční programová ohniska, která rozžijí
v sobotu odpoledne více než desítku míst po celé Plzni, neděle bude patřit komentovaným procházkám.
Více o programu i podmínkách přihlášení najdete
na www.evropskydensousedu.cz.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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13/04 CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Rychle a zběsile 8 / akční / krimi
Série Rychle a zběsile jako jedna z mála stále drží hrdě nad
hlavou pochodeň akčního žánru. Když začínala, hrdinové
v ní závodili v ulicích a vykrádali náklaďáky. V posledních
dílech bojují s tanky, honí je ozbrojené drony a dělají věci,
vedle kterých ty nejdivočejší kousky Jamese Bonda vypadají jako něco z černobílého dokumentu o pěstování tulipánů. A bude to ještě divočejší. Osmý díl totiž změní pravidla
a Vin Diesel, který až doposud kopal za ty hodné, změní strany. Proč? To ví jen on sám a odpověď nejspíš zjistíme až v kině,
jisté ale je, že v tom má prsty Charlize Theron, která si tu zahrála nejnebezpečnější hackerku na světě. Právě ona přetáhla Diesela na svou stranu a jeho kamarádi teď musí spojit síly a zjistit, co se vlastně stalo a jak ho přivést k rozumu. Vedení týmu
šílenců za volantem převezme Dwayne Johnson a dokonce se
k němu přidá i Jason Statham, záporák z minulého dílu. A pak už
stačí jen sešlápnout plyn k podlaze a užívat si akční scény, které
se vysmívají nejen logice, ale i fyzikálním zákonům. Jo a dojde tu
i na honičku po ledovém oceánu u Islandu, kde po hrdinech půjde záporačka se svou soukromou ponorkou.
To abyste věděli, do čeho jdete, než koupíte lístky do kina. Kino Káčko uvede 15. dubna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/03

Šmoulové: Zapomenutá vesnice / animovaný
Šmoulové to v posledních pár letech zkouší i v kinech. Po dvou hraných filmech se ale vrací ke svým animovaným kořenům. Tentokrát Šmoulinka objeví tajemnou mapu, která by mohla ji i její kamarády přivést k zapomenuté
šmoulí vesnici. Výprava za ní ale může být pořádně nebezpečná, a tak se
Šmoulinka, Koumák, Silák a Nešika vydávají na vzrušující a napínavou cestu.
Co je ale na jejím konci čeká? To zjistí, až projdou Zakázaným lesem, kde není o kouzla a magii nouze. A taky o nepřátele, ztracenou vesnici totiž hledá i ďábelský čaroděj Gargamel. Dostane se ke šmoulům dřív on, nebo parta
malých modrých sympaťáků? A je možné, že ve vesnici se skrývá i největší tajemství celé šmoulí historie? Kino
Káčko uvede 1., 2., 8. a 9. dubna.

30/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Úkryt v ZOO / drama / válečný
Pokud jste před pár měsíci měli pocit, že jste v Praze nebo někde jinde v České republice zahlédli hvězdu filmu Marťan a Interstellar Jessicu Chastain, tak
se vám to nezdálo. Herecká superstar tu totiž natáčela válečné drama Úkryt
v ZOO a na výsledek jejího snažení si teď můžete zajít do kina. Děj vycházející
ze skutečných událostí se odehrává v Polsku, které zrovna obsadila německá
armáda. Antonina Zabrinská spolu se svým manželem pracuje ve varšavské zoologické zahradě a navzdory kruté
realitě se snaží zachránit zvířata. A nejen je, brzy totiž zjistí, že v jejich zahradě hledá úkryt i několik stovek židů, kteří
utekli z gheta. Povede se manželům zachránit i lidské životy? A jak dopadne střet s nacistickým důstojníkem Heckem,
který je odborník na zvířata a navíc se zdá, že má s Antoninou vlastní plány? Napínavé i dojemné drama režírovala
Niki Caro a vedle Jessicy Chastain se objeví třeba německá superhvězda Daniel Brühl. Kino Káčko uvede 8. dubna.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City

06/04

Power Rangers: Strážci vesmíru / akční
Seriál Strážci vesmíru není zrovna hezká podívaná. Parta puberťáků v barevných kostýmech tu v každé epizodě zachraňuje svět svým srandovním kung-fu a když to nestačí, přivolají si na pomoc obří robotické dinosaury. Ale pro
minimálně jednu generaci je to součást dětství a na to spoléhají i tvůrci filmové předělávky Power Rangers: Strážci vesmíru. A o čem bude? O tom samém.
Parta studentů, kteří mají v životě hromadu problémů sami se sebou, se školou i s rodiči, shodou náhod získá nadlidské schopnosti, ale není to zadarmo. Musí chránit Zemi před nebezpečím v podobě mocné a smrtící čarodějnice
jménem Rita Repulsa. Zvládnou se nezodpovědní puberťáci proměnit v neohrožené hrdiny dřív, než bude pozdě?
A dovedou spolupracovat natolik, aby odvrátili hrozbu, která by mohla zničit celý svět? Mezi hlavními hrdiny žádnou
velkou hvězdu nečekejte, ale záporačku si zahraje jindy sympatická Elizabeth Banks.

13/04

CineStar

Proti vlastní krvi / akční / krimi

Michael Fassbender patří k nejzajímavějším hvězdám současnosti. Vidět jste ho mohli v oscarovém filmu 12 let
v řetězech nebo v sérii X-Men a letos ho čeká mimo jiné i sci-fi Vetřelec: Covenant. Teď si ale střihne jeden menší,
ale určitě minimálně stejně zajímavý film. Proti vlastní krvi bude gangsterka, nejspíš ale trošku jiná, než jste zvyklí.
Točí se kolem rodiny Cutlerů, kteří už tři generace žijí na hraně zákona a často ji i překračují. Nejsou to žádní bossové a velcí mafiáni, spíš patří k chudší třídě, ale rodina je rodina a zlodějské povolání se tu dědí, i když to znamená
život v permanentní pohotovosti a bydlení v karavanu. Velkým šéfem je tu momentálně Colby, který se chystá
na to, že jednou předá celou „firmu“ synovi Chadovi. Ten z toho ale není moc nadšený a váhá, jestli jít ve stopách
otce, nebo se pokusit opustit kočovný život na hraně a zkusit vybojovat lepší budoucnost sobě i svým dětem
někde jinde. A to táta slyší docela nerad.

13/04

CineStar, Kino Káčko

Špunti na vodě / rodinný / komedie
Polovina národa v létě vyráží na vodu, pokud ale ještě nemáte sbaleno, zkuste to s komedií Špunti na vodě. Ta se může pochlubit skvělým obsazením
v čele s Pavlem Liškou, Jiřím Langmajerem, Annou Polívkovou, Hynkem Čermákem nebo Tatianou Vilhelmovou. Točit se bude okolo Igora a Davida, bráchů, kteří se chytají na zlatou svatbu svých rodičů. Z Kanady přijede i jejich
bratranec Ondra a všichni tři si řeknou, že by nebylo od věci vyrazit na cestu jako za starých časů a užít si trochu
toho vodáckého dobrodružství, jejich životy jsou ale o dost jiné než před lety. Igor s Davidem mají manželky
a děti, Ondra zase přijíždí s přítelkyní, které se zapomněl zmínit o existenci své dcery. Stačí pár omylů a špatně
pochopených vět a pánové zjistí, že jsou na ně jejich lepší polovičky naštvané. A že na vodu sice můžou, ale musí
s sebou vzít i ratolesti. Takže to asi bude pěkně divoká jízda. Kino Káčko uvede 14., 15. a 16. dubna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

20/04

Mimi šéf / animovaný / komedie / rodinný
Tvůrci animáků si můžou dovolit točit o čemkoliv. O oživlých hračkách. O příšerách, které v noci cestují do světa lidí, děsí děti a využívají jejich křik jako
palivo. O zvířátkách ovládajících bojová umění. A teď i o miminech, ze kterých nejspíš vyroste Donald Trump nebo Bill Gates. Podle toho, jaké budeme
mít štěstí nebo smůlu. Hrdinou Mimi šéfa je zdánlivě obyčejné batole, které
má problém nezadělat se při jídle, ale ve skutečnosti jde o protřelého obchodníka, jenž je posedlý tím, aby jeho
firma slavila úspěchy na všech frontách. Pracuje ve společnosti, která má za úkol zjistit, co se děje se světem a proč
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mimina nejsou tolik milována jako dřív. A ukáže se, že konkurenční společnost se pokouší prosadit na trhu s roztomilými štěňaty a koťátky a zničit tak monopol batolat. Situace je zoufalá, a tak se Mimi šéf musí spolu se svými
parťáky vydat do boje za lepší zítřky. A bojovat se bude bez rukavic. Režie se ujal zkušený Tim McGrath, který točil
celou trilogii Madagaskar. Kino Káčko uvede 29. a 30. dubna.

20/04

CineStar, Cinema City

Loupež ve velkém stylu / komedie / krimi
Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin jsou herecké legendy a každý z nich má doma minimálně jednoho Oscara. Tihle pánové jsou sice už
v důchodovém věku, ale evidentně netouží po tom, aby chodili každé dopoledne do parku krmit holuby. Jejich komedie Loupež ve velkém stylu vám
ukáže, že to ještě umějí pořádně rozjet. Zahrají si tu trojici kamarádů, kteří
už jsou v důchodu, musí počítat každý cent a občas se musí spokojit i se psím žrádlem. Peníze prostě nejsou. Respektive nejsou u nich, a tak se trojice hrdinů rozhodne to napravit. Řeknou si, že vykradou banku. Konec konců,
co by se jim tak mohlo stát? Života si už asi moc neužijí, ale když to vyjde, tak těch posledních pár let bude stát
za to. Problém však tkví nejen v tom, že jsou to staříci, ale že se zločinem nemá ani jeden z nich zkušenosti. Skvěle
obsazenou komedii natočil Zach Braff, kterého můžete znát jako hlavního hrdinu seriálu Doktůrci.

20/04

CineStar

Ztracené město Z / akční / dobrodružný

Percy Fawcett byl dobrodruh, objevitel, snílek a dost možná i šílenec. Právě on se na začátku minulého století pokoušel dokázat, že hluboko v amazonské džungli existuje civilizace, se kterou se ta naše nikdy nesetkala. A že někde tam se ukrývá i slavné a legendami opředené město jménem Z. Akademici i kolegové se mu
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vysmívali, rodina mu ale věřila, i jeho manželce však nakonec nervy nevydržely. Přesto se Percy Fawcett rozhodl ještě jednou vydat na expedici. Na tu poslední. Rozhodl se obětovat jí všechno a s několika věrnými kolegy vyrazil proti proudu jihoamerického veletoku. A už ho nikdy nikdo nespatřil. Ztracené město Z slibuje dobrodružnou, ale realistickou podívanou, žádnou variaci na příběhy Indiany Jonese, o napětí by ale při pátrání
po amazonských kmenech neměla být nouze. Hlavní role se ujal Charlie Hunnam ze seriálu Zákon gangů a objeví
se tu i Robert Pattinson nebo Sienna Miller.

27/04

CineStar

The Circle / drama / sci-fi / thriller
Emmu Watson jsme nedávno mohli vidět v pohádkovém hitu Kráska a zvíře,
ale teď by ve své novince The Circle ráda ukázala, že zvládá i role dospělých
žen. Po čerstvé pohádce a osmi filmech s Harrym Potterem ji má spousta
diváků zafixovanou pořád jako holku, ale její novinka to snad změní. V The
Circle si zahraje mladou odbornici na počítače Mae, která dostane nabídku
pracovat pro nejlepší firmu v oboru. Eamon Bailey, vizionář a zakladatel společnosti, která mění svět, ji svým
šarmem a nadšením přesvědčí, aby se podílela na velkých věcech a ona tak vstupuje do světa neomezených
možností, kde se plní sny. Ale jak sama rychle zjistí, tak možná i noční můry. Bailey totiž touží spasit lidstvo a hodlá
k tomu využít svůj nový vynález, který sice každému usnadní život, ale zároveň by díky němu přestalo existovat
soukromí. A čím víc zjišťuje o chodu společnosti a čím víc informací se k ní dostává, tím víc si přestává být jistá,
jestli jsou The Circle ti hodní. Vedle Emmy Watson se objeví nezklamávající Tom Hanks.

		

CineStar, Cinema City

27/04

Uteč / horor / mysteriózní
Film Uteč je hororovou událostí letošního jara. Film bez hereckých hvězd
a s nezkušeným režisérem za kamerou se ale proměnil v obří hit a podle reakcí
recenzentů i diváků dokonce i v jeden z nejlepších napínáků posledních let.
Je to celkem překvapení, protože ho natočil Jordan Peele, který se proslavil
jako polovina komediální dvojice Key and Peele. Ale jak to tak vypadá, děsit
diváky mu jde stejně dobře jako je rozesmávat. A o co v jeho novince jde? Děj se točí kolem sympaťáka Chrise, černošského mladíka, který chodí s půvabnou Rose. Ani jeden z nich a ani nikdo z jejich okolí nemá problém s tím, že
každý z nich má jinou barvu kůže, ale přece jenom je Chris trošku nervózní, když se má seznámit s rodiči své lásky.
Společně s Rose odjíždí na návštěvu, která hned od prvního okamžiku působí poněkud divně. A čím víc času Chris
stráví s potenciálním tchánem a tchyní, tím víc se mu zdá, že tu není něco v pořádku. A brzy zjistí, že se octl na místě,
odkud se možná už živý nevrátí.

27/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Zahradnictví: Rodinný přítel / drama
Režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský spolu natočili hned několik
filmů, ten nejoblíbenější a nejspíš i nejlepší jsou ale Pelíšky. A právě k nim se
vrátí s trilogií Zahradnictví, jejíž děj se odehrává ještě před Pelíšky. První část
s podtitulem Rodinný přítel vás zavede do čtyřicátých let, kdy Československo okupovalo nacistické Německo. Trojice hrdinek čeká, až se z vězení vrátí
jejich manželé a otcové, ale samy život v protektorátu úplně nezvládají. Naštěstí je tu rodinný lékař Jiří, který je
ochotný jim pomáhat se vším, co je potřeba. Z rodinného doktora se brzy stává nejbližší přítel a jak to tak vypadá,
tak možná i něco víc. Zvítězí nová láska, nebo čekání na tu starou? V hlavních rolích se sešli Aňa Geislerová, Ondřej
Sokol, Martin Finger nebo Klára Melíšková. Kino Káčko uvede 29. a 30. dubna.
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od 01/04

dičních belgických. Pivní továrna má otevřeno denně
od 11 do 23 hodin, v pátek a v sobotu do půlnoci.

Pils’n’Grill –
Courtyard by Marriott

od 01/04

Kurz vaření
Pozvěte
své
zaměstnance a obchodní partnery na kurz vaření v restauraci Pils’n’Grill hotelu Courtyard by Marriott Pilsen.
Zdejší šéfkuchař vás všechny naučí profesionálně
připravit téměř cokoli, co si budete přát. Co třeba
takové hovězí maso od A do Z? Nebo italské těstoviny? Či snad raději vykostění a zpracování lososa?
Objednávky přijímá Tereza Nová, tel.: 739 453 105,
e-mail: tereza.nova@courtyard.com.

Pivotečka

Nový pivní bar
V Rooseveltově ulici se objevil
pivní bar (a nejen pivní) s deseti kohouty, na nichž se střídají piva z minipivovarů
a malých pivovarů z celé České republiky i ze zahraničí,
s vynikajícími dobrotami k snědku. V lednicích a v regálech je navíc připraveno mnoho různých lahvových piv
z celého světa. Denně je otevřeno od 10 do nejméně
23 hodin.

od 01/04

od 01/04

Restaurace green
gondola

Klub malých
pivovarů

Speciality z medvědího česneku
Rodinná hotelová restaurace green gondola nabízí
svým hostům originální koncept speciálních víkendových nabídek založených na sezónních potravinách.
A měsíc duben je v Gondole měsícem zdobeným specialitami z medvědího česneku, jedné z nejsilnějších
jarních bylinek! Dokáže probudit a detoxikovat celý
organismus a jeho účinky poznáte prakticky okamžitě. Celou víkendovou nabídku najdete na webu
www.greengondola.cz.

od 01/04

Beer Factory

První Velikonoce
Beer Factory, druhý největší
Kompost.works
pivovar v Plzni otevřený loni
v listopadu, oslaví své první Velikonoce. K tomu uvařil
speciální čtrnáctistupňové pivo typu Bock a nabídne
také netradiční velikonoční menu. Hlavní specialitou
bude telecí ossobuco podávané s glazírovanou kořenovou zeleninou a bramborovým závinem, ale připravené jsou také další sváteční pokrmy. Přijďte je ochutnat
kdykoliv od Zeleného čtvrtka 13. dubna do Pivní továrny na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice. Samozřejmostí je stálá nabídka sedmi vlastních piv a více než
30 druhů lahvových piv z celého světa včetně netraduben 2017 | www.zurnalmag.cz

Grilovací sezona
v KMP
Duben se v Klubu malých pivovarů ponese ve znamení
prvních grilovaček, které tu pro vás budou připravovat
převážně od středy do pátku. Těšit se můžete na krkovičku, klobásky, žebírka, hermelíny, burgry a další speciality. To vše na zahrádce s kapacitou až 80 míst. Pro
urychlení provozu a vaše pohodlí bude během grilovaček připraven i venkovní výčep se dvěma druhy piv.
Samozřejmostí už je, že v KMP mají každý všední den
od 11:00 hod. navařeny vždy tři druhy hotových jídel
a polévku. A 14. května také nezapomeňte navštívit polévkový festival na náměstí Republiky, kde bude podruhé i Klub malých pivovarů se dvěma kotlíky.

13–
18/04

U Mansfelda

Velikonoční hodování

Rádi byste si užili Velikonoce i po gastronomické stránce, ale babiččiny recepty vás nelákají? U Mansfelda to
dobře vědí, a proto tu připravili skvělé velikonoční
menu. Podávat se bude jehněčí kýta na česneku s listovým špenátem a bramborovým závinem, plzeňské
husí stehno s lokšemi a nadívaný vepřový bůček s hlávkovým zelím a bramborovými knedlíky. Bude-li krásné
jarní počasí, můžete si velikonoční zážitek U Mansfelda
umocnit posezením na terase s výhledem do rozkvétajících sadů.
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
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.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Přijďte s vašimi blízkými ochutnat Velikonoční menu, které
pro vás máme v nabídce od 10. do 23. dubna. Těšit se můžete například na jehněčí kýtu nadívanou špenátem a uzeným
masem s bramborovým pyré a zastřeným vejcem. Jako sladkou tečku doporučujeme Velikonoční jablečný dort. Kromě
stálého jídelního lístku jsme tu pro vás také ve všední den
během oběda s neodolatelnou polední nabídkou. Uvidíme
se brzy v Restaurant sunlight grill s jedinečným výhledem
na město.

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. Mohou
si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je ideální pro
malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.

Restaurace
a Pivnice 12°
Kopeckého sady 329/8, Plzeň
www.restaurant-12.com
Otevírací doba: po–út st–čt 11–24,
pá–so 11–01, ne 11–23 hod.
Restaurace 12° přichystala na přelom dubna a května nové menu plné zajímavých jídel i novinek v nápojovém a vinném lístku. Základ tvoří tradiční česká kuchyně, tedy například svíčková, kachna se zelím nebo
guláš, oblíbená žebírka, ale těšit se můžete i na nejnovější
trendy, jako jsou nové burgry, steaky, těstoviny či lehká jídla
z kuřecího masa. Každý týden aktuální „tabulová nabídka“
speciality šéfkuchaře, které se servírují až do vyprodání zásob. V kavárně, která je součástí restaurace, se osvěžíte domácí limonádou nebo řeckým frappé a milovníci sladkého si
určitě vyberou z pestré nabídky zákusků.
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14–17/04

Restaurace 12°

Jarní menu

Jaro už je tu a vy se můžete hřát u prvního slunce
s krásným výhledem do Kopeckého sadů přes okna
Restaurace 12° a nebo na její terase. A co využít příležitosti, kdy nám příroda po zimě nadělila čerstvé
bylinky, a vyzkoušet jeden netradičně tradiční recept? Třeba celé jarní kuřátko podávané s nádivkou
s mačkanými brambory. Přidat můžete svěží jarní salát, bílou polévku s vejcem a koprem a samozřejmě
nesmí chybět voňavá nádivka a k tomu všemu dobře
ošetřené tankové pivo Pilsner Urquell, nefiltrovaný plzeňský ležák a speciální velikonoční zlatá 13.
Na milovníky sladkého čekají plněné mini mazance
a velikonoční mufiny.

14–17/04

U Salzmannů

Velikonoční
menu

Je to čerstvé, zelené a voní
to jarem. Co to je? Tradiční velikonoční pochoutky.
U Salzmannů se proto můžete těšit na hráškový krém,
velikonoční nádivku s uzeným bůčkem a pečenou
plecí, jehněčí kotletky s mátovo-česnekovou krustou
nebo na zvolna pečené jehněčí kolínko s batátovým
pyré. Rezervaci si domluvíte na tel. čísle 377 235 476.

14–17/04

Pulcinella

Velikonoční
menu
Velikonoce se podobně jako
Vánoce vyznačují nejen dávnými obyčeji a tradicemi, ale i specifickým jídelníčkem. Přijďte do Pulcinelly ochutnat předkrm vitello tonnato s domácím
pečivem, jako hlavní jídlo telecí kotletku s teplým
bramborovým salátkem a jako dezert panettone
s domácím vanilkovým krémem. Více informací naleznete na www.pulcinella.cz, rezervace jsou možné
na tel.: 377 538 118. Jaký máte důvod sem nezajít
na oběd nebo na večeři?
duben 2017 | www.zurnalmag.cz
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16–17/04

Saloon Roudná

Velikonoční menu
Velikonoce jsou tady a Saloon
Roudná připravil menu vonící
jarem. Přijďte si pochutnat na hráškovém krému s křupavou slaninou, krutóny a zakysanou smetanou. Jako
hlavní chod si můžete dát pečené jehněčí na rozmarýnu
s velikonoční nádivkou a mladým špenátem a jako sladkou tečku cheesecake s malinovou omáčkou. Rezervace
možná na telefonním čísle 377 510 109.

17–23/04

Saloon Roudná

Dny Malbecu

U příležitosti Malbec World
Day Saloon Roudná připravil
ochutnávky různých druhů vín Malbec. Po celý týden
si tu k vynikajícímu steaku tedy můžete objednat tohle
nejznámější argentinské víno. Odrůda Malbec pochází
z Francie, ale svůj domov našla v Argentině, která je největším producentem Malbecu na světě a Malbec se tu
stal národní odrůdou. Díky své intenzivní barvě a tmavým odstínům se vína této odrůdy nazývala „černá vína
z Cahors“. Vynikají především kvalitou svých tříslovin,
měkkých, hedvábných a kulatých. Rezervace možná
na telefonním čísle: 377 510 109.

18 a 26/04 19:00

Hotel U Pramenů

 ředstavení vín
P
ročníku 2016

Degustační večery v sérii snoubení pokrmů a vín zahájí v dubnu excentrický sklepmistr Filip Mlýnek, který představí vína roku 2016 prestižního vinařství Volařík z Mikulova. O týden později přivítají
U Pramenů jedno z nejoblíbenějších vinařství – rodinné
vinařství Šamšula z Čejkovic. To se specializuje na výrobu limitovaných přívlastkových vín exkluzivní kvality,
pocházejících z redukovaných sklizní hroznů z vlastních
vinic. Ke skvělým vínům můžete znovu ochutnat speciality šéfkuchaře Petra Kolesy. Prezentovaná vína budou
k zakoupení za speciální ceny. Počet míst omezen, vstup
250 Kč. Informace o degustačních večerech a rezervace
míst na www.upramenu.cz nebo na tel.: 377 522 255.
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v restauraci green gondola chystají každý květnový víkend chřestové menu.
… že Restaurace 12° potěší
v květnu novým jídelníčkem a kavárna 7g připravuje nové zákusky.
… že Beer Factory nově nabízí polední menu, a to
sedm dní v týdnu a své první Velikonoce oslaví
speciálem, 14 stupňovým pivem typu Bock.
… že brunche v restauraci Pils’n’Grill budou mít
v květnu chuť Ameriky (14. 5.) a chřestu (28. 5.).
… že hotel U Pramenů zve na konci května na další ročník festivalu Víno pro Plzeň (26. 5.).
… že 20. a 21. května proběhne další ročník Bosch
Fresh festivalu, který přináší to nejlepší z gastronomie.
… že 20. května se můžete vydat po dvoukilometrové Vinné stezce u Boleváku, která představí nabídku vinařů z jižní Moravy. Připraveno je celkem
150 vzorků ročníku 2016.
… že zámek Újezd nade Mží připravuje na 15. dubna Velikonoce na zámku a křepelčí hody.

19/04

DEPO2015
20–28/04

Náměstí Republiky

RIXBOX aneb
Ochutnejte Berlín!
Uprostřed berlínského obvodu Neukölln, v tzv. „českém
Rixdorfu“, servíruje Hossein Eggebrecht vybrané nápoje a jídlo ze své pouliční kuchyně. Hossein, původně
uprchlík z Íránu, dnes spoluutváří charakter této multikulturní čtvrti, kterou si oblíbili především hipsteři.
Hosseinův „gurmetský streetfoood“ jménem Rixbox
nyní v rámci Česko-německého kulturního jara přijíždí
do Plzně: ve druhé polovině dubna jej najdete přímo
na náměstí Republiky. Těšit se můžete na superluxusní
berlínskou kávu, polévku nebo třeba na chili con carne
či chili con tofu. Více na www.de-tsch.eu.
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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

1. 4. 19:00
2. 4. 10:30
		19:00
4. 4. 19:00
5. 4. 19:00
6. 4. 19:00
7. 4. 19:00
8. 4. 18:30
		19:00
9. 4. 16:00
10. 4.		
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 19:00
22. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 19:00
29. 4. 19:00
30. 4. 14:00

Čardášová princezna – opereta
Matiné: Kouzelná harfa Dany Suchánové
Hello, Dolly! – muzikál
Mefisto – činohra
Robin Hood – činohra
Tři sestry – činohra
Vila Verdi – činohra
Lektorský úvod k premiéře Rusalky
Rusalka – opera, premiéra
Úklady a láska – činohra
Prohlídky divadla
Pařížský život – opereta
Labutí jezero – balet
Tři sestry – činohra
Rusalka – opera
Zvonokosy – muzikál
Spartakus – balet
Labutí jezero – balet
Don Juan – činohra
Labutí jezero – balet
Mefisto – činohra, derniéra
Rusalka – opera
Evžen Oněgin – opera/-TITPařížský život – opereta
Don Juan – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Úklady a láska – činohra

foyer
S3
S4
KMD10
S6
foyer
P
Z
V5
V6
V3
S9
pro seniory
V9
V10
OB
S2
V14
V11
V8
O1

Nová scéna DJKT

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

1. 4. 19:00
2. 4. 14:00
5. 4. 19:00
6. 4. 19:00
7. 4. 19:00
8. 4. 19:00
9. 4. 14:00
		19:00
10. 4.		
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 19:00
22. 4. 19:00
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Edith–vrabčák z předměstí – balet
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Oliver Twist – balet
Liduschka (Baarová) – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Prohlídky divadla
Sen noci svatojánské – činohra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TITJednotka intenzivní lásky – činohra
Jsme muzikál! 3 – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
Madama Butterfly – opera/-TITKočky – muzikál

O2
N14
N7
S8

N9
N6
N3

N5
N2
N11
N4

23. 4. 13:00
		19:00
25. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 19:00
29. 4. 19:00
30. 4. 19:00

Oliver Twist – balet
Freddie–The King of Queen – balet
Freddie–The King of Queen – balet
Bonnie & Clyde – muzikál
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Oliver Twist – balet
Edith–vrabčák z předměstí – balet
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál

pro seniory
S5
N12

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

1. 4.
6. 4.
8. 4.
12. 4.
13. 4.
18. 4.
20. 4.
21. 4.
23. 4.
26. 4.
27. 4.
30. 4.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
11:00

Iluze – činohra, premiéra
Slečna Julie – balet
Howie a Rookie Lee – činohra
Iluze – činohra
Probuzení jara – muzikál
Iluze – činohra
Probuzení jara – muzikál
Slečna Julie – balet
Bob a Bobek – činohra
Enigmatické variace – činohra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Bob a Bobek – činohra

PMS

Divadlo Alfa

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

1. 4. 15:00
3. 4. 09:00
4. 4. 09:00
5. 4. 09:00
6. 4. 09:00
8. 4. 15:00
10. 4. 09:00
		19:00
11. 4. 09:00
12. 4. 09:00
15. 4. 15:00
18. 4. 09:00
20. 4. 09:00
22. 4. 15:00
24. 4. 09:00
		19:00
25. 4.
26. 4.
27. 4.
29. 4.

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

Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Pohoršovna (také od 11:00 hod.)
Pohoršovna (také od 11:00 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také 7. 4.)
Radovanovy radovánky – hraje Malé divadlo ČB
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Gazdina roba
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Gazdina roba
Příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska (také 19. 4.)
Kosprd a Telecí (také 21. 4.)
Kosprd a Telecí
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je komedie
– hraje Studio Palmoffka, klub
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Otesánek (také 28. 4.)
Otesánek

Divadlo Dialog

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

1. 4. 19:30 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
3. 4. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
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4. 4. 19:00 Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
5. 4. 18:00 S en noci svatojánské, příběh milenců – komedie,
hraje Zrcadlo
6. 4. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – novinky ze světa hudby
8. 4. 19:00 Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky, premiéra,
hraje Sofranza
11. 4. 19:30 Hotel Infercontinental – čtyři povídky, hraje DS Žumbera
13. 4. 19:00 Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
18. 4. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh
19. 4. 20:00 Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
20. 4. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
21. 4. 19:00 Krysař – hraje Divadelní spolek Jezírko
22. 4. 19:00 Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
24. 4. 19:00 Věc Makropulos – krutá komedie, derniéra, hraje Spodina
25. 4. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, derniéra, hraje Spodina
28. 4. 19:00 Smích zakázán – komedie, premiéra, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 30. 4.	INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových
plzeňských architektur
Kulturní program během výstavy:
2. 4. 17:00 Aprílový koncert skupiny KIX
5. 4. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jan Preisler, Studie k Cyklu o dobrodružném rytíři, 1897–1898 – cyklus výstav ze sbírek
ZČG, obraz představí Ivana Jonáková
6. 4. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT
9. 4. 10:30 Jarní koncert žáků ZUŠ Třemošná
12. 4. 17:00 Odpolední čaj u Loosů v Interiérech duše – divadelní hra,
hraje Poetické divadlo
19. 4. 18:00 Ze světa oper a muzikálu – 20. benefiční koncert z cyklu
Vlídný tmavomodrý svět
21. 4. 18:00 Poetický kabaret aneb Návrat do první republiky
– hraje Poetické divadlo a hosté
25. 4. 17:00 Ženský hlas – autorské čtení autorek Střediska západočeských spisovatelů
Výstavní síň „13“
do 21. 5.
SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století
Kulturní program během výstavy:
4. 4. 17:00 „Václave, tohle jsi myslel vážně?“ – uvedení knihy V. Grubera
11. 4. 17:00 Světlo, šero a temnoty lidské duše: Spiritualita ve výtvarném
umění z pohledu hlubinné psychologie – přednáška V. Blažka
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Otevřeno ve čtvrtek, sobotu a neděli v předem stanovených časech ve skupinách
po maximálně 10 účastnících. Vstupenky nutno zakoupit předem na www.adolfloosplzen.cz nebo v TIC na náměstí Republiky 41.

Galerie města Plzně

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
2. 4.

19:00

PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR: KONCERT FILMOVÉ HUDBY

10. 4.

19:00

ONDŘEJ GREGOR BRZOBOHATÝ A HOSTÉ –
UNIVERSUM TOUR 2017

27. 4.

19:30

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS: BUDE TO JINAK!

DIVADLO
3. 4.

19:00

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

7. 4.

19:00

SBOHEM, ZŮSTÁVÁM

12. 4.

19:00

CAVEMAN

OSTATNÍ ŽÁNRY
11. 4.

19:00

CESTOVÁNÍ S BESEDOU: PŘÍBĚHY FOTOGRAFIÍ ZVÍŘAT

DĚTI
2. 4. 14:30/16:00 DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV
8. 4.

14:30

HRAVÁ SOBOTA: VESELÉ VELIKONOCE!

9. 4. 14:30/16:00 SKŘÍTEK POŘÁDNÍČEK
29. 4.

14:30

HRAVÁ SOBOTA: ČÁRY, MÁRY, FUK!

30. 4. 14:30/16:00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

KINO BESEDA
1. 4.

14:30

KRÁSKA A ZVÍŘE

2. 4.

16:45

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA bolšoj balet

3. 4.

19:15

MUŽ JMÉNEM OVE

5. 4.

17:00

MASARYK

5. 4.

19:15

PŘES KOSTI MRTVÝCH

6. 4.

17:00

NAPROSTÍ CIZINCI

6. 4.

19:15

NA MLÉČNÉ DRÁZE

7. 4.

17:00

ŽENY 20. STOLETÍ

7. 4.

19:15

ELLE

9. 4.

16:45

TRUBADŮR

10. 4.

19:15

LION

12. 4.

19:15

13. 4.

17:00

LA LA LAND
BÁBA Z LEDU seniorská projekce

13. 4.

19:15

GOYA

69 K č

14. 4.

18:00

T2 – TRAINSPOTTING

15. 4.

14:00

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

17. 4.

19:15

PŘÍCHOZÍ

19. 4.

19:15

27. 4.

17:00

MASARYK
PATERSON seniorská projekce

27. 4.

19:15

JACKIE

28. 4.

18:00

ROCCO

29. 4.

14:00

30. 4.

16:45

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU
VEČER SOUČASNÝCH CHOREOGRAFIÍ bolšoj balet

69 K č

Nám. Republiky 40, Plzeň, út-ne 10-18 hod., www.galerie-plzen.cz

6. 4.–4. 6.	Jan Wolfchen Vlček: TIME TRAVEL HISTORICAL REENACTMENT
6. 4. 17:00 Jan Wolfchen Vlček – vernisáž výstavy
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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),
Anglická knihovna (AK), Německá knihovna (NK), Rakouská knihovna (RK), Románská
knihovna (ROK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
3. 4. 17:00 Interdisciplinární seminář: Co je sklo? – historie a současnost (VZC)
6. 4. 17:00 Hapestetika – vernisáž výstavy
7. 4.–8. 5.
Hapestetika – hmatová výstava
11. 4. 17:00 Klub knihomilců
12. 4. 17:00 Úvod do japonské kultury – přednáškový cyklus (VZC)
13. 4. 17:00 Šumavské čtvrtky
21. 4. 08:00 Literatura a historie II.: Možnosti poloviny 20. století –
cyklus přednášek (VZC)
25. 4. 16:00 Komentovaná prohlídka pro veřejnost
		17:00 Skryté profese FC Viktoria Plzeň – přednáška PR manažera
Václava Hanzlíka
26. 4. 17:00 K některým aspektům politického života německé menšiny
v první Československé republice – přednáškový
cyklus (VZC)
27. 4. 17:00 Literární čaj o páté: Ondřej Neff probíraný knihu po knize
28. 4. 19:00 Lange nacht der Kurzentexte (Hi-Fi klub)
Galerie Evropského domu SVK PK:
4. 4. 17:00 Sigmund Freud – vernisáž výstavy
5.–28. 4.
Sigmund Freud – výstava
5. 4. 17:00 O překladu francouzském – Jovanka Šotolová a Katarína
Horňáčková (ROK)
		18:30 Spanish Open (ROK)
10. 4. 16:00 Rainer Maria Rilke: Der große Lyriker aus Prag (RK, NK)
12. 4. 19:00 English Open (AK)
19. 4. 17:00 O překladu francouzském – Tomáš Havel (ROK)
		18:30 Spanish Open (ROK)
21. 4. 09:00 Books and roses (ROK)
24. 4. 16:30 „Reise um die Welt“ im Format der Chamisso-Literatur
Perspektiven für die interkulturelle Germanistik (NK)
		18:30 Stammtisch: Čojč* kumpanie – interaktivní představení
(RK, NK)
25. 4. 18:00 Česko-německé kulturní jaro (RK, NK)
26. 4. 19:00 English Open (AK)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514, po–pá 8–20 hod. (FDULS) /
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod.,
so 10–15 hod. (GLS)

5. 4. 18:00 Vojtěch Aubrecht: Cesty – vernisáž výstavy (GLS)
6. 4.–6. 5.
Vojtěch Aubrecht: Cesty (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
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Výstavy:
do 4. 6.		

P lzeň ve století světla – výstava v rámci festivalu Smetanovské dny
do 28. 5.
Společenský život hmyzu – výstava
Doprovodné pořady:
5. 4. 16:30 Kokrhel ve službách ochrany přírody – přednáška Petra
Blažka
6. 4. 18:00 Výpravy za poznáním: Mongolsko, Rusko, Kamčatka, Korea
– přednáška Rudolfa Švaříčka
13. 4. 18:00 Výpravy za poznáním: Nepál – trek do základního tábora
Everestu – přednáška Ludmily Puldové
18. 4. 17:00 Vánoce, Velikonoce, Letnice v křesťanské a kulturní tradici –
přednáška Mons. Tomáše Holuba
19. 4. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové
20. 4. 18:00 Jarní koncert pro Stonožku
23. 4. 11:00 Koncert ZUŠ Stříbro
24. 4. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
25. 4. 10:00 5. mezioborové sympozium „Učitelé na cestách v 18. až
20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě Josefa
Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů
Tigridu“
		19:30 Koncert komorní hudby
26. 4. 18:00 Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. Brzkové
27. 4. 18:00 Koncert houslových nadějí

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
Výstavy:
do 18. 6.	NAHOŘE DOLE: Od všeho trochu: tužkou, štětcem,
dlátem… – výstava
26. 4.–30. 6.	Josef Wünsch: Učitel, cestovatel, spisovatel – panelová výstava
Doprovodné pořady:
11.–12. 4.	Velikonoční jarmark v Národopisném muzeum Plzeňska
(9:00–17:00 hod.)

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
Výstavy:
27. 4.–31. 12. Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
1. 4.–21. 5. Člověk je třtina větrem se klátící – výstava
Doprovodné pořady:
20. 4. 17:00 Člověk je třtina větrem se klátící – komentovaná prohlídka,
provází Jana Potužáková
25. 4. 17:00 Duchovní hudba mariánských poutních center jihozápadních Čech v 18. století – přednáška Víta Aschenbrennera
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Instituce | Akce

Nová Akropolis

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

4. 4. 17:00 M
 alá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
(také 11. 4.)
5. 4. 19:00 Karma: Osud a svobodná vůle – přednáška
12. 4. 18:00 Praktická rétorika – kurz, 4x2 hodiny přednášek a cvičení,
cena kurzu 2 900 Kč (studenti a senioři 2 200 Kč),
(také 19. a 26. 4., 3. 5.)
20. 4. 19:00 Prezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy ve čtvrtek od 19:00 hod.,
první přednáška 27. 4., cena kurzu 1 540 Kč (
studenti a senioři 1 100 Kč)
26. 4. 19:00 Platon – přednáška ke Světovému dni knihy

D klub

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

do 15. 5.
6. 4. 15:00
10. 4. 15:00
20. 4. 15:00
22. 4. 15:00
29. 4. 09:00

Výtvarná soutěž pro děti do 15 let – téma: Děti a sport
Duo Retromusic Z + Z: Zdeněk Oulík – pořad pro seniory
Velikonoční zdobení – pro veřejnost
Jiří Helekal – pořad pro seniory
Povídám, povídám, pohádku… – divadlo pro děti
Kroužkování, výroba šperků – kurz pro veřejnost

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 28. 5.
7.–9. 4.		
11. 4. 20:00
12. 4. 17:00
		19:00
16. 4.–14. 5.
19. 4. 17:00
		19:00
25. 4. 18:00
29. 4.		

Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – výstava
Kreativita-Hobby – veletrh pro tvořivé
Na stojáka – stand up comedy show (klempírna)
Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm
– komentovaná prohlídka
Dan Přibáň: Jižní Amerika – přednáška (autobusová hala)
Eva Dang: 366 Project Of Humans – výstava (velký skleník)
Pěstujeme ve městě – přednáška a zahradnický workshop
(komunitní zahrada)
Česko-německé kulturní jaro 2017 v Plzni
Freelancer club: Everfund offline vol. 12 – setkání (coworking)
Predator Run – běžecký závod

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240. Sekretariát tel.:
378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

6. 4. 18:00 Českosaské Švýcarsko – Jana Dvorská a Miloš Kašpar (LK)
11. 4. 17:00 Z áhady a záhadologové: Tajemství genealogie – Jana
Kopečková (PS)
18. 4. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně: Jan Lukeš (PS)
		18:00 Koncert mezi knihami: Marek Dusil (KS)
19. 4. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
		18:00 Cordillera Huayhuash: Perla peruánských And
– Čestmír Lukeš (MK)
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

20. 4.
24. 4.
26. 4.
27. 4.

18:00
18:00
17:00
18:00

Banát – cestopis Petra Nazarova (LK)
Barma: Země Buddhů – cestopis Tomáše Kubeše (MK)
Mladé tužky trampského literárního západu (PS)
Grafologie – Ivana Šmucrová (LK)

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

5. 4. 20:00 Pilsner Jazz Band & Sestry Havelkovy & JFK
8. 4. 20:00 Michal Prokop & Framus Five – koncert
14. 4. 20:00 Prago Union, Cocotte Minute, Hentai Corporation – koncert

ZOO

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

1. 4. 10:00 P tačí sobota – naučně soutěžní program k Mezinárodnímu
dni ptactva, nositelé ptačích jmen vstup do ZOO a BZ
se slevou (do 17:00 hod.)
14.–17. 4.	Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka, v sobotu s premiérou 1. části cyklu Kultura českého venkova na téma Vítej,
jaro – celodenní program
22. 4. 10:00 Plzeňský Den Země – naučně soutěžní program (do 17:00 hod.)
30. 4. 15:00 Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka, čarodějnice a čarodějové vstup do ZOO a BZ zdarma

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 737 340 307, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

1. 4. 10:00 P imprlení – regionální festival loutkového divadla (Loutkové divadlo V Boudě)
		14:00 Arabfest: Velký sobotní program (do 19:00 hod.)
		20:00 Tareq Jundi & Nasser Salameh – arabská klasická hudba
2. 4. 20:00 Shall I compare thee to a summer's day? – česko-německé
taneční představení inspirované Sonety W. Shakespeara
3.–13. 4.	Jeden svět – festival dokumentárních filmů
7.–9. 4.		
Loutka a předmět – divadelní workshop
13.–15. 4.	Na hraně – přehlídka divadla
17. 4. 20:00 Jan Burian – koncert
18. 4. 18:00 Zdeněk Seydl – vernisáž výstavy
		19:00 Prach prázdna – křest nové knihy Iva Hucla s koncertem
Vladimíra Václavka
19. 4. 20:00 IMPROzápas – dobrodružství divadelní improvizace
21.–23. 4.	Tartas – přehlídka dětských divadelních kolektivů
(Káčko Dobřany)
23. 4. 11:00 Finále MČR v Capoeiře 2017
30. 4. 15:00 Pohádky z paloučku – divadlo pro děti s tvůrčí dílnou

Plzeňský festival vína 2017

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

29. 4. 11:00 2 . ročník Plzeňského festivalu vína – prezentace českých
a moravských vinařství, degustace vín, občerstvení, živá
hudba, soutěže o ceny. Vstupné 100 Kč v předprodeji, 150 Kč
na místě, v ceně je zahrnuta degustační sklenice a průvodce
festivalem (do 24:00 hod.)
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Move in Station

Moving Station, Koperníkova 56, www.johancentrum.cz

25. 4.–2. 5. Festival divadla, které to má tak trochu jinak
25. 4. 20:00 Lenka Dusilová: Sólo
26. 4. 20:00 ELEUSIS (Handa Gote Research & Development)
– post-internetová impro-opera
28. 4. 16:00 μSputnik (MIR.theatre) – představení pro jednoho diváka
(každých 15 min.)
		20:00 Hlas Anne Frankové (Spifire Company) – taneční představení
2. 5. 20:00 Study (Holektiv) – taneční představení

Pivotečení – pivo poteče proudem

KD Šeříkovka, Šeříková 2428/13, www.pivoteceni.cz

28.–29. 4.	Pivně-hudebně-kulturní festival – 15 pivovarů a zajímavých
vystavovatelů, hudební program, soutěže, pořádá Pivotečka
s.r.o. (pátek 12:00-24:00, sobota 10:00-24:00 hod.)

Dance Show

SVČ Radovánek, Pallova 19, www.kamilah.eu

8. 4. 19:00 B enefiční multižánrová show pro širokou veřejnost –
vystoupení moderního orientálního tance, bollywoodu,
contemporary nebo fusion stylů

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, www.prostor.plzne.cz

8. 4. 15:00 Vítání jara na Plovárně – oslava příchodu jara
15. 4. 19:00 F ast Shit / Demöralizér / Pilsen Owls of Soul – nálož punku,
hard coru a reggae
30. 4. 18:00 Pálení čarodějnic – velká buskingová párty

Plzeňský varhanní festival 2017

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

24. 4.–5. 6. 10. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava
24. 4. 19:00 Jaroslav Tůma – profesor HAMU v Praze
8. 5. 19:00 Miroslav Pšenička – zpěv: Ivana Veberová,
hoboj: Veronika Hádková
22. 5. 19:00 Markéta Reindlová – zpěv: Schola Cantorum Pilsensis
5. 6. 19:00 Irena Chřibková – zpěv: Jana Sibera
Součástí 10. ročníku plzeňského varhanního festivalu bude výstava o varhanách

Cinema City

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

30. 3.–5. 4.	Ghost in the Shell, Šmoulové: Zapomenutá vesnice,
Úkryt v ZOO, Volání netvora: Příběh života
6.–12. 4.
Power Rangers: Strážci vesmíru
13.–19. 4.
Rychle a zběsile 8
20.–26. 4.
Loupež ve velkém stylu, Mimi šéf
27. 4.–3. 5. Uteč, Zahradnictví: Rodinný přítel
Dále hrajeme: Anděl Páně 2, Bába z ledu, I dva jsou rodina, John Wick 2,
Kong: Ostrov lebek (2D i 3D), Kráska a zvíře (2D i 3D), Logan: Wolverine,
Masaryk, Pes ro(c)ku, Život, Zpívej
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CineStar

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

30. 3.–5. 4.	Popírání holokaustu, Ghost in the Shell, Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Úkryt v ZOO, Volání netvora: Příběh života
6.–12. 4.
Power Rangers: Strážci vesmíru
13.–19. 4.
Proti vlastní krvi, Rychle a zběsile 8, Špunti na vodě
20.–26. 4.
Loupež ve velkém stylu, Mimi šéf, Ztracené město Z
27. 4.–3. 5. The Circle, Uteč, Zahradnictví: Rodinný přítel
Dále hrajeme: Anděl Páně 2, Bába z ledu, Balerína, John Wick 2, Rande naslepo, Kong: Ostrov lebek (2D i 3D), Kráska a zvíře (2D i 3D), Logan: Wolverine,
Masaryk, Padesát odstínů temnoty, Pes ro(c)ku, Psí poslání, Všechno nebo nic

Kino a divadlo Káčko

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

1. 4. 17:00
		20:00
2. 4. 15:00
6. 4. 20:00
7. 4. 20:00
8. 4. 17:00
		20:00
9. 4. 15:00
14. 4. 20:00
15. 4. 17:00
		20:00
16. 4. 15:00
		18:00
20. 4. 20:00
27. 4. 20:00
29. 4. 17:00
		20:00
30. 4. 15:00
		18:00

Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Bába z ledu
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Lví žena
Masaryk
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D
Úkryt v ZOO
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Špunti na vodě
Špunti na vodě
Rychle a zběsile 8
Pásmo pohádek
Špunti na vodě
150 miligramů
Přes kosti mrtvých
Mimi šéf
Zahradnictví: Rodinný přítel
Mimi šéf
Zahradnictví: Rodinný přítel

Pantheon Music Club

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

1. 4.
7. 4.
8. 4.
13. 4.

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

14. 4. 21:00
21. 4. 21:00
22. 4. 21:00
28. 4. 21:00
29. 4. 21:00

Excelent saturday – Deadly Groove, oldies: Carbon
Král baru!! Vyhraj 3-litrovou Pravda vodku! – Run, oldies: Sobol
DJ Brian – Brian, Immortal, Jayyare, LA, oldies: Run
JP ENTERTAINMENT B-DAY w/ JUSTIN MYLO – Justin Mylo,
Manene, Wavehookers, Freezee
Groove Sound #4 – Mejsi, Deadly Groove, Tess, LA, James
Sunset, Lyam, oldies: Jimmy Lounder
Shot event: Jack Daniel's Fire – Ladin, oldies: Sobol
Azurit Kingdom – Sergej Barracuda, Pastor a DJ Bussy,
oldies: Sobol
Summer city FEST: PRE PARTY – Richard Reynolds,
Sashavee, Javo, Pauli Gabrieli, oldies: Moon
BASS House – LA, Ynek66683, Wiliam, Wonder Guys,
oldies: Run
duben 2017 | www.zurnalmag.cz

Deutsch-Tschechischer Kulturfrühling
Česko-německé kulturní jaro

20—26/4
2/4
16—18/6
23/5

březen—červenec 2017
www.de-tsch.eu

Německé kino na Finále Plzeň, DEPO2015
ProART česko-německé taneční dny,
Moving Station
Česko-německá škola diversity, Tandem
Německý film Dárek bohů.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

PLZEŇ

