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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

počasí posledních let intenzivně boří zažitou
představu o střídání čtyř ročních období. Tedy:
všechna čtyři zůstala, ale dávno už není pravda, že v březnu začíná jaro, v červnu léto, v září
podzim a v prosinci zima. Příroda se nechala inspirovat lidmi a jejich horečnou snahou za inovacemi, vylepšováním a novinkami a nabízí
buď permanentní jaro-podzim trvající dvanáct
měsíců, nebo rok obsahující výhradně léto a zimu. Letos je na programu
varianta druhá, jak se zdá. Sotva jsme zazimovali kozačky a zimní pneumatiky,
napadl sníh. Zatímco kozačky šly z botníku vyndat celkem snadno, zpětné přezutí
auta bylo naprosto nereálné. A tak jsme se jen modlili, abychom na těch letních
gumách nevyjížděli do vánice. Majáles se konal při teplotách jen nevýznamně nad
nulou a Finále se muselo obejít bez kavárny v parku, neboť kavárenské stroje nejsou konstruovány na mráz.
Jedinou jistotou dnešního světa zůstává tedy jen to, co si člověk se železnou pravidelností zajišťuje sám. Například měsíc co měsíc vycházející nové číslo Žurnálu.
A v něm akce, které se opakují v danou dobu každý rok. U května můžete vzít
jed na to, že se budou konat Slavnosti svobody, Plzeňský festival stepu nebo Den
sousedů a loni se k pevným bodům kalendáře přidaly ještě Plzeňské dvorky. Věřme, že alespoň některé z těchhle akcí se uskuteční ve skutečně květnovém počasí.
Protože zima, déšť a vítr jim opravdu nesluší. A s ohledem na program, který jejich
organizátoři připravili, si pěkné počasí víc než zaslouží.
Začátkem května opět v Plzni vyrostou tábory druhé pěší a šestnácté obrněné
divize americké armády, znít bude folklor, swing, bluegrass, country a další muzika, na náměstí zahraje třeba Rozhlasový Big Band Gustava Broma či Vojta Dyk
s B-Side Bandem, za Plazou Taxmeni, připravena je i dobová módní přehlídka. A samozřejmě že městem projede Convoy of Liberty a nebem přeletí armádní letouny.

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
INZERCE
Ing. Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
jaroslav.krulich@zurnalmag.cz
REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz
František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz
PRODUKČNÍ,
KULTURA A DISTRIBUCE
Ing. Lucie Hanušová
Tel.: +420 728 311 284
lucie.hanusova@zurnalmag.cz
DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz
FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz

Zatímco oslavy osvobození rozžívají ulice a náměstí, Plzeňské dvorky otevírají lidem skrytá zákoutí vnitrobloků. Letos přibudou další čtyři: Pivovarské muzeum,
Bílé nároží, Výstavní síň „13“ a dvorek v domě na náměstí Republiky 24. Celkem
jich tedy bude šestnáct. Lidé si je budou moci projít při prohlídkách s průvodcem
nebo individuálně, užít si program, který na některých bude připraven, nebo si
jen prohlédnout místa, kam se běžně nedostanou. Anebo se mohou opět vydat
na městskou hru, která dvorky propojí.
Kdyby snad květnové počasí bylo stejně rozmarné jako to dubnové, je tu ale i dostatek akcí v suchu a teple uzavřených prostor. Například nová výstava v Masných
krámech představující obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let,
premiéra West Side Story v Novém divadle, promítání remasterovaného Krakatitu
v Techmanii, Vokální kolotoč v restauracích nebo třeba Electro Swing v Pekle.
Kde se tedy spolu uvidíme?
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Další Žurnál vyjde
30. května
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WEST SIDE STORY
ARTHUR LAURENTS
LEONARD BERNSTEIN
Texty písní: STEPHEN SONDHEIM
Libreto:
Hudba:

Režie a choreografie původní produkce:

JEROME ROBBINS
Autor původního konceptu: JEROME ROBBINS
Překlad: JIŘÍ JOSEK
Režie: LUMÍR OLŠOVSKÝ
Hudební nastudování: KRYŠTOF MAREK

Hrajeme 13., 16., 23., 26. května
a 16., 20. června 2017 na Nové scéně DJKT
Původní produkce na Broadwayi: Robert E. Griffith, Harold S. Prince, po dohodě s Rogerem L. Stevensem.
Uvedeno po dohodě s MUSIC THEATRE INTERNATIONAL v New Yorku v zastoupení JOSEF WEINBERGER LIMITED.
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200 KČ!

V roli rytíře Martin Stránský

AKCE MĚSÍCE

Slavnosti svobody 2017

05–08/05

Slavnosti
svobody 2017
Vojenské dobové kempy
i techniku, setkání s válečnými veterány, průjezd kolony
vojenských
historických
vozidel po Klatovské třídě,
vzpomínkové akty, hudební
vystoupení s převahou jazzové a swingové hudby, soutěž na téma
Operace Anthropoid a mnoho dalších aktivit souvisejících s osvobozením americkou armádou zahrnuje program Slavností
svobody, který na pátek 5. až pondělí
8. května 2017 připravilo město Plzeň.
Účast na oslavách potvrdili američtí i belgičtí veteráni, mezi nimi například Earl
Ingram, George Thompson nebo Michel
Gilain, José Schindfessel a Hubert Rauw.
Lidé se s nimi budou moci setkat v pondělí 8. května v Měšťanské besedě. O dva
dny dříve se zúčastní hlavního vzpomínkového aktu u Pattonova pomníku
a nebudou chybět ani na legendárních
džípech při průjezdu kolony historických
vozidel centrem města.

Největší dobový kemp 16. obrněné divize americké armády se
rozloží po celou dobu slavností v parku za obchodním centrem
Plaza. Vše bude jako v roce 1945. K vidění tu budou desítky vozidel těžké i lehké obrněné techniky, dílenské a přepravní techniky
včetně obojživelného přepravníku LVT-4 Buffalo nebo stíhače
tanků M36. „V premiéře představíme samohybnou houfnici Sexton, zrenovovaný pojízdný originál ze soukromé sbírky na Slovensku, a z Polska přivezeme střední tank M4A1 Sherman,“ uvádí
Pavel Rogl ze spolupořádajícího klubu vojenské historie 16th Armored Division. Součástí ležení bude fungující polní kuchyně
s dobovým vybavením, dílny, v nichž se bude provádět údržba
či opravovat vozidla, vojenské ubikace jak pro mužstvo, tak důstojníky, stanoviště vojenské policie a ostatní zázemí. Program
v kempu nabídne také ukázky střeleb z pěchotních zbraní, kulometů a děl z výzbroje vozidel. Své místo v parku bude mít i historický stanový tábor Československé samostatné obrněné brigády
a Královského letectva (RAF).
Křižíkovy sady se stanou dějištěm vojensko-historického programu, který ukáže živý obraz dobového života amerických vojáků
v roce 1945. Konkrétně bude zaměřen na příslušníky slavné 2. pěší
divize armády USA. „Připomeneme především týlové jednotky
této divize působící na území Plzně v květnu 1945 a téměř výlučně se budeme věnovat prezentaci příslušníků vojenské policie
a zdravotní služby. Podle toho dozná změn i rozložení vojenského
tábora,“ přibližuje projekt Plzeň 1945 Petr Tolar z Klubu vojenské
historie Tommy & Yankee. Vojensko-historický program doplní
tzv. civilní část s kulturním děním na venkovním pódiu za účasti
zajímavých interpretů dobové hudby, s módními přehlídkami, divadelními představeními a dalšími atraktivními akcemi. Vojenský
tábor doplní kulisy, k nimž tradičně patří dřevěná hradba polepená dobovými plakáty nebo trafika. Návštěvníci se mohou těšit
také na krátké hrané scénky inspirované děním v květnu 1945.
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.
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5.–8. KVĚTNA 2017
Pátek 5. května

Neděle 7. května
Tábor 16. obrněné
divize U.S. Army, Čs.
samostatné obrněné
brigády a Královského
letectva (RAF)

park za
OC Plzeň
Plaza

9.00–20.00

Pobřežní ul.
(u KD Peklo)

9.00–20.00

Camp Raiders – ukázky
současné U.S. Army

9.00–20.00

Tábor americké 2. pěší
divize Projekt Plzeň 1945

9.00–14.00

Školní exkurze

9.00–18.00

Doprovodný program
muzea

Křižíkovy
sady
Proluka
Patton
Memorial
Pilsen

náměstí
Míru

15.00

Pietní akt
u Památníku bojovníků
a obětí světových válek,
Památníku padlých
členů Zpč. aeroklubu
ve 2. světové válce
a Památníku padlých
Plzeňanů v květnovém
povstání 1945

Chodské
náměstí

17.00

Položení květin
u Památníku 2. pěší divize

Husova ul.

17.45

Položení květin
u Památníku 16. obrněné
divize a Památníku čs.
vojákům bojujícím
na západní frontě

náměstí
Republiky

19.00–21.00

www.slavnostisvobody.cz

Večer Českého rozhlasu
Plzeň
Rozhlasový Big Band
Gustava Broma – host
Jitka Zelenková

Doprovodný program

Doprovodný program
muzea

DEPO2015

11.00

CONVOY OF LIBERTY
- přehlídka vojenských
historických vozidel;

Loosovy
interiéry
Klatovská 19

11.30

Přelet armádních letounů

náměstí Míru

Západočeský folklor
a tradice – přivítání
Convoy of Liberty

Skryté
město –
Sousedské
procházky

Sukova ul.
- Klatovská
tř. - sady
Pětatřicátníků náměstí
Republiky

11.30

Folkové odpoledne rádia Samson

náměstí
Republiky

14.00

Schovanky

15.15

Duo Komáři + Přelet M.S

16.15

Michal Tučný Revival

17.30

Vyhlášení stipendia SOH

18.10

Udělení medailí KVV
Plzeň

18.30

Jaroslav Samson Lenk

19.40

Acoustix

20.45

Kamelot

9.00–18.00

Patton
Memorial
Pilsen

park za
OC Plzeň
Plaza

9.00–18.00

Doprovodný program

Tábor 16. obrněné
divize U.S. Army, Čs.
samostatné obrněné
brigády a Královského
letectva (RAF)

Pobřežní ul.
(u KD Peklo)

9.00–18.00

Camp Raiders – ukázky
současné U.S. Army

Křižíkovy
sady
Proluka

9.00–18.00

Tábor americké 2. pěší
divize Projekt Plzeň 1945

Patton
Memorial
Pilsen

9.00–18.00

Doprovodný program

12.00

Soul Sisters a Lucie
Zemánková

Měšťanská
beseda

14.30

Rozhlasový swingový
orchestr Václava Hlaváče

Patton
Memorial
Pilsen

20.00

Mr. Elastik

21.00

Electro SWING Plzeň No. 8

DEPO2015
- spodní
parkoviště

10.00–18.00

Armáda České republiky
přelet armádních letounů

DEPO2015

10.00–18.00

DEPO Street Food Market

Prohlídky 10.00, 10.45,
11.30, 12.15, 14.00, 14.45,
15.30, 16.15
www.plzenskavstupenka.cz

9.00–18.00

Tábor americké 2. pěší
divize Projekt Plzeň 1945

KD Peklo

6. 5.

Patton
Memorial
Pilsen

9.00–20.00

17.50

Výstava „Ten druhý život“
- fotografie z vojenských
misí Armády ČR

Tábor americké 2. pěší
divize Projekt Plzeň 1945

Křižíkovy
sady
Proluka

Vojtěch Dyk & B-Side
Band, bandleader Josef
Buchta

5.–21. 5.

9.00–20.00

Pondělí 8. května

náměstí
Republiky

2. 5.–25. 5.

Křižíkovy
sady
Proluka

Camp Raiders – ukázky
současné U.S. Army

Přelet armádních letounů

Smetanovy
sady

Camp Raiders – ukázky
současné U.S. Army

9.00–20.00

16.00

2.–14. 5.

9.00–20.00

Pobřežní ul.
(u KD Peklo)

sady
Pětatřicátníků

KD Peklo
Pobřežní ul.

Pobřežní ul.
(u KD Peklo)

9.00–20.00

Hlavní vzpomínkový
akt u Pomníku generála
Pattona

24. 4.
14.00

9.00–20.00

park za
OC Plzeň
Plaza

10.30

Smetanovy
sady,
U Branky

park za
OC Plzeň
Plaza

Tábor 16. obrněné
divize U.S. Army, Čs.
samostatné obrněné
brigády a Královského
letectva (RAF)

Pietní akt u pamětních
desek

mázhauz
radnice

Tábor 16. obrněné divize
U.S. Army Čs. samostatné
obrněné brigády
a Královského letectva
(RAF)

Sobota 6. května

radnice,
náměstí
Republiky

Osvobozená

náměstí
Republiky

9.30

10.00–16.00

Turistické
informační
centrum
náměstí
Republiky 41
Velká
synagoga
v Plzni
Moving
Station,
Jižní
Předměstí
Štruncovy
sady

Beseda s veterány
2. světové války,
autogramiáda
Soutěž „Operace
Anthropoid“

12.00

Laďa Kerndl se svým
orchestrem – Golden
Evergreen

14.30

DASHA a PAJKY PAJK
QUINTET

16.30

CBC BIG BAND - Glenn
Miller – Tribute to the
legend

22. 4.–8. 5.

6. 5.

10.00–17.00

6. 5.
10.00 a
14.00

Výstava „Atentát“
Jom ha-šoa – den
vzpomínání na oběti
holocaustu
Výstava „Plzeňští letci
v boji za svobodu 1939 –
1945, jejich spojenci
a soupeři“
Výstava S „Indiánem“
na rameni - 100. výročí
americké 2. pěší divize

Den otevřených dveří
Českého rozhlasu Plzeň
Poznejte město skrze
osobní příběhy
a vzpomínky.
www.plzenskavstupenka.cz

Plzeň v dobách osvobození komentovaná prohlídka historického
jádra města
www.plzenskavstupenka.cz
6. 5. 12.30

v anglickém jazyce

7. 5. 14.00

v anglickém jazyce

7. 5. 16.00

v českém jazyce

8.5.
19.00

9. 5.

14.00–19.00

2.–14. 5.

Koncert Když swing byl
králem - hraje Big Band
Konzervatoře Plzeň
Plzeňské rozhovory II
Technologická
společnost: Role člověka
Mistrovství Evropy žen
U-17 ve fotbale
https://eurowu17.fotbal.cz/

Změna programu vyhrazena.
Podrobný program na www.slavnostisvobody.cz.

AKCE MĚSÍCE

EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ V PLZNI

Programová ohniska
a jejich pořadatelé
– 27. 5. odpoledne
1. Setkání na Mikulášském náměstí 2017 / Mikulášské náměstí,
Slovany / Informační a vzdělávací
centrum Plzeň, z.s.
2. Muška a sousedé / K Sinoru
37/68, Lhota / Malá umělecká školička – MUŠKA z.s.
3. Přijďte si hrát, přijďte na koláč /
Bolevecká náves 2, Lochotín / Farnost ECM
Plzeň 1 – Lochotín
4. Sousedský jarmark aneb srdcem pro
druhé / Kaznějovská 51, Lochotín / Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
5. Plzeň zastávka – vlastní cestou / nádraží
Plzeň zastávka, Přeštická 4, Bory / Plzeň zastávka
6. Dny Světlé 2017 / ulice Karoliny Světlé,
Lochotín / Ledovec, z.s.
7. EDS na Jiráskově náměstí / Jiráskovo
náměstí a klášterní zahrada, Slovany / Pěstuj
prostor, z.s.
8. Hraní v zámeckém parku / zámecký park
Křimice, Křimice / TJ Sokol Křimice
9. Husovo náměstí ožívá pro děti / Husovo
náměstí, Plzeň / Blízký soused, z.s.
10. Pivovar, jako dobrý soused všech Plzeňanů / Formanka, Plzeň / Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pokud budete mít chuť navštívit více míst,
můžete využít historického autobusu, který
všechna ohniska na své trase propojí okružní
jízdou. Jízdní řád najdete na webu akce.

Slyšeli jste už o Evropském dni sousedů? Víkend 27.–28. 5. bude
již počtvrté příležitostí prozkoumat, co všechno se děje v nejbližším okolí vašeho domova.
V mnoha městských částech fungují komunitní a kulturní centra,
která celoročně nabízejí aktivity pro veřejnost. Poslední květnovou sobotu najdete jejich dveře otevřené, a co víc – program
bude probíhat i na trávnících a chodnících kolem těchto center.
Někde připravují koncerty a taneční vystoupení, jinde bazárky
a ochutnávky, těšit se můžete také na dětský program nebo závody zahradních traktůrků.

Sousedské večeře – sobotní večer
Sobotní večer bude patřit sousedům, kteří u svých domků, činžáků a paneláků mohou přichystat sousedské posezení. Stejně
jako každý rok je organizátoři podpoří drobným příspěvkem
a doprovodným programem, který přijede až na místo konání
večeře. Letošní nabídku vystoupení oživí několik muzikantů
z festivalu Živá ulice, divadlo pro nejmenší nebo příprava vybraných specialit pod vedením zkušených kuchařů. V nabídce bude
také možnost nechat si zvěčnit vaše setkání od profi fotografa.
Pozvěte sousedy v sobotu 27. 5. na společnou večeři a vyberte si doprovodný program podle svého gusta. Přihlásit
se můžete do 15. 5. na e-mail sousede@plzen2015.cz.

Komentované procházky – neděle
Neděle je časem na procházku a poslední květnovou neděli budete moci využít hned čtyři trasy procházek komentovaných.
Možná budete překvapeni, kolik vzpomínek a událostí se váže
k místům, kterými denně procházíte. Vstupenky jsou k dispozici
přes portál Plzeňská vstupenka za zvýhodněnou cenu 70 Kč.
1. P
 lzeňský architektonický manuál (PAM): Lochotín
a Roudná / 10:00 Petr Klíma
2. Z
 ábělá: procházka historií a vývojem archeologického
bádání / 11:00 Filip Kasl
3. Božkov / 14:00 Adéla Šmausová a Adriana Paulovicová
4. V Hradišti u Plzně / 14:00 František Řezáč
Více informací o programu i podmínkách přihlášení najdete
na www.evropskydensousedu.cz.
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Pojďte se seznámit
se svými sousedy!
www.evropskydensousedu.cz

27.sobota
5.

Programová ohniska
Sousedské večeře

28.
5.
neděle

Komentované
procházky

AKCE MĚSÍCE

AKCE V PRAZDROJI

AKCE V PRAZDROJI
KVĚTEN 2017
V květnu bude nejen lásky čas, ale i nabito
v Prazdroji. Vyrazte sem za kulturou
na výstavu s názvem Plzeňské hospody,
za muzikou na tradiční studentskou
Kapeláž, na zahájení Komedy Festu,
nebo přijďte na něco dobrého na zub.
Na výběr bude pro každého.

04/05

Nádvoří pivovaru

Kapeláž

Přehlídka studentských kapel Západočeské univerzity
v Plzni tentokrát na nádvoří pivovaru.

12/05
17:00

Nádvoří pivovaru

 ahájení výstavy
Z
Plzeňské hospody

Zahájení unikátní výstavy, která mapuje historii i současnost známých plzeňských hospod. Těšit se můžete
na koncert Ivana Hlase, stany vybraných plzeňských
hospod nebo slavnostní naražení soudku Pilsner. Výstavu můžete zhlédnout na nádvoří pivovaru, v Pivovarském muzeu v Plzni a také ve vybraných plzeňských
hospodách.

14/05

Pivovarské muzeum

V rámci akce budete mít možnost navštívit dvorky, které
nejsou veřejnosti běžně přístupné, a objevovat tak skryté části města Plzně. Pivovarské muzeum v Plzni zpřístupní dvorek na hradbách a také středověkou rejnku,
uličku, která je součástí právovárečného domu, ve kterém muzeum sídlí.
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Speciální večerní prohlídky Pivovarského muzea v Plzni
a podzemí za snížené vstupné 40 Kč se konají v rámci
projektu MUZEJNÍ NOC 2017.

27/05

Nádvoří pivovaru

 armářské trhy
F
v Prazdroji

Farmářské trhy se budou také letos několikrát konat
v Prazdroji. 27. května si na nádvoří pivovaru můžete nakoupit spoustu dobrot a vychutnat plzeňské pivo přímo
od zdroje.

27/05

Konferenční centrum
Secese, Plzeňský Prazdroj

E
 vropský den sousedů
v SECESI

Festival polévky

Plzeňské dvorky

Pivovarské muzeum
a Plzeňské historické
podzemí

Plzeňská muzejní noc

Nádvoří pivovaru

Festival polévky tentokrát zamíří do Prazdroje. 14. května se můžete těšit na nepřeberný výběr polévek v podání restaurací, bister, ale třeba i neziskovek.

20/05

26/05
18:00–22:00

Plzeňský Prazdroj je hrdým sousedem všech Plzeňáků.
27. května zve od 12, 13, a 14 hodin na školu čepování, pivo přímo od zdroje a venkovní posezení u Konferenčního centra SECESE nad nádvořím pivovaru.

28/05

Nádvoří pivovaru

Zahájení KOMEDY FESTU

Plzeňský Komedy Fest bude letos zahájen na nádvoří Prazdroje! Těšit se můžete na vystoupení známých
osobností české divadelní scény, dobrou hudbu a dobré
pivo.
Podrobné informace k akcím na www.prazdrojvisit.cz.
květen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Neděle
28. 5.
ÚTERÝ
30. 5.
STŘEDA
31. 5.
čtvrtek
1. 6.
Pátek
2. 6.

sobota
3. 6.

14.00–22.00

•
••
•

Nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj
Měšťanská Beseda (Velký sál)
Měšťanská Beseda (Malý sál)
Amfiteátr OC Plzeň Plaza

ZAHÁJENÍ - vstup zdarma
• SLAVNOSTNÍ
T. Matonoha / J. Schmitzer / P. JABlONSký / j. přeučil / nasty / a. frauenberg /
r. petráš / a další

S NEBO BEZ? / K. HRACHOVCOVÁ - HERČÍKOVÁ / V. HYBNEROVÁ / J. ŽÁČEK / V. ZÁVESKÝ / A DALŠÍ
•
20.00
• blázinec / m. táborský
19.00
• a do pyžam! / j. langmajer / k. hrachovcová - herčíková / d. suchařípa / k. brožová / a další
20.00
• KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH / l . pavlásek
19.00
• celebrity s.r.o. / O. VÍZNER / A. GONDÍKOVÁ / D. ŠINKOROVÁ / A. PROCHÁZKA / A DALŠÍ
20.00
• Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská / T. MATONOHA / V. POLÍVKA
19.00
• Žena za pultem 2 / J. LÁBUS / O. KAISER
20.00
• Zůstane to mezi námi / E . HOLUBOVÁ / B. KLEPL
11.30 - 22.00 • OPEN AIR
L . PAVLÁSEK / J. KOHÁK / Z. IZER / K. HYNEK / T. MĚCHÁČEK / D. H. LEV / E. KOČIČKOVÁ /
19.00

A. POLÍVKOVÁ / TĚŽKÝ POKONDR / V. ZÁVESKÝ / P. VYDRA / L. VYCHODILOVÁ / A DALŠÍ
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

AKCE MĚSÍCE

Tarja + Sharon den Adel

Airbourne

02–04/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open Air 2017
Již po osmé v řadě proběhne v Plzni mezinárodní open air festival Metalfest 2017,
na kterém se během tří dnů opět představí
celá řada zvučných jmen světové metalové
scény patřící k absolutní špičce ve svém
žánru. Stejně jako v předchozích letech se
pořadatelům Metalfestu podařilo i letos
udržet vysoko nastavenou laťku kvality
a na své si tradičně během prvního červnového víkendu přijdou fanoušci nejrůznějších odnoží rockové a metalové hudby.
Fanoušci si ovšem tento festival našli a oblíbili nejen pro jeho skvělou hudební dramaturgii, ale i pro jeho jedinečné přírodní
prostředí, ve kterém se koná. Překrásný
amfiteátr na Lochotíně, kde je z každého
místa krásně vidět na pódium, obklopený
parkem a loukami, sousedící s plzeňskou
ZOO, a to vše jen kousek z centra západočeské metropole Plzně.
Veškeré potřebné informace, novinky
a kompletní program osmého ročníku
najdete na oficiálním festivalovém webu
www.metalfestopenair.cz a vstupenky již
v obvyklých předprodejích.
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Hvězdou prvního dne bude švédská heavy metalová stálice
HammerFall, která ve své zbrusu nové show představí plzeňským
fanouškům aktuální, v pořadí již desáté, album „Built to Last“, které
kapela vydala na konci loňského roku k oslavě 20. výročí na hudební scéně. Kromě nich se v pátek můžete těšit například na nadupané vystoupení australské hard rockové party Airbourne, stylově
spřízněné Švýcary Gotthard, německou power metalovou špičku
Primal Fear nebo řecké Firewind, kteří letos chystají po pěti letech vydání osmého studiového alba!
Největším tahákem sobotního programu, a celého letošního ročníku vůbec, bude exkluzivní vystoupení finské zpěvačky Tarji za doprovodu skvělé vokalistky Sharon den Adel z holandských Within
Temptation! Ale také další jména druhého dne festivalového programu stojí za vaši pozornost. Na pódiu v lochotínském Amfiteátru
se představí stále populárnější švédská kapela Amaranthe, která
boří hranice mezi metalem a popem, folk metaloví Finové Ensiferum, řecká death-black metalová špička Septicflesh, zbrusu nová
kapela dvou členů Gamma Ray s názvem The Unity nebo tuzemská rocková legenda Citron v čele s Láďou Křížkem a Tanjou.
Nedělní program bude ve srovnání s prvními dvěma dny o poznání
tvrdší a začne hned v 10:30 pěkně zostra vystoupením italské metalové party Embryo, po které na pódium vtrhne německá death
metalová smečka Debauchery. Nenechte si ujít také našlapaný set
švédských crossover – thrasherů Dr. Living Dead, energickou německou rock´n´roll bandu Double Crush Syndrome nebo jejich
krajany Orden Ogan, jejichž folk metalové začátky jsou již dávnou
minulostí a nyní se důrazně prosazují na power metalové scéně.
Po jejich vystoupení se letošní ročník Metalfestu bude pomalu
chýlit do velkého finále, o které se postará projekt Max & Iggor Cavalera Return To Roots, ve kterém opět spojili své síly bratři Max
a Iggor v rámci dvacátého výročí vydání jednoho z nejzásadnějších metalových alb „Roots“. Nenechte si ujít jedinečnou možnost
v jejich podání naživo slyšet pecky jako „Roots Bloody Roots“ nebo
„Ratamahatta“! Ještě před tímto velkolepým zakončením festivalu,
se ale můžete těšit také na vystoupení šílené švédské party Avatar,
americkou thrash metalovou legendu Exodus a osobitou finskou
smečku Korpiklaani!
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Květnový program Kina Beseda odstartuje záznam parádního
koncertu Depeche Mode z Berlína (4. 5.)! Ale i po zbytek května
to bude v sále Kina Beseda pořádně dunět. Pro květnové večery si
tu pro všechny fandy rockové muziky nachystali speciální páteční
promítání. Těšit se můžete na Kissáky (5. 5.), Lemmyho či Ozzyho.
Hned čtyřikrát můžete v květnu vyrazit do Kina Beseda na novinku Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. První díl trilogie Zahradnictví: Rodinný přítel se promítá 8., 17., 25. a 31. května
a v hlavních rolích uvidíte Aňu Geislerovou, Kláru Melíškovou
či Ondřeje Sokola.

„Kino Beseda láká na Hřebejkovo Zahradnictví,
rockové pátky i nového Vetřelce.“
Druhou lahůdku si Kino Beseda nachystalo na druhou polovinu
května. 19. a 22. května si na své přijdou hlavně všichni fanoušci ságy o vetřelcích. Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil
ve své kultovní sérii Vetřelec. Novinka Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka vesmírné lodi Covenant směřuje
na vzdálenou planetu na druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem.
A aby toho nebylo málo, má Kino Beseda na programu ještě dvě premiéry – snímek Emira Kusturici Na mléčné
dráze (24. 5.), který byl oceněný na MFF v Benátkách, a Úkryt v ZOO (29. 5.) popisující skutečný příběh ředitele
varšavské ZOO a jeho statečné manželky.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Světový talent
zahraje v Besedě
Držitel ceny Grammy a mimořádně
talentovaný
americký
kontrabasista
a skladatel Ben Williams
zavítá do Plzně. V rámci
evropského turné s vlastní kapelou Sound Effect
vystoupí 7. června v Měšťanské besedě.
Washingtonský rodák v Besedě představí své poslední album
Coming of Age, které charakterizuje jeho hudební rozsah,
tedy prakticky neomezené fúze jazzu. Na zmíněném albu najdete například fúze s africkými popovými rytmy v písni Voice of Freedom věnované Nelsonu Mandelovi, nebo s rapem
v Toy Soldiers, ale třeba také s rockem v kontrabasovém sólu à
la Smells Like Teen Spirits od skupiny Nirvana.
Přijďte si užít jazzovou show podle gusta Bena Williamse.
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18/07
19:30

Šansony na zahradě

02/08
20:00

Komici budou

Hluboko posazený sexy hlas,
lahodná francouzština, jazzově laděná kapela
pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra
sladké Francie – to vše na vás čeká 18. července na recitálu Chantal Poullain, která zazpívá
nejen své vlastní písně, ale i tradiční francouzské šansony. A když k tomu připočtete úžasné
prostředí zahrady Měšťanské besedy, je jasné,
že tenhle večer bude stát za to!

Co by to bylo za léto, kdyby
se na zahradě Měšťanské besedy neobjevili
Komici s.r.o.? Pokud si chcete užít pořádnou
porci Komiků, kupte si vstupenky na 2. srpna, kdy na zahradě Měšťanské besedy o vaši
zábavu budou pečovat Miloš Knor, Jakub
Žáček a Nasty (Petr Cerha). Jako každý rok
i letos vás čeká kanonáda vtipů, gagů a nečekaných situací.
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

09/08 / 20:00

Monology vagíny
Rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti,
do poslední zakázané zóny
– to vás čeká na začátku srpna na zahradě Měšťanské besedy. Zazní tu víceméně
doslovně ze života opsané soukromé dějiny žen –
různých žen typově i povahově, žen s různými osudy
a různou schopností čelit osudu.

21/08 / 19:30

výběr z programu
13. 9.

17. 9.

Szidi Tobias se vrací
Pokud milujete šansony, nesmíte 21. srpna chybět! V rámci
koncertu oblíbené zpěvačky
Szidi Tobias zazní písně nejen
z jejího posledního alba Jolanka, ale návštěvníci koncertu se mohou těšit i na oblíbené skladby ze všech šesti
dosud vydaných CD.

20. 9.
27. 9.

Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová
či Marek Daniel… k tomu připočtěte atmosféru zahrady Měšťanské besedy, spoustu záměn, převleků i velmi
jadrného humoru a je jasné, že oblíbená Commedia
dell'arte vás rozhodně pobaví. Takto jste své oblíbené
herce ještě neviděli.

05/11 / 19:00

Světový jazz
Do Besedy se chystá další světová hvězda. Stacey Kent posbírala spoustu poct a ocenění, včetně nominace na cenu
Grammy, a dokonce se pyšní i dvěma tituly Zlatá deska a Platinová deska. Přijďte si na začátku listopadu
do Měšťanské besedy užít koncert slavné jazzové zpěvačky, která za svou kariéru prodala téměř 2 miliony
alb! Vstupenky na podzimní koncert jsou již v prodeji.
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

FILUMENA MARTURANO

S. Stašová a S. Skopal v hlavních rolích
slavné italské komedie

MARIEN

Koncert pardubické folkové skupiny

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS

Swing, luxusní show
a zábavný moderátor O. Havelka
1. 10.

28/08 / 19:30

Liška a Daniel
vás přinutí plakat
smíchy

VRATKÁ PRKNA

Tak trochu smutná komedie s J. Lábusem,
J. Kretschmerovou a dalšími

11. 10.

HOP TROP

Přijďte si poslechnout kapelu,
která patří ke špičce v hudebních žánrech
folk a country.

RADKA FIŠAROVÁ:
RECITÁL RENDEZ-VOUS

Komorně laděný koncert plný
francouzských šansonů, ale
i vlastních písní.
12. 10.

18. 10.

12. 11.

26. 11.

MILUJI TĚ, ALE…

Hudební revue s D. Šinkorovou, T.
Kostkovou, L. Olšovským či R. Vojtkem.

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Vtípky, scénky, parodie
v novém programu

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková
představí novou komedii Divadelní
společnosti Háta.

FEŠÁCI 50 LET

Přijďte s Fešáky oslavit 50. výročí
založení jejich kapely.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY

Akce měsíce | Přehled koncertů

do 05/06

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2017

19–22/07

Dolní Vítkovice

Colours of Ostrava
Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin
Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.
To je jen několik hlavních jmen z nabídky festivalu
Colours of Ostrava. Celkově si návštěvníci festivalu,
který byl zařazen britským deníkem The Guardian
mezi 10 nejlepších v Evropě, budou moci vybrat
z více než 350 programů na 20 scénách. Do Ostravy
přijede přes 80 zahraničních a 60 domácích kapel
z mnoha žánrů – od elektroniky, přes world music,
rock, pop či jazz až po flamenco. Od Austrálie, přes
Senegal, Alžírsko, až po Španělsko nebo Irsko. Pro
Colours of Ostrava také vzniká několik jednorázových projektů: například zde společně vystoupí
zpěvák Michal Hrůza s kapelou a více než padesáti
členy Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od nás dále
zahrají například David Koller, Midi Lidi, Priessnitz,
Tata Bojs, Aneta Langerová, minus123minut, Clarinet Factory nebo Zrní. Koncerty doplňuje bohatý
doprovodný program: divadla – Cirk La Putyka,
Divadlo Husa na provázku nebo VOSTO5 – projekce filmů, workshopy, Design zóna, výstavy nebo
diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot.
K tradičnímu servisu patří velká rodinná zóna,
stanová městečka, sleva na jízdné Vlak+ a vše, co
k letnímu festivalu patří. Vstupenky jsou k dostání
na www.colours.cz nebo v Ticketpro.

16

Již desátý ročník Plzeňského varhanního festivalu, který
opět po roce pořádá Obecně prospěšná společnost Ars
Christiana, se koná až do 5. června v katedrále sv. Bartoloměje. Užít si můžete třeba vystoupení známého varhaníka Miroslava Pšeničky, 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.

03/05
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band,
P
Polydor Jazz 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 dílny 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 na www.pjb.cz.

04/05
21:00

Kino Beseda

Depeche Mode
live in Berlin

Záznam „Live in Berlin“, který začátkem května odvysílá
Kino Beseda, vznikl v berlínské O2 Aréně 25. a 27. listopadu 2013 během turné k 13. řadovému albu Depeche
květen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Mode „Delta Machine“. Toto album je považováno za jeden z tvůrčích vrcholů kapely a koncertní turné k němu
zase za jedno z nejúspěšnějších v její bohaté historii –
dohromady jej zhlédlo více než 2,4 milionů fanoušků
ze 32 zemí světa. Autorem záznamu je režisér Anton
Corbijn, jenž má zásadní podíl na vybudování image
Depeche Mode, s kterými spolupracuje od roku 1968
a je mimo jiné autorem klipů k hitům „Personal Jesus“
a „Enjoy the Silence“ či vizuální podoby živých vystoupení kapely. Nenechte si ujít strhující show Depeche
Mode v nejlepší formě, na velkém plátně, s dokonalým
obrazem a luxusním zvukem!

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!

13/05
09:00–16:00

Dům hudby

Zpívejme společně

Jazz bez hranic připravil další pěveckou dílnu pro veřejnost i studenty uměleckých škol, tentokrát s venkovní
produkcí. Mladým zpěvákům se opět bude věnovat lektorka Mirka Novak, která se narodila před necelými třiceti lety v Sušici jako Miroslava Nováková. Touha zpívat
ji zavedla do Ameriky a její sen se vyplnil. Cesta za ním
nebyla jednoduchá, ale o to víc teď může Mirka svým
žákům dát. A to včetně zprostředkování odkazu kolébky
jazzu, New Orleans.

17/05
19:30

Měšťanská beseda

 rálovna zpěvu Ema
K
Destinnová

Světově proslulá mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová se představí v Měšťanské besedě v rámci hudebně
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

literárního pořadu „Královna zpěvu Ema Destinnová“,
který přibližuje komponovanou formou život a úspěchy
slavné české pěvkyně. V doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové zazpívá árie z oper Antonína Dvořáka
(Rusalka), Bedřicha Smetany (Tajemství) nebo Georgese
Bizeta (Carmen) a těšit se můžete i na písně Petra Iljiče
Čajkovského nebo nádherné Dvořákovy Biblické písně.
Hudební program proloží mluvené slovo v podání Barbory Šporclové Kodetové, která vám zprostředkuje vzpomínky Marie Martínkové, společnice Emy Destinnové.

20/05 / 15:30
Dvorek Sedláčkova 38

Plzeňské dvorky:
Zhirawski Memory
Band
Zhirawski Memory Band roztančí návštěvníky v rytmu
swingu. Přijďte si zatančit na hudbu, která vládla tanečním parketům ve třicátých a čtyřicátých letech. Jazz bez
hranic se i letos připojil k Plzeňským dvorkům a připravil koncert, který nenechá vaše nohy v klidu. Základům
swingových tanců vás tu navíc naučí Markéta Čekanová
a Jiří Bránský.

24/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Michal Horáček
Na cestě 2017

Výjimečný zážitek slibuje návštěva koncertu aktuálního turné Michala Horáčka
s názvem „Na cestě 2017“, jehož plzeňská zastávka
proběhne 24. května v Měšťanské besedě. Po úspěchu
alb „Český kalendář“ (2014) a „Segrado“ (2015) a dvou
souvisejících, hojně navštěvovaných turné, přichází
textař, básník a producent Michal Horáček s dalším koncertním projektem mapujícím především písně, které
během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem
Petrem Hapkou. Jelikož široké spektrum písní, které
jsou na koncertech představovány, vyžaduje více hlasů,
pozval Michal Horáček ke spolupráci hned tři interprety,
kteří zastupují různé generace a charaktery – Ondřeje
Rumla, Lenku Novou a Františka Segrada. O hudební
doprovod se postará pětičlenný orchestr a pořadem
bude provázet sám Michal Horáček, který reflektuje
aktuální události, přidává i nadčasové úvahy a chybět
samozřejmě nebudou ani jeho básně.
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TIPY NA KONCERTY
25/05 / 19:00

DEPO2015

Bohemia Voice
& Plzeňská
filharmonie
Nejslavnější skladby z repertoáru Barbry Streisand a Elly
Fitzgerald v jedinečném podání vokálního kvarteta Bohemia Voice za doprovodu Plzeňské filharmonie zazní
25. května v prostředí DEPO2015. Na unikátním koncertu při příležitosti narození dvou nejslavnějších zpěvaček
20. století tak můžete slyšet například Papa Can You
Hear Me, Memory, Lady Is a Tramp, Over the Rainbow,
Summertime a další melodie. Bohemia Voice je vokální
kvartet spojující klasickou a populární hudbu. Kvartet
působí ve složení Zuzana Seibertová (soprán), Bronislav
Palowski (tenor), Lukáš Sládek (basbaryton) a Elin Špidlová (mezzosoprán).

31/05 / 19:30

Dům hudby

Zoidberg Quintet:
jazz-funk
The Dozen Street
feat. Mirka Novak & David
„Fingers“ Haynes (USA)

R´n´B soul formace The Dozen Street v čele s Mirkou Novak je na české hudební scéně žhavou novinkou. Těšte
se na sametový zvuk, citlivou rytmiku, pestré harmonie
doplněné o vokální improvizace. Vzácným hostem květnového koncertu bude americký bubeník nominovaný
na cenu Grammy se Stanleym Jordanem v roce 2008,
David „Fingers“ Haynes. V první části večera zahraje
jazz-fusion instrumentální uskupení Zoidberg Quintet
ve složení Jiří Tarantík, Jan Nový, Jan Braun, Jaroslav Minář a Vojtěch Kaše.

05/06 / 19:00

Horšovský Týn

Jakub Kohák
a Matěj Ruppert
Spojení režiséra, herce a baviče Jakuba Koháka s vynikajícím zpěvákem Monkey Business a showmanem Ma-
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Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie během
června představí Chopinův Klavírní koncert č. 2 v Novém divadle
DJKT (8. 6.) a v Měšťanské besedě vystoupí společně s Romanem Janálem a Tomášem Braunerem
(15. 6.).
… že v následujícím měsíci můžete zajít do Měšťanské besedy na benefiční koncert Čechomor
hraje pro Pomocné tlapky (6. 6.), nebo na večer
plný nejslavnějších melodií ze světových muzikálů v podání Davida Deyla (14. 6.).
… že Plzeňská filharmonie chystá v Českém rozhlasu Plzeň Dětský maškarní bál (4. 6.) a pořad
Filharmoníček a ztracená písnička (25. 6.).
… že na červen chystají v Pantheonu vystoupení
hip hopového uskupení Blackwood Label a uskuteční se zde také oficiální afterparty po Summer
City Festu.
… že hned 2. 6. proběhne ve Velké synagoze
koncert Nebe plné hvězd, na kterém vystoupí
populární zpěvačka Bára Basiková, Elis Mráz, Jaro
Smejkal a pěvecký sbor Andílci, který zároveň doprovodí 8. 7. Evu Urbanovou na jejím vystoupení
v Nepomuckém kostele Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Vojtěcha.
… že pěvecký sbor Česká píseň společně s komorním orchestrem Vladimíra Sommera a řadou sólistů představí v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích hudební díla Františka Xavera Thuriho
a Johanna Sebastiana Bacha (14. 5.).
… že v rámci Mezinárodního dne hudby proběhne 21. 6. v Domě hudby „Den hudby s lidovou
písní“.
… že díky Summer City Festu ve dnech 23.–24. 6.
ožije pláž Ostende u Boleveckého rybníka.
tějem 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.
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

05–06/05 / 21:00

Pantheon
Music Club

Slavnosti
svobody 2017
Oslavy osvobození patří každoročně do programu
Pantheonu a ani letošní rok nebude v tomto směru výjimkou! Jak je dobrým zvykem, prostory klubu budou
vyzdobeny vojenskou tematikou a na nápojovém lístku
najdete celou řadu akčních drinků jako Cosmopolitan
nebo B52 a Long Island Ice tea. Přijďte si během prvního květnového víkendu užít jedinečnou atmosféru této
radostné doby!

25/05 / 19:00

Zach´s Pub, Restaurace Za Oponou,
Inkognito, Kafe
Panoptikum

Vokální kolotoč

Vokální kolotoč je pozoruhodná akce: vyberete si lokál, usadíte se a na scéně se střídají a cappella skupiny.
A v jiném lokálu zpívají tytéž skupiny, ale v jiném pořadí.
Zpěváci prostě přebíhají z lokálu do lokálu a v každém
mají svůj vymezený čas. Letos budou takhle přebíhat
a zpívat Hlasoplet, Tutti Voci, Singtet a Megafon Brno.

27/05 / 21:00

Pantheon
Music Club

Havana Especial
Night
Poslední květnovou sobotu si můžete užít žhavou karibskou atmosféru se vším, co k tomu patří, do plzeňského Pantheonu totiž míří jedinečná kubánská party
pořádaná značkou Havana Club! Tu správnou atmosféru
navodí energický latino DJ a nebudou chybět ani krásné hostesky, profesionální tanečníci, tematické dárky či
welcome drink rum Havana Especial pro prvních padesát účastníků. Během večera se budete moci naučit také
základy salsy a bachaty, a pak vám již nic nebude bránit
stát se králem tanečního parketu!
květen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Sluha dvou pánů: Jaroslav Matějka jako Truffaldino

Láska a přátelství jsou podrobovány zkouškám.
Zmatky a nedorozumění se vrší a zauzlují s vydatným
přispěním právě Truffaldina, který se situace snaží
řešit, ale přitom si nezapomíná přihřívat svoji soukromou polívčičku.

24/06 / 19:00

Nová scéna DJKT

Sluha dvou pánů: Jaroslav
Matějka jako Truffaldino
Poslední premiérou stávající sezony v Divadle
J. K. Tyla bude Sluha dvou pánů, inscenace slavné
Goldoniho komedie se poprvé představí na Nové
scéně DJKT 24. června. Hybatelem děje je vychytralý sluha Truffaldino, který přesvědčí sám sebe, že je
schopný sloužit dvěma pánům současně. Ale vstupuje do vypjaté situace proměn, kdy se milenci hledají a míjejí, totožnost se skrývá i odkrývá, svatby se
připravují a vzápětí ruší.

A právě role vykutáleného sluhy Truffaldina bude
hereckou příležitostí pro nového člena souboru Jaroslava Matějku, který svým neskutečným hereckým nasazením zaujal už v komediální roli řemeslníka Klubka
ve Snu noci svatojánské. Narodil se a vyrůstal v Plzni, ale
první herecké zkušenosti sbíral v Brně, vše začalo studiem JAMU, termín zkoušek na DAMU totiž jednoduše
prošvihnul. „Vystřídal jsem různé profese, ale herectví
mě lákalo. Přišlo mi krásné si každý večer hrát na někoho jiného a hlavně rozesmávat lidi,“ vzpomíná na své
začátky. Svou bytostnou potřebu hrát si uplatnil během
studia a se spolužáky posléze založili vlastní divadlo Buranteatr. „Na škole jsme dělali vlastní projekty, hledali
jsme cestu, jak si ze všeho udělat legraci. A Buranteatr
je moje srdeční záležitost. Založili jsme ho, abychom si
mohli hrát nejlépe jako malé děti. Improvizace tam byla
povolená a dokonce nutná,“ popisuje.
Jaroslav Matějka ztvárnil také řadu rolí v Městském divadle Brno, kde byl v angažmá 8 let. Nejraději má však role
komediální, ať už hraje v klasické konverzačce nebo v některé ze současných drsných černých komedií. „Myslím si,
že je lepší rozdávat radost a zábavu,“ říká herec a dodává,
že má rád, když kdesi za smíchem trochu zamrazí. Z těchto svých rolí nemůže opomenout Tournela v legendární inscenaci MDB Brouk v hlavě, která už má za sebou
dvoustou reprízu. Roli přebíral za předčasně zesnulého
Erika Parduse. Svůj komediální talent a potřebu bavit lidi
využívá Jaroslav Matějka i v autorském kabaretu, který
pravidelně uvádí v Divadle Bolka Polívky, vidět ho
můžete ale i v plzeňském Dialogu.
V současné době zkouší Jaroslav Matějka roli
Majora Metcalfa v detektivce Past na myši a těší
se na ústřední roli ve Sluhovi dvou pánů. „Jsem
opravdu zvědavý, a to nejen proto, že s Goldonim
jsem se zatím nesetkal, ale také proto, že děj hry
posouváme do 80. let minulého století,“ prozrazuje. Inscenační záměr vysvětluje režisérka Natália
Deáková: „Věčným tématem komedie jsou peníze a profit – a nemusí být jen finanční. Je to něco
za něco – dceru za věno, službu za službu, zkrátka
takové to klasické ‚nic ti nedám zadarmo’, a protože pro nás kšeftaření souvisí hlavně s dobou
80. let, rozhodli jsme se inscenaci přesně do této
dekády, do doby velkých mafiánů a malých lstivých podvodníčků, umístit. Goldoniho výrazné
charaktery, vycházející z komedie dell´arte, ale
zůstanou stejné.“
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Divadelní tipy

od
01/05

Divadlo J. K. Tyla

Muzikálové jaro DJKT

Máte rádi muzikál a nemůžete se dočkat premiéry West
Side Story 13. května? S oblíbenými herci plzeňského
muzikálového souboru se můžete setkat i dřív. Třeba
6. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu
Plzeň, kde vystoupí v půl druhé, v půl třetí a v půl čtvrté. Nebo můžete 11. května přijít do foyeru Malé scény
DJKT, kde od 17 hodin proběhne předpremiérové setkání k West Side Story. A kdo by chtěl nějaký bonus, ten
je zván 20. května na gurmánský Bosch Fresh Festival,
kde mezi 19. a 20. hodinou budou zpívat, tančit a vařit
členové muzikálového souboru v čele se svým šéfem
Lumírem Olšovským.

06/05
19:00

Velké divadlo DJKT

Past na myši

Velké divadlo DJKT zve na premiéru nejslavnější detektivní hry Agathy Christie, která je zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdéle nepřetržitě hraná divadelní hra na světě. Odehrává se v penzionu U Klášterní

UPC CW duben Inzerce_Zurnal-02.indd 1
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studny. Venku zuří sněhová bouře a přichází zpráva, že
došlo k vraždě. Vrah je uvnitř… V režii Martiny Schlegelové hrají Jaroslav Matějka, Klára Krejsová, Marek Adamczyk, Ondřej Rychlý a další.

od 07/05

Měšťanská beseda

Beseda dětem

Měšťanská beseda opět připravila pro nejmenší pravidelné
nedělní pohádky a oblíbené Hravé soboty. Sedmého
května tu od půl třetí a od čtyř hodin zahraje Divadelní společnost M+M Vodnickou pohádku. O týden později se dostaví Divadýlko Kuba s Pohádkami z klubíčka
a po něm přijde na řadu Divadlo Dráček s příběhem
O lesních skřítcích. Poslední květnová pohádka bude
vyprávět jarní příběh slepiček a zlobivé kozy, které žijí
spolu na malém dvorku. Hravá sobota 20. května vezme děti po stopách obyvatel vodní říše – a dostanou se
až do oceánu za velrybou. Všechna představení i Hravá
sobota jsou vhodné pro děti od 3 let. Více informací
na www.mestanska-beseda.cz.

18. 4. 2017 23:28:02
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Nová scéna DJKT

West Side Story

Vůbec poprvé do Plzně míří jeden z nejslavnějších muzikálů všech dob, příběh inspirovaný Shakespearovou
tragédií Romeo a Julie s hudbou Leonarda Bernsteina.
Muzikál z roku 1957 přenese publikum do prostředí
dvou znepřátelených pouličních part, Američanů a přistěhovalců z Portorika. V režii Lumíra Olšovského hlavní
role ztvární Pavel Režný, Katařina Falcová a Soňa Hanzlíčková Borková.

18/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Terapie

V hodně veselé psychiatrické
ordinaci se potkávají neurotický žárlivý psychiatr, excentrická psycholožka, bisexuální
namachrovaný pacient s tendencí plakat a emocionálně
narušená pacientka s potřebou lásky. K tomu ještě připočtěte šílenou tchyni na telefonu a je jasné, že tahle
komedie Divadla Palace vás rozesměje až k slzám. Hrají
Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler, Kristýna Leichtová
a další. Představení není vhodné pro diváky mladší 15 let.

20/05
19:00

Malá scéna DJKT

Živý obraz

Ona je asistentka bláznivého konceptuálního umělce, on
je deprimovaný lékař, který chce odjet do Afriky jako lékař bez hranic, aby získal zpět respekt a obdiv své ženy.
Jejich syn se dostává do puberty a skrývá se před světem
v dámském oblečení. Iluze zdánlivě spokojené rodiny se
začne rozbíjet, když si pořídí ukrajinskou uklízečku, která
se má starat o domácnost i o syna. Ve hře německého autora Maria Mayenburga hrají Zuzana Ščerbová, Jan Holík,
Andrea Mohylová, Petr Konáš a Jan Roháč.

23/05 / 19:00

Divadlo Dialog

Smích zakázán
Komedie chorvatského autora
Miro Gavrana má podtitul „hra,
kterou si užije jak vaše manželka, tak vaše milenka“.
Vypráví totiž o trampotách, které vás potkají, pokud se
chcete zbavit milence, ale jeho manželka je proti. V režii
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Dozvěděli
jsme se…
… že ve Velkém divadle DJKT
bude mít 3. června českou premiéru opera Luigiho Cherubiniho
Medea.
… že letošní Divadelní léto pod plzeňským nebem
potěší všechny fandy Akvabel. Legendární představení s Bronislavem Kotišem, Michalem Štěrbou
a Zdeňkem Rohlíčkem se vrátí, a to do prostoru
U Zvonu.
… že Divadlo Alfa uzavře letošní sezonu svou
účastí na zahraničních i českých festivalech.
… že Nová scéna DJKT uvede 24. června populárního Sluhu dvou pánů.
… že v Měšťanské besedě zahraje v červnu Divadlo ŠUS pohádku Ulhaná princezna (18. 6.).
… že na Malé scéně DJKT bude mít 10. června premiéru muzikál Marilyn (Překrásné děcko).
… že poslední červnová pohádka v Měšťanské
besedě bude v podání Divadla Dráček. To tu bude
na zahradě hrát příběh o Míčku Flíčkovi (25. 6.).
… že letošní projekt Karavana deseti slov nabídne
9. června v Alfě představení bonjour.monde.
Jakuba Zindulky hrají Lucie Zedníčková, Jaroslav Matějka a Olga Ženíšková.

26/05 / 18:00

Divadlo Alfa

O třech silácích
Divadlo Alfa zve na premiéru
pohádkové komedie o tom,
že síla není vše a že táhnout za jeden provaz se vyplatí. Text Vítka Peřiny inscenoval Tomáš Dvořák na scéně
z dílny Ivana Nesvedy, což znamená, že se diváci opět
mají nač těšit. Hrdinové pohádky jsou tři bratři, náramní
siláci. Jenomže doposud svou sílu před okolním světem
tak trochu ukrývali. Celý svůj dosavadní život totiž strávili doma u maminky. Té ale dojde trpělivost a s ranci
buchet je pošle na zkušenou do světa. Na cestu jim dá
dobrou radu: „Nezapomeňte, že nejsilnější budete pouze tehdy, když své síly spojíte!“ Jenomže právě tuhle
radu bratři nejspíš na odchodu neslyšeli anebo jí neporozuměli…
květen 2017 | www.zurnalmag.cz
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do 28/05

Západočeské muzeum

Společenský život
hmyzu

od 24/05

Západočeská galerie v Plzni

Obraz a slovo v českém
výtvarném umění
šedesátých let
Výstava v Masných krámech se zaměřuje na velký
fenomén dějin českého umění: období šedesátých let. Během této dekády vzkvétaly všechny
formy umění a jeho specifický proud se soustředil
na vztah obrazu a slova. Tvůrci v tomto ohledu navazovali například na dadaismus, ruskou zaumnou
poezii i na domácí meziválečnou avantgardu, ale
nezanedbatelnou roli sehrávala i politická situace, ve které žili: vědomí falešných významů slov
a zprofanovaného jazyka oficiální sféry přivedlo
řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova
a toho, co označuje. Výstava představuje ukázky vizuální poezie, koláží a děl, v nichž je význam slova
zpochybněn protikladem viděného a napsaného.
Jednou z forem bylo asémické psaní, u nějž byl význam nečitelný a dominovala vizuální stránka. Sem
patří například cvokogramy Jiřího Koláře či dekrety Jiřího Balcara. Asémické psaní se úzce propojuje
s gestickou malbou, jejímž reprezentantem je kupříkladu Jan Kotík. Souvisí s tím i vytváření různých
nových abeced, výtvarného psaní a partitur, které
souvisí i s hledáním nového řádu. Jinde se původní
smysl textu rozbíjí pomocí koláže a různých deformací a destrukcí. Výstava zahrnuje zhruba sto
dvacet děl předních výtvarníků šedesátých let,
převážně zápůjček z veřejných i soukromých sbírek. Prezentována jsou díla J. Koláře, B. Kolářové,
V. Havla, D. Chatrného, V. Linhartové, V. Boštíka,
B. Grögrové a J. Hiršala a dalších umělců.

květen 2017 | www.zurnalmag.cz

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.

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
duchovní atmosféry sakrálních interiérů. Přibližuje, jak
a kde se vyučovala optika nebo jak byli plzeňští fotografo-
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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

Přehled výstav

vé průkopníky daguerrotypie a fotografie. Výstava se koná v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny.

do 04/06

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.

02/05 / 17:00

Západočeská galerie

Slavné náhrobky plzeňských
hřbitovů
Na Ústředním hřbitově v Plzni je pohřbena řada
významných osobností nejen plzeňských dějin. Najdete tu náhrobky Josefa Skupy a Jiřího Trnky, malíře Augustina Němejce, spisovatele Karla
Klostermanna, stavitele Rudolfa Štecha, zakladatele plzeňského Národopisného muzea Ladislava Lábka, sochaře Vojtěcha Šípa i designéra Ladislava Sutnara. Má zde hrob plzeňský purkmistr přelomu století Václav
Peták, meziválečný starosta Plzně Luděk Pik i generál čsl. armády, diplomat a oběť komunistického teroru Heliodor Píka. Mimořádnou působivostí vynikají honosné a velkorysé náhrobky vrchních sládků plzeňského
pivovaru 19. století. S nejvýznačnějšími náhrobky posluchače seznámí
Viktor Viktora. Přednáška je součástí doprovodného programu k právě
probíhající výstavě Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století.

09/05 / 17:00

Studijní a vědecká knihovna PK

Velká válka

Při květnových Slavnostech svobody se v Plzni
již řadu let slaví vítězství nad nacismem a obnova naší samostatnosti po skončení 2. světové války. Ale aby mohlo být
Československo obnoveno, muselo předtím jako svobodný a samostatný stát vzniknout. To se mohlo stát díky československému zahraničnímu i domácímu odboji za 1. světové války. Významným krokem k dosažení naší národní samostatnosti byla bitva u Zborova, od níž v letošním
roce uplyne 100 let. Na výstavě ve Studijní a vědecké knihovně PK bude
stručně vylíčen průběh 1. světové války, před 2. světovou válkou nazývané jako Velká válka. Hlavní důraz bude však kladen na vystoupení
československých legií na ruské, francouzské, italské a srbské frontě.
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Bitva u Zborova proběhla ve dnech 1.–2. července 1917.
I když další průběh války příliš neovlivnila, pro prestiž
našich legií a jejich další formování měla význam zcela
zásadní. Československý zahraniční odboj byl odteď
přijímán s mnohem větší vážností dohodovými spojenci a vytvořily se tak předpoklady pro pozdější podporu vzniku Československé republiky.

od 11/05

Galerie Ladislava
Sutnara

Concrete,
blue and space

Výstava představí současný objekt očima slovenské
interiérové designérky Jany Potiron, která pracuje s minimalismem v nábytku a asociativně nachází skryté
emoce v tvarově strohých formách. K vidění bude aktuální kolekce úložných prostor s využitím vlastní techniky
betonování, ocelových konstrukcí a optických iluzí, přičemž autorka cituje estetiku oblíbených mistrů designu a umění, jakými jsou prostorovost Yaacova Agama,
modrá Yves Kleina, iluze Felice Variniho nebo eklektismus v díle Ettore Sottsassa. Expozice je doplněna site-specific instalace využívající nedokonalost optického
vnímání a zároveň je krátkou retrospektivou dosavadního díla autorky.

od 12/05

Národopisné
muzeum

Plzeňské
kamnářství

Po celou sezonu zve Národopisné muzeum na procházku
historií kamnářství. Návštěvníci poznají nejvýznamnější
plzeňské keramicky vyrábějící kachle a kamna, seznámí
se s historickými i současnými postupy stavby různých
typů kamen a poznají, že kamnářství rozhodně nezaniklo,
ale že žije i dnes. Nedílnou součástí výstavy bude rovněž
představení současné kamnářské produkce a možností
užití kachlových kamen v moderní domácnosti.

26/05

Plzeňská muzejní noc

Do tradiční každoroční akce se zapojí
Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Galerie
města Plzně, Pivovarské muzeum v Plzni – Plzeňské hiskvěten 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Západočeské galerii
začne 23. června výstava
Otto Gutfreunda věnovaná
jeho skicám a kresbám.
… že v červnu si Galerie Ladislava Sutnara opět připomene dílo slavného výtvarníka, jehož jméno nese.
… že Studijní a vědecká knihovna PK zve v červnu
na výstavu batik a grafik Václavy Máslové a výstavu výtvarných prací dětí Základní speciální školy
s názvem Takový je můj svět.
… že Galerie města Plzně připravila ke Dni dětí
výtvarnou dílnu, během níž budou návštěvníci
dokončovat obraz započatý výtvarníky (1. 6.).
… že v červnu v Galerii Jiřího Trnky představí Václav Hynčík fotografie na téma lidové baroko Plzeňského kraje v rámci Roku českého baroka 2017.
… že Kino Beseda nabídne 1. června návštěvu Národní galerie v Londýně a prohlídku výstavy, která
shromáždila nebývalé množství děl Leonarda da
Vinciho.
… 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.
… že v DEPO2015 bude po celý květen k vidění
putovní výstava fotografií z vojenských misí s názvem Ten druhý život.
… že Muzeum loutek bude až do konce roku představovat osobnost Josefa Skupy a jeho tvorbu.
… že ve Smetanových sadech bude v květnu instalována výstava ke 100. výročí americké 2. pěší
divize S indiánem na rameni.

torické podzemí a DEPO2015. V Západočeské galerii je
připraven bohatý program s podtitulem „Noc ve zlatých
šedesátých“ odvíjející se od právě probíhající výstavy
Obraz a slovo v českém výtvarném umění 60. let. Muzejní noc v Masných krámech bude mít podobu kabaretu – „Obrazem, slovem, melodií i tancem do zlatých
šedesátých“.
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KAM ZA KULTUROU
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 na www.skalnicky-plzen.cz.

06/05 / 10:00–18:00

DEPO2015

DEPO Street Food
Market
Festival pouličního jídla DEPO
Street Food Market opět zaplní areál lákavými vůněmi
lahůdek z bister a food trucků s rychlým a chutným jíd-

TIP NA KVĚTEN
10/05 / 18:00

Noc literatury
Letošní trasa Noci literatury
má šest zastávek: Studijní
a vědeckou knihovnu PK,
Bibliobus, Archiv města
Plzně, radnici, Loosovy interiéry a knihovnu Západočeského muzea. Na všech místech se začíná v šest
hodin večer a ukázky se opakují v půlhodinových
intervalech až do půl jedenácté. Návštěvníci si sami
volí pořadí míst, která během večera navštíví. Úryvky současné evropské literatury interpretují známé
osobnosti. Setkat se můžete s fotbalistou Pavlem
Horváthem, hercem Pavlem Baťkem, moderátorem
Vlastou Korcem, šéfem muzikálu Lumírem Olšovským, vítězem Slam poetry Anatolem Svahilcem,
šéfredaktorem ČT Art Petrem Vizinou nebo náměstkem primátora Martinem Baxou. A jak je dobrým
zvykem, soutěží se o ceny!

Kulturní tipy

lem. Těšte se na další zajímavý mix stánků, nabízejících
rychlé, ale kvalitní jídlo, které je nenáročné na konzumaci a cenově dostupné. Vstup na festival pouličního
jídla je zdarma. V prostorech DEPO2015 můžete také
navštívit výstavu „Trabantem kolem světa“, která představuje celý žlutý cirkus cestovatele Dana Přibáně. Jako
doprovodný program uvidíte na spodním parkovišti
ukázky vojenské techniky a zbraní Armády ČR, v 10 hodin navíc nad areálem přeletí armádní letouny.

06/05 / 21:00

Peklo

Electro Swing
Plzeň No. 8
Májová electroswingová tančírna v Pekle ke Slavnostem svobody patří už několik let.
Letos se vyznavači téhle muziky mohou těšit na britského DJe Jamie Berryho, vídeňské eso Tonyho Maroniho,
okouzlující taneční divu Yazz nebo americkou burlesque revue Brown Betties. Slavnostní atmosféru večera
podpoří swingující taneční minilekce, stylová módní
podívaná nebo půlnoční fireshow před budovou Pekla.
Samozřejmostí je oblíbená Latin Beats stage, nasvícený
fotokoutek nebo welcome drink pro první hosty gratis.
Vstupenky jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

10/05 / 19:00

DEPO2015

Druhé narozeniny
DEPO2015
Jedinečné představení nového
cirkusu, ušité na míru sochám Čestmíra Sušky, v podání mezinárodního souboru Cirkus TeTy. Kreativní zóna
DEPO2015 slaví dva roky od otevření a zároveň se loučí
s výstavou Restart, která jako kdyby byla součástí nádvoří odjakživa. Vstup zdarma.

10/05 / 18:30

Café Papírna

Pavel Hnilička:
Dům jako součást
sídla
Přednáškový cyklus Přesahy architektury věnovaný
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osobnostem současné české architektury a přesahům
jejich tvorby zahájí vystoupení Pavla Hniličky. Architekt, urbanista, teoretik a někdejší pedagog FA ČVUT se
ve vlastním ateliéru věnuje návrhům staveb i územních
plánů. Je autorem knihy Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Svoji přednášku
věnuje tomu, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak. Vstupenky v ceně 50 Kč
na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

11/05 / 18:00

Obřadní síň radnice

Slavnostní
zahájení festivalu
Mediterránea

Koncert klasické hudby italských a španělských autorů
v podání Dua Instrumo (Monika Bucharová – violoncello, Štěpán Buchar – kytara) zahájí 7. ročník festivalu
zemí Středozemí. Další dny pak přinesou například Flamenkovou fiestu, kurz vaření italských jídel, přednášku

o Španělsku očima českých cestovatelů 19. a 20. století
nebo jazykovou pohotovost – první pomoc se španělštinou od rodilého mluvčího. Celý program najdete
na www.cskv.cz.

13/05 / 10:00
Holoubkov u Rokycan

Paro-strojní
festival
Hasičské cvičiště u rybníka a vlakového nádraží se na celý den promění v místo jako vystřižené ze sto let starých análů. K vidění tu bude mimo jiné průmyslová parní
lokomotiva 1435 CS 400, parní kočár Bafrey z roku
1886 a parní rychlíková lokomotiva zvaná čtyřipětasedma. Dopoledne i odpoledne si návštěvníci budou
moci popovídat s majiteli jednotlivých exponátů,
od dvanácti do dvou hodin je připravena moderovaná
prezentace Iron Monument Clubu. A po celý den se
o dobrou náladu bude starat Josef Švejk a jeho c.&k.
Šraml. Vypraven bude i speciální vlak z Plzně. Více
na www.parostrojnifestival.cz.

13 a 14/05 / od 10:00

TIP NA KVĚTEN

Hrad Velhartice

Královský poklad
na Velharticích

od 19/05

Landscape Festival Plzeň 2017
LFP 2017 odstartuje již
v pátek 19. května na náměstí Republiky! Pátý ročník festivalu o krajině
a veřejném prostoru zahájí happening Moving
Forest nizozemského ateliéru NL Architects spolu
s doprovodným programem. V pozdních večerních
hodinách se hudební produkce přesune do areálu
Plzeňského Prazdroje, kde návštěvníci naleznou
část instalací LFP. Zahájení výstav s ukázkou zelené
střechy v areálu DEPO215 se bude konat ve středu
14. června. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky
přímo ve městě – témata jako zeleň, pěší zóny, kruhové objezdy, zelené střechy nebo přechod městské
do volné krajiny budou prezentovány v centru, ale
i na Borech, Slovanech či v Bolevci. Festival potrvá
až do 30. září, informace o jednotlivých projektech
a termínech naleznete na landscape-festival.cz.
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Píše se rok 1448, hrad patří
Menhartovi z Hradce, jenž zde ukryl české korunovační
klenoty a celý královský poklad. Sezval své urozené přátele, s nimiž kuje pikle proti Jiřímu z Poděbrad. Staňte
se i vy hosty pana Menharta! Uvidíte rytíře na koních,
tanečnice, šermíře, kejklíře, uslyšíte dobovou hudbu,
okusíte jídla středověké kuchyně. Pro děti jsou připravené hry a soutěže. Začíná se v sobotu i v neděli v 10 hodin v kostele Narození Panny Marie na náměstí, odkud
půjde průvod na hrad. Zde bude probíhat program až
do večera. V sobotu v noci vás čekají oživené noční prohlídky. Více na www.PokladNaVelharticich.cz.

20/05
10:00

Plzeňské dvorky

Letos se podruhé otevřou známá i méně
známá zákoutí Plzně, dvorky a dvorečky v centru města. V rámci akce, kterou pořádá Nadace 700 let města
Plzně, budou lidé moci nahlédnout do dvou desítek
dvorků. Novinkou letošního ročníku je například dvorek
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na náměstí Republiky 20 či 24 nebo ve Františkánské 9.
Na některých dvorcích bude opět připraven i doprovodný program, proběhnou komentované prohlídky
s průvodcem a chybět nebude ani městská hra Zažijte
dvorky. Více informací na www.plzenskedvorky.cz.

20–
21/05

ZOO

Dny japonské kultury

Květen je v plzeňské zoologické zahradě už neodmyslitelně spjat s Japonskem. Letošní festival země vycházejícího slunce opět nabídne pestré defilé samurajských
soubojů, lukostřelby, kaligrafie, výroby tradiční keramiky „raku“, tvorby různých typů ikeban, papírových skládanek origami až po ukázku japonské šachové partie.
Na své si pochopitelně přijdou i obdivovatelé bonsají či
milovníci japonské kuchyně.

21/05 / 13:00

Škodaland

Koně a Plzeň 2017
Letošní ročník koňské show
přenese diváky doprostřed
bitvy u Little Big Horn. Diváci uvidí nejen generála
Custera, ale připomenou si i tradice té doby, uvidí komentované ukázky výcviku koní z doby osidlování divokého západu nebo scény ze života indiánů a kovbojů. Součástí budou dobové stánky, indiánská vesnice
a další atrakce. Programem bude provázet Josef Laufer
a Lenka Gotthardová. Mezi účinkujícími se objeví Václav
Vydra a Marian Roden se svými koňmi, z Německa přijedou Leo Holcknecht, světový šampion v trikovém lasování či zaříkávač koní Miloslav Simandl. Více informací
na www.jkaris.cz a facebooku JezdeckyclubAris.

24/05
18:30

Café Papírna

Petr Hájek: Ad triangulum

Ve druhém díle přednáškové série Přesahy architektury vystoupí architekt, urbanista, teoretik a pedagog FA
ČVUT a VŠVU v Bratislavě Petr Hájek. Autor, který také
založil sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury, na příkladu tří nedávno realizovaných staveb
představí tři rozdílné non-architektonické principy, vycházející z přírodních věd: akustiku, optiku a geometrii.
V architektuře mohou tyto fenomény podle něj získat
jiný záznam, zápis a jiný prostor. Vstupenky v ceně 50 Kč
na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.
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25/05
17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Meeting Literature

Západočeské lázně po staletí přitahovaly spisovatele
a další osobnosti mezinárodního uměleckého a politického života, což se odráží v celé řadě německých,
českých, ale i světových literárních textů. Meeting Literature zve na procházku známými lázeňskými středisky
po stopách J. W. Goetha, F. Kafky a K. Čapka, ale i osobností méně známých, jako je Marie von Ebner-Eschenbach, Louis Fürnberg nebo Antonie Kavalírová.

25/05
17:30

Techmania

 rakatit a 100 let od výbuK
chu bolevecké muničky

Byla to největší exploze továrny v Rakousku–Uhersku. Vyžádala si na dvě stovky mrtvých a kolem tisíce raněných.
Její tlaková vlna dokonce vytloukla okna Měšťanské besedy a sousedního hotelu Waldek. Výbuch v největší
muniční továrně Rakouska–Uherska se později stal Karlu
Čapkovi jednou z inspirací při psaní Krakatitu. Techmanie
při této příležitosti uvede ve 3D Cinema digitálně remasterovanou verzi filmu Otakara Vávry Krakatit s Karlem

TIP NA KVĚTEN
11–14/05

Plzeňský
festival stepu
DEPO2015, Měšťanská beseda a prostor U Branky
budou v půlce května patřit zvuku stepovacích
bot. Čtvrtý ročník festivalu odstartuje slavnostní
otevření zbrusu nového stepařského studia v prostorách DEPO2015. Další dny pak přinesou stepařské workshopy s Danielem Sachou Leveillé a dalšími lektory, ukázky pod širým nebem, swingovou
tančírnu, výstavu fotografií, přednášku nebo koncert. Festival vyvrcholí Galavečerem v Měšťanské
besedě, který nabídne to nejlepší z českého i světového stepu. Moderátory večera budou tradičně
Roman Vojtek a Bronislav Kotiš. Více informací
na www.plzenskyfestivalstepu.cz.
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Högerem v hlavní roli. K tomu přidá i slovo filmového odborníka Michala Šaška a historika Karla Fouda.

od 26/05

Levý břeh Mže

Náplavka k světu
Festival Náplavka k světu letos obsadí levý břeh řeky Mže
od Rooseveltova mostu po lávku pro pěší na Roudnou,
a to od poloviny května do začátku prázdnin. Změna
prostředí a plánovaná revitalizace původní lokality festivalu na Anglickém nábřeží jsou důkazem snahy pořadatelů oblíbeného letního festivalu o celkové uchopení
koncepce plzeňských řek v centru města a studie jejich
využitelnosti. Organizátoři se navíc letos rozhodli zaměřit víc na sportovní vyžití a poskytnout servis rodičům,
kteří na Náplavku zavítají se svými dětmi. Chybět však
nebudou ani pravidelné tančírny nebo koncerty, a to
včetně vystoupení festivalu Tanec Praha. Více informací
na www.naplavka.ksvetu.cz.

27 a 28/05 Techmania
10:00
Víkend s varhanami
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět z královského nástroje víc, než je běžné, dovědět se, v čem tkví
tajemství obrovských zvukových možností varhan, čím
se liší jejich ovládání od jiných klávesových nástrojů
a mnoho dalších zajímavostí. Techmanie se připojila
k varhannímu festivalu a zve na netradiční prezentaci
varhan. K vidění budou třeba malé píšťalové varhany,
ale nahlédnete i do nitra nástroje. Uvidíte mnoho typů
píšťal nebo modely propojení kláves a píšťal. Nebude
chybět ani to nejdůležitější – zvuk. Průvodcem bude odborník na slovo vzatý, Jan Esterle a jeho kolegové.

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. Těšit se můžete také na tradiční programová ohniska, která rozžijí v sobotu odpoledne více než
květen 2017 | www.zurnalmag.cz

desítku míst po celé Plzni, neděle bude patřit komentovaným procházkám. Více o programu i podmínkách přihlášení najdete na www.evropskydensousedu.cz.

27/05 / 11:00

Starý Plzenec

Den Staré Plzně
Vydejte se do třináctého století,
kdy se ve Staré Plzni odehraje
Velký rytířský turnaj o přízeň krále Václava I. s komentovanou ukázkou bitevní scény přepadení krále v podání Rytířů Koruny České. Srdce města bude bít v rytmu
slavných trhů na významné středověké obchodní cestě
z Prahy do Řezna a z Masarykova náměstí půjde před
polednem historický průvod na Malou Stranu. Na louce
za řekou bude po celý den středověký tábor plný rytířů,
šermířů, kejklířů, břišních tanečnic a dobových atrakcí
pro děti. Od 19 hodin tu zahraje kapela Black Panthers.
Více informací naleznete na www.staryplzenec.cz.

TIP NA KVĚTEN
26–27/05

Náplavka
k světu0.2

Brewstock 2017:
Pivovary na Náplavce k světu
Tři desítky špičkových pivovarů z ČR i zahraničí
se představí na festivalu řemeslných piv na nové
náplavce. V pátek se tu otevírá ve dvě hodiny odpoledne, v sobotu v poledne. Vedle zavedených
pivovarníků ze západních Čech svá piva osobně
představí například pivovar Matuška z Broum, potštejnský Clock, klášterní pivovar Strahov, létající
pivovar Falkon, brněnský Lucky Bastard, slovenský
Hellstork či pivovar Tanker z Estonska. Mnozí se v Plzni milovníkům piva představí vůbec poprvé. Pivní
festival rozžije náplavku na břehu Mže a pivo se tu
bude pít ze zálohovaných sklenic, nikoli z kelímků.
Ochutnávat můžete i z vlastní sklenice! Připraveny
jsou besedy se sládky, v pátek zahraje kapela Coffeebreak a další. Vstup je zdarma, více informací
na www.brewstock.cz a www.FB.com/BrewstockCZ.
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30/05

ZUŠ Open
Hudba v parcích i na náměstích,
tanec, divadlo, street art projekty v podání malých umělců
po celé České republice – to je
první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Na hlavním nádraží vznikne speciálně pojatý průchod instalovaný žáky SZUŠ Zámeček.
ZUŠ Trnka připravila veřejnou výuku v parku u Západočeského muzea. Ve Smetanových sadech se budou moci
lidé až do podzimu posadit na ručně malované lavičky,
které vznikají díky žákům ZUŠ B. Smetany a dalších plzeňských uměleckých škol. Podrobný program a časy konání
jednotlivých akcí ve městě jsou na www.zusopen.cz.

09/06 / 18:00

Parkhotel

Den v růžovém
Je tady největší degustace růžových vín a sektů v České republice, zkrátka nejrůžovější den v roce. Těšit se můžete
na špičková růžová vína z Moravy a Čech, rosé a klarety.
Na své si přijdou i příznivci sektů. A aby té růžové nebylo
málo, proběhne i soutěž o nejrůžovější pár, tedy pár, který bude mít na sobě co nejvíc růžových součástí oblečení.
Vítěz si odnese karton francouzského sektu. A všichni návštěvníci se pak mohou těšit na výhru v bohaté tombole.
Vstupenky a více informací na www.jarovin.cz.

10–28/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Západočeská univerzita pořádá již 28. ročník Mezinárodní letní jazykové školy. Díky účasti zahraničních lektorů i studentů se vždy v červenci na ZČU sejde pestrá
mezinárodní společnost, účastníci se nejen zdokonalí
v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy
a navážou nová přátelství. Vybrat si mohou z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak
profesně zaměřeného jazyka. Více na www.isls.zcu.cz,
na e-mailu isls@ujp.zcu.cz nebo na tel. 377 635 201.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Jazz bez hranic zve
21. června na swingovou tančírnu s kapelou Hot Sisters.
… že v červnu promítá Kino Beseda divácky oblíbené filmy za 79 korun.
… že Studijní a vědecká knihovna PK zve 7. června
na přednášku o obchodech českých podniků s Čínou v proměnách času.
… že Květinovou dívku roku 2017 budou v ZOO volit 17. června.
… že Historický víkend se letos uskuteční
od 9. do 11. června.
… že první červnový víkend bude v DEPO2015 patřit Dron Festu (2. a 3. 6.).
… že Nová Akropolis připravila na 13. června přednášku Astrologie a medicína.

TIP NA KVĚTEN
09/05 / 14:00

Moving Station

Technologická
společnost:
Role člověka
Konference Plzeňské rozhovory II se letos ponese
v duchu tématu role člověka v technologické společnosti. Většina oblastí lidského života je stále více
ovlivňována používáním nových technologií, které
nahrazují lidskou práci. Přední odborníci z Čech
a USA, například Greg Kessler, Alžběta Krausová
nebo Jan Romportl budou diskutovat o tom, jakou
úlohu bude hrát člověk v 21. století a jaký dopad
bude mít používání nových technologií na jeho
život a rozhodování. Budou lidé vlastně vůbec potřební? Po každém vstupu bude prostor na dotazy
a krátkou besedu. Na konci celé konference proběhne panelová diskuse se všemi přednášejícími. Akce
bude simultánně tlumočena. Vstup je zdarma na základě registrace na www.uspoint.zcu.cz.
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Film měsíce | Filmové premiéry

11/05

CineStar, Cinema City

Král Artuš: Legenda o meči / akční
Král Artuš, rytíři Kulatého stolu, Excalibur… tu legendu zná nejspíš každý a na filmovém plátně se objevila hned několikrát.
Někdy šlo o fantasy, jindy se filmaři pokoušeli o trochu realističtější přístup. Letošní Král Artuš: Legenda o meči na to ale půjde
jinak. Za kamerou totiž stojí Guy Ritchie, režisér gangsterky
Podfu(c)k a filmového Sherlocka Holmese a slibuje, že jeho
verze bude pořádná divočina. Hlavním hrdinou je mladík, jehož rodiče před lety zavraždili a on se teď potlouká, jak může.
Vydělává si na živobytí v bitkách, utíká před strážci zákona
a zodpovědnost mu nic neříká. A právě jemu se povede vytrhnout z kamene meč Excalibur, díky čemuž by se měl postavit
do čela armády rebelů bojujících proti tyranovi Vortigernovi.
Ale hrdina nemá ani v nejmenším o kariéru zachránce země zájem. Dokud nezjistí, že právě Vortigern z něho udělal sirotka. Jo,
tohle bude osobní. V hlavních rolích uvidíte Charlieho Hunnama
ze seriálu Zákon gangu a Judea Law.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

27/04

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. Kino Káčko uvede 12. května.

27/04

CineStar, Cinema City

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.
květen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Filmové premiéry

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

27/04

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 6. a 21. května.

27/04

CineStar, Cinema City

Personal Shopper / drama / thriller
Ačkoliv je Kristen Stewart známá hlavně díky romantické sérii Twilight, sama
se raději objevuje v menších filmech. Obvykle z nich nevylezou žádné hity,
ale kvalitní filmy ano. Jako třeba Personal Shopper, drama, které si odvezlo
cenu za nejlepší režii z festivalu v Cannes a režisér Olivier Assayas ho natáčel
v Praze. Hlavní hrdinkou je mladá Američanka Maureen, která má dost podivnou práci. Zaměstnává ji slavná celebrita, která je všem na očích, a tak nemá čas na normální věci a Maureen
má za úkol dělat jí nákupčí. Shání pro ni všechno, co chce nebo potřebuje, většinu času ovšem tráví sama ve velkém a opuštěném domě. Nebo spíš zdánlivě opuštěném. Maureen se totiž začíná zdát, že se s ní pokoušejí komunikovat duše mrtvých. Skutečně má nadpřirozené schopnosti, nebo se na ní začíná projevovat stres a osamění?

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

04/05

Strážci Galaxie Vol. 2 / akční / komedie / sci-fi
Komiksy máme v kinech doslova na každém rohu, Strážci Galaxie jsou však
přece jen jiní. Tahle parta nemá na starost bezpečnost na Zemi, ale hlídá
vesmír. A přitom na to rozhodně nevypadají. Peter Quill je psanec, Drax násilnický psychopat, zelená Gamora sexy vražedkyně a duo Rocket a Groot
je militantní mýval s kulometem a oživlý strom. Hrdiny se stali spíš omylem,
ale docela jim to šlo, a tak se teď vrací, protože galaxie je zase v nebezpečí. Tentokrát to však bude osobní. Parta
se vydá do neprobádaných končin vesmíru a Peter Quill tady odhalí tajemství svého původu a setká se se svým
otcem. A bude to setkání skutečně překvapivé. I tentokrát bychom měli v kinech dostat velkolepou akční jízdu,
kde ale bude místo i pro humor a herecké hvězdy. K těm známým z minula nově přibyli veteráni Kurt Russell a Sylvester Stallone, takže stoprocentně bude na co koukat. Kino Káčko uvede 13. a 14. května.

11/05

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Klient / drama
Filmy z Íránu se do českých kin dostávají spíš výjimečně, režisér Asghar Farhadi ale v minulosti ukázal, že jeho díla rozhodně stojí za pozornost. Drsné
drama Rozchod Nadera a Simin dokonce získalo Oscara a stejné ocenění
dostal letos v zimě i jeho Klient. Příběh se točí okolo mladých hrdinů, kteří žijí v rozpadajícím se domě, a tak se rozhodnou přestěhovat. Nakonec si
vyberou byt, který se jim líbí, ale o jeho minulosti moc netuší a neví, že bývalá majitelka byla žena nepříliš valné
pověsti. Možná, že by jim to ani nevadilo, ale minulost jejich nového domova o sobě dá vědět hodně ošklivě, když
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se jednoho dne před dveřmi objeví klient bývalé majitelky. A od toho okamžiku se život obou hrdinů navždycky
změní a jejich manželství se octne v troskách. Kino Káčko uvede 18. května.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

18/05

Vetřelec: Covenant / sci-fi / thriller / horor
Legendární Vetřelec se divákům představil v roce 1979 a hned se zařadil mezi
nejslavnější filmová monstra všech dob. Vrátil se pak v dalších třech filmech,
dvakrát se porval s Predátorem, podíval se do knížek, komiksů i počítačových
her a naposledy dorazil ve sci-fi Prometheus. Tady se sice úplně neobjevil, ale
film se odehrával ve stejném vesmíru. Vetřelec: Covenant na Promethea navazuje, tentokrát bychom se však potvor s dvojitou čelistí a kyselinou místo krve měli dočkat. Děj se bude točit okolo
kolonizační lodi, jejíž posádka míří k planetě, kterou by lidstvo rádo osídlilo. Na místě nacházejí ráj, ale brzy jim dojde,
že přistáli v pekle. Před nimi se sem totiž dostal nevypočitatelný android David z Promethea a ten pro ně má vlastní
ošklivé plány. Plány, ve kterých figurují zabijácké zrůdy. Začíná boj o život a pro lidské hrdiny to nevypadá úplně dobře.
Režíruje Ridley Scott, který natočil jak Promethea, tak prvního Vetřelce. Kino Káčko uvede 19. a 20. května.

18/05

CineStar, Kino Káčko

Příšerky pod hladinou / animovaný
Vedle velkých áčkových animáků, které stojí hodně přes sto milionů dolarů,
vyhrávají Oscary a přepisují historii, se do českých kin občas dostávají i jejich
levnější varianty, které vznikají mimo Hollywood, stojí mnohem méně peněz a obvykle nevypadají zrovna pěkně a příběhově také neoslní. Na první
pohled přesně takhle působí i Příšerky pod hladinou, třeba ale tahle kreslená pohádka ze Španělska příjemně překvapí. Příběh se odehrává na Zemi, kterou ovládly oceány. Lidé jsou pryč,
a tak se rolí hrdinů ujmou chobotnice Deep, kreveta Alice a neurotický mořský ďas Evo, k nimž se přidá i věčně
hladová muréna a společně musí zachránit své rodné údolí. Jejich putování je zavede na ta nejpodivnější místa.
Potkají zpěvačku z Titanicu, najdou zaplavenou Broadway a podívají se i do Antarktidy. Povede se jim ale nakonec
vymyslet, jak zachránit vlastní domov? Kino Káčko uvede 20., 27. a 28. května.

18/05

CineStar, Cinema City

Cuky Luky / komedie

Režisér Karel Janák má na kontě megahity Snowboarďáci a Rafťáci a naposledy jsme mohli v kině vidět jeho fajn
komedii 10 pravidel jak sbalit holku. Teď míří na Slovensko a hodlá na velké plátno přesunout Cuky a Luky, dvě
dost trhlé holky, které si získaly popularitu díky svým ujetým výstupům v komediálním pořadu Kredenc. Kolik čes-
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KINO
kých diváků je zná, to si neodvážíme hádat, po filmu
by jich ale přece jen mohlo být víc. Navíc nevadí, že
jste o nich třeba nikdy neslyšeli, protože v Cuky Luky
se podíváme do minulosti, do doby, kdy se tyhle dvě
dámy seznámily. I když slovo „dámy“ možná není úplně na místě. Cuky je videobloggerka, které se moc
nedaří, je však odhodlaná udělat všechno pro to, aby
se stala celebritou. Jako Luky, ta je zase zvyklá, že jí
vychází úplně všechno, jen má trable s láskou. Muže
svých snů by však mohla získat, pokud se jí povede
proměnit obyčejnou holku v Miss. A tou holku nebude nikdo jiný než Cuky.

Filmové premiéry | Přehled restaurací

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
Navštivte Restaurant sunlight grill v angelo by Vienna House Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální
dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte vynikající hovězí burger s rajčaty, kyselou okurkou, cibulí
a steakovými hranolky. V menu najdete i dietnější či vegetariánské pokrmy. 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

25/05

CineStar, Cinema City,
Kino Káčko

Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta / komedie
Piráti z Karibiku dnes patří mezi dobrodružnou klasiku, bohužel jejich pokračování už taková sláva nebyla, ale zase v kinech vydělala takové množství peněz, že byla jen otázka času, než do kin dorazí pětka.
Respektive se čekalo na to, až si Johnny Depp zase
řekne, že potřebuje hit. A ten čas nastal. V pátém filmu se vrací jeho trhlý kapitán Jack Sparrow, objeví
se ale i Orlando Bloom a Keira Knightley a budou mít
plné ruce práce. O sobě dá totiž vědět Jackova minulost. Jako mladík se setkal s lovcem pirátů Salazarem,
jenž se díky Sparrowovi proměnil v ducha. A spolu
s ním i celá jeho posádka a obří loď. Salazar je teď
zpátky a touží po pomstě. Pomstít se však nechce
jen Sparrowovi, ale všem pirátům, které touží vyhladit. Začíná boj o to, kdo se stane vládcem všech moří
a šance klaďáků nejsou zrovna vysoké. Situaci by
ovšem mohli zvrátit, když se jim povede najít legendární trojzubec, jehož majitel může údajně vládnout
všemu nad hladinou i pod ní. Může se jim to ale povést, když jim Salazar a jeho nemrtvá armáda dýchají
na záda? Nového padoucha si zahrál oscarový Javier
Bardem. Kino Káčko uvede 26., 27. a 28. května.
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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.

Café & Restaurant
Continental
Zbrojnická 8, Plzeň
Tel.: 702 126 554
www.hotelcontinental.cz
Otevírací doba: po–ne: 9–22 hod.
Prvorepubliková kavárna s restaurací se nachází v hotelu Continental, jehož tradice se datuje
již od roku 1895. Budova má jedinečnou polohu v historickém centru Plzně s výhledem do Křižíkových sadů a nabízí
útulné zázemí pro 150 hostů, s možností variabilního uspořádání. Kuchařský tým prezentuje své umění nejen českou kuchyní v moderním pojetí, ale i mezinárodní v její autentické
podobě. Nadání a um našich kuchařů si můžete vyzkoušet
ráno při snídani, v poledne při obědě či večer při setkání s vašimi přáteli. Kávu jako ve Vídni vám připraví zkušený barista
a obsluhující personál je tu vždy pouze pro vás.
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To nejlepší z restaurací

od 01/05

Beer Factory

Druhý největší
pivovar v Plzni
Kompost.works

Beer Factory vás zve na nově
otevřenou zahradu ve vnitrobloku pivní továrny. Přijďte
ochutnat poctivý plzeňský ležák vařený dnes již unikátní původní metodou na tři rmuty a dalších sedm vlastních speciálních piv. K tomu více než 30 druhů lahvových piv z celého světa včetně netradičních belgických.
Prioritou gastronomie Beer Factory je moderní česká
kuchyně vařená výhradně z čerstvých surovin, o čemž
vás přesvědčí na letošním Bosch Fresh Festivalu v Plzni.
Pivní továrnu najdete na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice. Otevřeno má od 11 do 22 hodin, v pátek
a v sobotu do 24 hodin.

11–14/05

U Salzmannů

Chřestové menu
Chřest je právem označován
za krále zeleniny a jeho neopakovatelná chuť i blahodárné účinky jsou známy již
od starověku. Vysoký obsah vlákniny, bílkovin, vitamínů
a minerálů z něj dělají přírodní elixír mládí a krásy. U Salzmannů se proto bude podávat například chřestový
krém s máslovými krutony, selečí hřbet s chřestem a pažitkovými brambory nebo chřestový koláč se šalotkou.
Ochutnejte a poznáte, že konzumací chřestu U Salzmannů uděláte dobře nejen svému srdci, krevnímu oběhu
a nervové soustavě, ale také svým chuťovým buňkám.
Tak přijměte pozvání na oběd nebo večeři a vychutnejte
si místní speciality v příjemném prostředí.

14 a 28/05 / 12:00

Pils’n’Grill –
Courtyard
by Marriott

Nedělní brunche
Květnové brunche v hotelu Marriott budou laděné
do témat tohoto měsíce. Ten první přinese chuti USA
a druhý grilování a chřest. Ten se navíc v případě příznivého počasí uskuteční na hotelové zahrádce. Oba
začínají ve 12 hodin, ale doba konzumace je prodloužekvěten 2017 | www.zurnalmag.cz

na: teplý bufet je založen do tří hodin a studený ještě
o hodinu déle. Pro děti jsou opět přichystány hotelové
sály plné kreativních dílen a chybět nebude pochopitelně ani i-corner vybavený sedacími pytli, tančící
podložkou pro slečny, fotbálkem pro kluky a X-BOXem.
Cena za osobu je 590 Kč včetně neomezené konzumace
piva, vína a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let mají
vstup zdarma, děti od 6 do 10 let platí 150 Kč a děti od 10
do 15 let 295 Kč. Rezervace probíhá na tel.: 373 370 142,
více informací na www.pilsengrill.com.

26/05 / 17:00

Hotel U Pramenů

Víno pro Plzeň

Poslední květnový pátek zve
Hotel U Pramenů na pátý
ročník vinařského festivalu Víno pro Plzeň. Těšit se
můžete na vína od prestižních moravských vinařství. Ochutnáte vzorky vybrané výhradně pro tuto
akci. K vínům budou také připraveny speciality z grilu šéfkuchaře restaurace U Pramenů. Více naleznete
na www.upramenu.cz. Rezervace na tel.: 377 522 255
nebo na emailu: info@upramenu.cz.

TIP NA KVĚTEN
20–21/05 / 10:00

OC Plzeň Plaza

Bosch Fresh
Festival

Plzeň se stane již posedmé hostitelem Bosch Fresh Festivalu. A opět půjde o příjemně strávený víkend. Svým podtitulem
OCHUTNEJ SVĚT! láká k degustaci vybraných zahraničních pokrmů a delikates. Hlavním tahákem tu
jistě bude velká cooking stage s kulinářskými show
špičkových kuchařů, jako je třeba Zdeněk Pohlreich.
Kromě ní je připravena i interaktivní workshop stage,
grill stage s celodenním grilováním a workshopy
nebo místo pro milovníky kávy, Coffee stage. Chybět nebudou ani hity v podobě molekulární gastronomie nebo hmyzu na talíři. Organizátoři pamatují
i na pestrou nabídku nápojů: bude tu pivo i víno
od velkých i malých producentů z Čech i zahraničí.
Vstupenky je možné koupit v síti Ticketportal nebo
na www.freshfestival.cz/vstupenky.
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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

2. 5. 19:00
3. 5. 19:00
4. 5. 19:00
5. 5. 19:00
6. 5. 18:30
		19:00
7. 5. 19:00
9. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
14. 5. 14:00
		19:00
16. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 19:00
20. 5. 13:00
		19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 19:00
26. 5. 19:00
27. 5. 19:00
28. 5. 13:00
		19:00
30. 5. 19:00
31. 5. 19:00

Rusalka – opera
Romeo a Julie – balet
Rusalka – opera
Pařížský život – opereta
Lektorský úvod k premiéře Past na myši
Past na myši – činohra, premiéra
Rusalka – opera
Labutí jezero – balet
Tři sestry – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITPast na myši – činohra
Úklady a láska – činohra
Prodaná nevěsta – opera, derniéra
Čardášová princezna – opereta
Evžen Oněgin – opera/-TITPast na myši – činohra
Pařížský život – opereta
Hello, Dolly! – muzikál
Romeo a Julie – balet
Tři sestry – činohra
Don Juan – činohra
Robin Hood – činohra
Spartakus – balet, derniéra
Zvonokosy – muzikál
Úklady a láska – činohra
Past na myši – činohra
Tři sestry – činohra

V1
S4
KMD10
V4
foyer
P
V17
V5
V2
V11
V12
O2
pro seniory
S3
V6
V3
V8

V14
pro seniory
S2

S8
V9
V10

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

4. 5. 19:00
5. 5. 19:00
6. 5. 19:00
7. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
13. 5. 18:30
		19:00
14. 5. 19:00
16. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 19:00
21. 5. 14:00
22. 5.		
23. 5. 19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 19:00
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Liduschka (Baarová) – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Freddie–The King of Queen – balet
Kočky – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TITSen noci svatojánské – činohra
Edith–vrabčák z předměstí – balet
Lektorský úvod k premiéře West Side Story
West Side Story – muzikál, premiéra
Sen noci svatojánské – činohra
West Side Story – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Plzeňská filharmonie: Plzeňský Orfeus 2016
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Prohlídky divadla
West Side Story – muzikál
Oliver Twist – balet
Madama Butterfly – opera/-TIT-

N11
S6

N2
S5
foyer
A
N17

N12
O1
N1
KMD14

26. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

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

West Side Story – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Edith–vrabčák z předměstí – balet
Madama Butterfly – opera/-TITLiduschka (Baarová) – muzikál

N8

N9
N14

Malá scéna DJKT

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

3. 5.
6. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
13. 5.
20. 5.
23. 5.
27. 5.
28. 5.
31. 5.

19:00
17:00
19:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00
17:00
14:00
19:00

Howie a Rookie Lee – činohra
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
J1
Talentovaný pan Ripley – činohra
Iluze – činohra
MS
Probuzení jara – muzikál
Setkání před premiérou… tentokrát West Side Story foyer
Enigmatické variace – činohra
Živý obraz – činohra, premiéra
PMS
Živý obraz – činohra
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
J2
Bob a Bobek – činohra
Slečna Julie – balet

Divadlo Alfa

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

2. 5. 09:00
4. 5. 09:00
5. 5. 09:00
9. 5. 09:00
22. 5. 09:00
23. 5. 09:00
24. 5. 09:00
25. 5. 09:00
26. 5. 09:00
		18:00
29. 5. 19:00
30. 5. 09:00
31. 5. 09:00

Otesánek (také 3. 5.)
Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
Kolíbá se velryba, klub (také 10., 11. a 12. 5.)
Tři siláci na silnici – ranní premiéra (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici – večerní premiéra
Poslední trik Georgese Mélièse
Poslední trik Georgese Mélièse (také od 11:00 hod.)
Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)

Divadlo Dialog

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

3. 5. 19:00 S lavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje Sofranza
5. 5. 19:00 Kde je Lily? – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
11. 5. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
13. 5. 20:00 Saturnin – hudební komedie, premiéra, Divadlo JakoHost
14. 5. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
15. 5. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
16. 5. 20:00 Fe-érie o Kladně – urbanisticko-sociálně-politologická
a edukativní inscenace, hraje Divadlo V.A.D. Kladno
17. 5. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh
19. 5. 19:00 Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba
22. 5. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
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Divadlo | Galerie

23. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
29. 5.

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

Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Tři ženy navíc – komedie, derniéra, hraje Chlupatej kaktus
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 24. 5.
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
Kulturní program během výstavy:
25. 5. 16:30 Májový koncert – koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná
26. 5. 18:00 Muzejní noc: Noc ve zlatých šedesátých – noc ve stylu kabaretu, provází Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil (do 23:00 hod.)
28. 5. 10:30 Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni
		15:00 Absolventský koncert Magdaleny Huclové, žákyně ZUŠ
Chrást u Plzně
Výstavní síň „13“
do 21. 5.
SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století
Kulturní program během výstavy:
2. 5. 17:00 Slavné náhrobky plzeňských hřbitovů – přednáška Viktora
Viktory
4. 5. 17:00 Láska v mnoha podobách aneb Slavné milostné dialogy –
hraje divadelní soubor Sebranka
10. 5. 17:00 Noční život duše – přednáška Romana Musila
11. 5. 17:00 SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Tereza Koželuhová
12. 5. 18:00 Pan Roubíček znovu vypravuje aneb Židovské anekdoty
a písně podruhé – židovský humor a melodie, hraje
Poetické divadlo a Duo Musette, dvorek
14. 5. 16:00 SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století – komentovaná prohlídka, provází Tereza Koželuhová (také 20. 5.)
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.

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
2. 5. 16:00 Absolventi 2017 – vernisáž výstavy
3. 5. 17:00 Petr Vlček: Černobyl – přednáška (VZC)
9. 5. 17:00 Velká válka – vernisáž výstavy
		17:30 Klub knihomilců
10. 5. 17:00 Královský hvozd na Šumavě – přednáškový cyklus FF (VZC)
		18:00 Noc literatury 2017 – veřejná čtení
11. 5. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáška
18. 5. 17:00 Tam, kde začíná Afrika? Krásy, tajuplnosti a kuriozity Španělska očima českých cestovatelů – přednáška FF (VZC)
květen 2016 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
11. 5.

19:30

MIKI RYVOLA

17. 5.

19:30

KRÁLOVNA ZPĚVU EMA DESTINNOVÁ

23. 5.

19:30

POHLAZENÍ PO DUŠI S VLAĎKOU BAUEROVOU

24. 5.

19:30

MICHAL HORÁČEK: NA CESTĚ 2017

DIVADLO
2. 5.

19:30

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

10. 5.

19:30

CAVEMAN

18 5.

19:30

TERAPIE

22. 5.

19:00

TÁTA

28. 5.
2. 6.

KOMEDY FEST 2017

OSTATNÍ ŽÁNRY
13. 5.

19:00

GALAVEČER: PLZEŇSKÝ FESTIVAL STEPU

DĚTI
7. 5. 14:30/16:00 VODNICKÁ POHÁDKA
14. 5.

14:30

POHÁDKY Z KLUBÍČKA

20. 5.

14:30

HRAVÁ SOBOTA: VODNÍ SVĚT

21. 5.

14:30

O LESNÍCH SKŘÍTCÍCH

28. 5.

14:30

SLEPIČÍ POHÁDKA

KINO BESEDA
3. 5.

19:15

I DVA JSOU RODINA

4. 5.

19:15

RENOIR

4. 5.

21:00

DEPECHE MODE LIVE IN BERLIN

5. 5.

18:00

KISS ROCKS VEGAS

8. 5.

19:15

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

10. 5.

19:15

MÍSTO U MOŘE

11. 5.

19:15

MASARYK

12. 5.

18:00

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE

13. 5.

14:30

ŠPUNTI NA VODĚ

15. 5.

19:15

LA LA LAND

17. 5.

19:15

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

18. 5.

19:15

MALBY MODERNÍCH ZAHRAD OD MONETA PO MATISSE

19. 5.

18:00

SUPER DUPER ALICE COOPER

19. 5.

20:00

VETŘELEC: COVENANT

22. 5.

19:15

VETŘELEC: COVENANT

24. 5.

19:15

NA MLÉČNÉ DRÁZE

25. 5.

19:15

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

26. 5.

18:00

LEMMY

27. 5.

16:45

BOLŠOJ BALET – HRDINA NAŠÍ DOBY

29. 5.

17:00

MASARYK seniorská projekce

29. 5.

19:15

ÚKRYT V ZOO

31. 5.

19:15

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

69 K č

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
22. 5. 17:00 M
 eeting Literature – autorské čtení a debata
(Moving Station)
24. 5. 10:00 Diego Fandos: El Libro de los Amores Limón
– prezentace knihy, pro SŠ (VZC)
		17:00 Sarajevský atentát: 28. června 1914 – přednáškový
cyklus FF (VZC)
25. 5. 17:00 Meeting Literature (VZC)
30. 5. 16:00 Komentovaná prohlídka pro veřejnost
31. 5. 17:00 Pozice Československa ve vnímání britské zahraniční
politiky mezi válkami – přednáškový cyklus FF (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
2. 5. 17:00 Slovní hříčky v Americké literatuře a kultuře – přednáška (AK)
		18:00 Česko-německé kulturní jaro: Kebab Connection
– promítání (RK, NK)
3. 5. 18:30 Spanish Open (ROK)
4. 5. 17:00 Transport smrti Litoměřice–Velešín – vernisáž výstavy
9. 5. 18:00 Česko-německé kulturní jaro: Das fliegende Klassenzimmer
– promítání (RK, NK)
10. 5. 19:00 English Open (AK)
16. 5. 18:00 Česko-německé kulturní jaro: Almanya – promítání (RK, NK)
17. 5. 18:30 Spanish Open (ROK)
18. 5. 15:00 Achleitner Friedrich – autorské čtení (RK, NK)
22. 5. 10:30 Nové hlasy karibské literatury – literární dílny pro školy (ROK)
23. 5. 18:00 Česko-německé kulturní jaro: Ein Geschenk der Götter –
promítání (RK, NK)
24. 5. 19:00 English Open (AK)
30. 5. 17:00 České století v komiksu – vernisáž výstavy
30. 5.–30. 6. České století v komiksu – výstava
		19:00 English Open (AK)
31. 5. 18:30 Spanish Open (ROK)

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)

do 6. 5.		
Vojtěch Aubrecht: Cesty (GLS)
10. 5.		
Concrete, blue and space – vernisáž výstavy (GLS)
11. 5.–3. 6.	Concrete, blue and space – výstava interiérové designérky
Jany Potiron (GLS)

Sdružení výtvarníků ČR

Muzeum J. V. Sládka a sál MÚ Zbiroh (Z), Západočeské muzeum v Plzni (ZČM)

3. 5. 17:00 Detaily Plzně – vernisáž výstavy (ZČM)
3.–31. 5.
Detaily Plzně – výstava fotografií (ZČM)
7. 5. 14:00 Výstava Sdružení výtvarníků ČR a hostů k poctě města
Zbiroha – vernisáž výstavy (Z)
7.–28. 5.	Výstava Sdružení výtvarníků ČR a hostů k poctě města
Zbiroha (Z)

Galerie města Plzně

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

do 4. 6.		
5.–8. 5.		
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Jan Wolfchen Vlček: TIME TRAVEL HISTORICAL REENACTMENT
Slavnosti svobody – volný vstup do galerie

Galerie | Muzea

7. 5. 10:00
		13:00
26. 5.		
		19:00

Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
Muzejní noc – vstup zdarma (do 23:00 hod.)
TIME TRAVEL HISTORICAL REENACTMENT – komentovaná
prohlídka s autorem výstavy
		20:00 Zrcadlení obrazu – taneční vystoupení výrazového tance,
taneční skupina NoTa

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 4. 6.		
Plzeň ve století světla – výstava v rámci festivalu Smetanovské dny
do 28. 5.
Společenský život hmyzu – výstava
Doprovodné pořady:
2. 5. 17:00 Archeologické jednohubky – minipřednášky
9. 5. 17:00 Koncert vítězů krajského kola soutěže žáků ZUŠ Hra
na kytaru
15. 5. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové
16. 5. 17:00 Veřejné představení knihy Vlastislava Tomana „Zlatá kniha
komiksů II.: Příběhy psané střelným prachem“
17. 5. 17:00 Koncert žáků ZUŠ Elementária
22. 5. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
23. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná
24. 5. 18:00 Koncert pro klavír a violoncello
26. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2017 (do 23:00 hod.)
29. 5. 18:00 Koncert žáků oddělení smyčcových nástrojů ZUŠ T. Brzkové
30. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Plzeň
31. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást

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
do 30. 6.	Josef Wünsch: Učitel, cestovatel, spisovatel
– panelová výstava
od 12. 5.
Plzeňské kamnářství – výstava
od 26. 5.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ
Doprovodné pořady:
16. 5. 19:00 Šošana – alternativní „Indian folk“
20. 5. 10:00 Plzeňské dvorky: Tři dvorky – folklorní a dětská scéna
(do 18:00 hod.)
26. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2017 (do 23:00 hod.)

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:
do 21. 5.
Člověk je třtina větrem se klátící – výstava
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Doprovodné pořady:
3. 5. 17:00 Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku –
přednáška
16. 5. 17:00 Člověk je třtina větrem se klátící – komentovaná prohlídka,
provází Jana Potužáková
20. 5. 10:00 Plzeňské dvorky: Rajská zahrada (do 18:00 hod.)
26. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2017 (do 23:00 hod.)
31. 5. 17:00 Po stopách blahoslaveného Hroznaty – přednáška

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:
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava
Doprovodné pořady:
20. 5. 10:00 Plzeňské dvorky: Kinetický dvorek – vystoupí Vokální
soubor Tutti Voci (do 18:00 hod.)
26. 5. 18:00 Plzeňská muzejní noc 2017 (do 22:00 hod.)

Nová Akropolis

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

9. 5. 19:00 Magie ženy – přednáška
23. 5. 19:00 Prezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy v úterý od 19:00 hod., první přednáška 30. 5., cena kurzu 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)

23. 5. 19:00 G erhard Richter: Painting a In der Werkstatt – projekce
dokumentu (klempírna)
27. 5.		
Evropský den sousedů: Programová ohniska a večeře
(Plzeň více míst)
28. 5.		
Evropský den sousedů: Sousedské procházky
		10:00 Plzeňský architektonický manuál: Lochotín a Roudná
		11:00 Zábělá: Procházka historií a vývojem archeologického
bádání v krajině
		14:00 Božkov a Hradiště
28. 5. 14:00 Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – komentovaná
prohlídka (také od 16:00 a 18:00 hod.)
		19:00 Dan Přibáň: Trabantem napříč kontinenty – přednáška

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

2. 5. 18:00 Hypnóza není spánek – terapeutka Dagmar Kodýtková (MK)
3. 5. 17:00 Příběhy z války – prezentace knihy, Stanislav Bukovský (PS)
11. 5. 18:00 Toulky Šumavou a Šumavským podhůřím – J. Dvorská
a M. Kašpar (LK)
15. 5. 18:00 MARiAN Band: Koncert mezi knihami (KS)
16. 5. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (41): Ústavní právník V. Pavlíček (PS)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 28. 5.
5.–21. 5.
6. 5. 10:00
		10:00

Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – výstava
Ten druhý život – výstava fotografií z vojenských misí
DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla
Sousedské procházky Skrytého města (Petrohrad, Křimice
a Vilová čtvrť na Lochotíně)
		14:00 Sousedské procházky Skrytého města (Šifrovací procházka
Plzeň za První republiky II., Plzeňský architektonický
manuál: Bory)
9. 5. 17:00 Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm
– komentovaná prohlídka
		19:00 Dan Přibáň: Trabantem napříč Afrikou – přednáška
10. 5. 19:00 2. narozeniny DEPO2015 a rozloučení s výstavou Restart
(nádvoří)
11.–14. 5.	Plzeňský festival stepu (DEPO2015, Měšťanská beseda,
centrum města)
12. 5. 20:00 Film Metropolis a kapela Forma živě
13. 5. 12:00 Traktor Open Air 2017
14. 5. 11:00 Spanilá jízda plzeňského Trabant klubu
		12:30 Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – komentovaná
prohlídka
15. 5. 19:00 Úspěšné ženy v show Matěje Kotrby (klempírna)
15. 5.–5. 6. DronFest – výstava (kavárna)
21. 5. 17:00 Trabantem až na konec světa – projekce filmu (klempírna)
		19:00 Trabantem do posledního dechu – projekce filmu (klempírna)
květen 2016 | www.zurnalmag.cz
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PROGRAM
17. 5. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
18. 5. 17:00 B olevecká katastrofa v muniční továrně – S. Bukovský
a V. Viktora (PS)
24. 5. 17:00 Večer konzervatoře – Blanka Hejtmánková a její studenti (PS)
29. 5. 18:00 Za šamany a pyramidou gigantů v Ekvádoru – M. Matula (MK)
30. 5. 17:00 Dva životy, dva básníci: Seifert a Nezval – Věra Kubová (PS)

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

2.–14. 5.	Plzeňští letci v boji za svobodu 1939–1945, jejich spojenci
a soupeři – výstava
3. 5. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Pilsner Jazz Band, Polydor Jazz Sextet & Eva Emingerová
6. 5. 21:00 Electro Swing Plzeň No. 8

ZOO

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

30. 4. 15:00 Č eský rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku
Lüftnerka, čarodějnice a čarodějové mají vstup do ZOO
a BZ zdarma
1. 5. 14:00 Prvomájové odpolední zpívání pod májkou se souborem
Plzeňáček
20.–21. 5.	Dny japonské kultury – přehlídka tradiční japonské
kultury, kuchařské umění, samurajské souboje, lukostřelba,
kaligrafie, výroba keramiky raku a ikeban, origami a další
(vždy od 10:00 do 17:00 hod.)

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

do 31. 5.
2. 5. 20:00
3. 5. 19:00
4. 5. 20:00
6. 5. 17:00
9. 5. 14:00
15. 5. 20:00
20.–21. 5.
21. 5. 15:00
22. 5. 17:00

		19:00
23. 5. 20:00
24. 5. 17:00
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Zdeněk Seydl a knihy – výstava
Study (Holektiv) – taneční performance ženské trojice
Promítání nového dokumentu Víta Janečka a Zuzany Piussi
MÝ-TY (jeskyně), Jiná tvář – fyzické a akustické divadlo
(také 18. 5.)
Cirkus do Gala – novocirkusový večer pod taktovkou
Žongléros Ansámbl
Plzeňské rozhovory II – Technologická společnost: Role
člověka (do 19:00 hod.)
Jan Burian – cestovatelská beseda o Portugalsku
Informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství
O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce – nedělní pohádka
s tvůrčí dílnou
Setkání s karibskými dramatiky Marií-Therese Picard
(Guyane) a Alfredem Alexandrem (Martinique) a scénické
čtení jejich her
Muzeum horní muzeum dolní – surrealistické divadelní
představení, hraje Herecká škola Blanky Luňákové
Taneční setkání – taneční představení 100 + 1 žena
skupiny NoTa Plzeň a Čas nezastavíš skupiny SMOG Plzeň
Den Dramacentra – výstupy z dramatických kurzů Dramacentra JOHAN

Instituce | Akce

		20:00 I MPROzápas – dobrodružství divadelní improvizace,
KŘIK vs. Improstor
25. 5. 20:00 Anatomie těla v tanci – taneční představení v produkci
SE.S.TA
27. 5. 09:30 Tanečně-terapeutický workshop (do 17:00 hod.)
		19:00 Láďa Lamanai Sedlák a hosté – koncert
29. 5. 20:00 Večer Jana Rejžka
1. 6. 20:00 Na stráž! – autorská inscenace Divadla Na Peróne z Košic
2. 6. 20:00 Ivana Mer (SK) – koncert (ambientní elektronika
i akustické nástroje)
4.–18. 6.
Tanec Praha – Plzeň

Den Staré Plzně

Masarykovo náměstí, Malá Strana – louka u řeky, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

27. 5. 11:00 Bubeník vybubnuje začátek programu (Masarykovo náměstí)
		11:20 Historický průvod z Masarykova náměstí na louku u řeky
		12:00 Program na louce u řeky: hudební vystoupení, tanečnice,
kejklíř, sokolnické vystoupení, rytířské ležení (do 19:00 hod.)
		14:00 Velký rytířský turnaj o přízeň krále (louka u řeky)
		16:30 Komentovaná ukázka bitevní scény – přepadení krále
(louka u řeky)
		19:00 Kapela Black Panthers (do 21:00 hod.)

Plzeňský festival stepu

DEPO2015, Měšťanská beseda, U Branky, Plzeň, www.festivalstepu.cz

11. 5. 18:00 Slavnostní otevření nového studia (DEPO2015 studio)
12. 5. 18:00 P řednáška s teoretikem a publicistou Milanem Degenem
(DEPO2015 studio)
		19:30 Swingový večer (do 22:30 hod., DEPO2015 klempírna)
13. 5. 10:30 Představení stepařských studií (do 13:00 hod., U Branky)
		13:00 Stepařský workshop pro veřejnost (DEPO2015 studio)
		13:30 Lakuna – koncert plzeňské kapely (do 14:30 hod., U Branky)
		19:00 Galavečer – to nejlepší ze současného stepu
(Měšťanská beseda)
14. 5. 10:00 Stepařský workshop pro pokročilé (DEPO2015 klempírna)

Koně a Plzeň 2017

Škodaland, Plzeň, www.jkaris.cz, FB JezdeckyclubAris

21. 5. 13:00 T řetí ročník koňské show – příběh dle skutečné události:
Bitva u Little Bighornu – ukázky ze života indiánů, kovbojů,
western, kaskadérské ukázky, zaříkávač koní, trikové
lasování, ukázka vojenského výcviku a další

ZUŠ Open

Plzeň, www.zusopen.cz

28.–31. 5.	Trnková zahrada 8 – výstava výtvarných prací (Křižíkovy
a Šafaříkovy sady)
30. 5.		
První ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol
		10:00 Happening (Hlavní nádraží)
		16:00 ZUŠ T. Brzkové – koncert dechového orchestru Plzeňanka
(Smetanovy sady)
		16:00 Plzeňské lavičky 2017 – výstava (Smetanovy sady)
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Instituce | Akce

		16:40 ZUŠ T. Brzkové a ZUŠ B. Smetany – tanec (Smetanovy sady)
		18:00 Slavnostní koncert (Dům hudby)

Kurzy fotografování

Ateliér Na střeše, Prešovská 8, Plzeň, foto.essentia.cz

13. 5. 09:00 F otoworkshop Foťte lépe! – zažijte fotografování se
zkušeným fotografem (do 12:00 hod., také 14. 5.)
		14:00 Fotoworkshop Foťte lidi! – fotografování lidí je krásné
i zábavné (do 17:00 hod., také 14. 5.)

Mediterránea Pilsen 2017

Obřadní síň radnice, Plzeň, www.cskv.cz

11. 5. 18:00 S lavnostní zahájení 7. ročníku festivalu zemí Středozemí
– koncert klasické hudby italských a španělských autorů
v podání Duo Instrumo, vstup volný

Festival polévky – Živá ulice 2017

Nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, www.festivalpolevky.cz

14. 5. 12:00 6 . ročník plzeňského Festivalu polévky provoní jarní Plzeň
– přijďte ochutnat lahodné polévky ze 40litrových kotlů,
na výběr bude poctivá česká klasika i lákavá exotika

Paro-strojní festival

Holoubkov u Rokycan, www.parostrojnifestival.cz

13. 5.		

		10:00
		12:00
		14:00
		20:00

B enefiční parostrojní festival v Holoubkově – historická
technika, parní vlaky, motocykly, malé parní strojky a hračky, hasičská technika, historické traktory, dětský program
a další
Zahájení festivalu: Talk show s majiteli jednotlivých
exponátů doprovázená hudebním doprovodem
Moderovaná prezentace pořádajícího klubu IMC Monument
Klub Plzeň
Odpolední Talk show s majiteli jednotlivých exponátů
doprovázená hudebním doprovodem
Ukončení festivalu

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

3. 5. 09:15 A romaškola – začátek dvouletého kurzu aromaterapie
s Janou Hašplovou (do 17:00 hod.)
6. 5. 09:00 Rozcvička se snídaní – ranní protažení a zdravá snídaně
(do 12:00 hod.)
9. 5. 18:00 Kdo jsem já – konstelace s Martinou Rosemary Jandovou
(do 21:00 hod.)
11. 5. 19:00 Literární večer – vystoupí dva přední básníci Robert Janda
(1966) a Jaromír Typlt (1973), kteří kromě svých textů
připomenou tvorbu Zdeňka Barborky (1938–1994)
25. 5. 17:00 Dětský filmový klub s Animánií – promítání a tematická
výtvarná dílna
		19:00 Zu Cello Šebková a Matteo de Filippi – koncertní projekt
SonarDreAm, cello, zpěv, perkusivní nástroje, flétny,
didgeridoo a handpan Deep Sky
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26. 5. 09:15 A romaterapie podle pěti elementů – seminář s Janou
Hašplovou, seznámení s přírodními aroma oleji a jejich
využitím v domácí lékárně (do 17:00 hod.)
27. 5. 15:00 Den sousedů: Vlastní cestou – rodinné odpoledne s dílnami
a sousedskou večeří (do 22:00 hod.)
30. 5. 19:00 Šošana Trnková a Jan Lešek Heinl – komponovaný večer
hudby a poezie
2. 6. 20:00 Ivana Mer – koncert kosmopolitní skladatelky a hudebnice
(Moving Station)

Jaro v Alpinu

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

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

Pěstuj prostor, z. s.

Café Papírna, Plzeň, pestujprostor.plzne.cz

10. 5. 18:30 Pavel Hnilička: Dům jako součást sídla – přednáška
24. 5. 18:30 Petr Hájek: Ad triangulum – přednáška

Královský poklad na Velharticích

Hrad Velhartice, Velhartice 1, www.PokladNaVelharticich.cz

13.–14. 5.	Královský poklad na Velharticích – průvod družiny,
šermířské souboje, dobová kuchyně a občerstvení, rytíři
na koních, tanečnice, kejklíři, ukázky dobové písárny
a učenosti, komentované prohlídky hradu (od 10:00 hod.)

a,
Blazena,Anet
a,Kamila
Monika,Jan
květnu
Tyto všechny

mají svátek v
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Kino a divadlo Káčko

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

4. 5. 20:00
5. 5. 20:00
6. 5. 17:00
		20:00
7. 5. 15:00
		18:00
11. 5. 20:00
12. 5. 20:00
13. 5. 17:00
		20:00
14. 5. 15:00
		18:00
18. 5. 20:00
19. 5. 20:00
20. 5. 17:00
		20:00
21. 5. 15:00
		18:00
25. 5. 20:00
26. 5. 20:00
27. 5. 17:00
		20:00
28. 5. 15:00
		18:00

Tři dny v září
Ztracené město Z
Mimi šéf
Zahradnictví: Rodinný přítel
Mimi šéf
Špunti na vodě
Na mléčné dráze
The Circle
Špunti na vodě
Strážci Galaxie Vol. 2
Mimi šéf
Strážci Galaxie Vol. 2 3D
Klient
Vetřelec: Covenant
Příšerky pod hladinou 3D
Vetřelec: Covenant
Pásmo pohádek
Zahradnictví: Rodinný přítel
Sibiřský deník
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Příšerky pod hladinou
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D
Příšerky pod hladinou
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D

Cinema City

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

27. 4.–3. 5. The Circle, Uteč, Zahradnictví: Rodinný přítel
4.–10. 5.
Strážci Galaxie Vol. 2
11.–17. 5.
Král Artuš: Legenda o meči
18.–24. 5.
Vetřelec: Covenant
25.–31. 5.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Dále hrajeme: Balerína, Ghost in the Shell, Kong: Ostrov lebek,
Kráska a zvíře, LEGO® Batman film, Logan: Wolverine, Loupež ve velkém
stylu, Masaryk, Mimi šéf (2D i 3D), Power Rangers: Strážci vesmíru, Rychle
a zběsile 8, Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Špunti na vodě,
Život, Ztracené město Z

CineStar

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

27. 4.–3. 5.

The Circle, Uteč, Zahradnictví: Rodinný přítel

Kino | Koncerty | Kluby

4.–10. 5.
Strážci Galaxie Vol. 2
11.–17. 5.
Král Artuš: Legenda o meči
18.–24. 5.
Příšerky pod hladinou, Vetřelec: Covenant
25.–31. 5.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Dále hrajeme: G host in the Shell, Kráska a zvíře (2D i 3D), Logan: Wolverine, Loupež ve velkém stylu, Masaryk, Mimi šéf (2D i 3D),
Ochránci, Power Rangers: Strážci vesmíru, Rande naslepo,
Rychle a zběsile 8, Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2D i 3D),
Špunti na vodě, Život, Ztracené město Z

Plzeňský varhanní festival 2017

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

do 5. 6.		
10. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava
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

Metalfest Open Air 2017

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

2. 6. 12:00 D alriada, 13:00 Neonfly, 14:10 Sirenia, 15:20 Firewind,
16:40 Primal Fear, 18:00 Gotthard, 19:40 Airbourne,
21:30 HammerFall
3. 6. 10:30 My Pulse, 11:35 Frantic Amber, 12:40 Serious Black, 13:45
The Unity, 14:55 Septicflesh, 16:15 Citron, 17:50 Ensiferum,
19:40 Amaranthe, 21:30 Tarja + Sharon
4. 6. 10:30 Embryo, 11:30 Debauchery, 12:30 Dr. Living Dead, 13:35
Double Crush Syndrome, 14:40 Orden Ogan, 15:55 Avatar,
17:25 Exodus, 19:10 Korpiklaani, 21:00 Max & Iggor
Cavalera Return To Roots

Pantheon Music Club

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

5. 5. 21:00 Slavnosti svobody 2017 – Wotty, oldies: Run
6. 5. 21:00 Slavnosti svobody 2017 – Deadly Groove, oldies: Sobol
12. 5. 21:00 No Matamar No Party – Deadly Groove, Matamar,
Wavehookers, oldies: Run
13. 5. 21:00 Král baru!! Ochucené Pravda Vodky – Jimmy Louder,
oldies: Sobol
19. 5. 21:00 Oldies but Goldies No 3. Madonna – Moon, oldies: Thomas M
20. 5. 21:00 Excelent Saturday Rave – Deadly Groove, oldies: Run
26. 5. 21:00 LAs Vegas B-DAY LA – Angry beats, Ludwig, Illya, LA,
Jimmy, Pettage, Wonder Guys, oldies: talent stage
27. 5. 21:00 Havana Especial Night – hudební žánry latino, salsa,
oldies: Sobol

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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VSTUP ZDARMA
Rokycanská 1424/128, Plzeň

MEGA SHOW JŮTUBERŮ

AUTOGRAMIÁDA / FOCENÍ / JJ ČASÁK

27. 5. 2017 / OC PLZEŇ
od 13 hodin

www.oc-plzen.cz

PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJ:

JJCASAK

