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začíná nám velmi zajímavý měsíc: měsíc,
v němž jsou asi vůbec nejvíc cítit stopy našich
pohanských předků. Zahajují ho Velikonoce
a uzavírá pálení čarodějnic. Oba dva svátky
jsou prapůvodně oslavou příchodu jara a oba
v sobě nesou silnou magickou moc. Na Velký
pátek se prý otevírají hory a vydávají poklady. Totéž se říká i o filipojakubské či chcete-li Valpuržině noci.
Je tu tedy nejbohatší měsíc roku. Stačí jen znát ty správné legendy, které
vás k pokladu dovedou. Například o filipojakubské noci je zapotřebí mít při
sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a hostii. Nebo najít kvetoucí zlatou metlici či kapradí. Díky nim se vám podaří horu otevřít a poklad nalézt. Na Velký
pátek se zase poklady čistí, což se projevuje tancem modravých plaménků
nad místy, kde jsou ukryty. Plaménky je prý možné zkrotit, když se přes ně
přehodí chlebové drobečky. Pak zůstane jáma otevřená a poklad lze vyzvednout. V opačném případě se propadne ještě hlouběji. V obou případech ale
zpravidla platí nějaký časový limit, který se nesmí překročit, a ještě důležitější
bývá limit váhový, který v pověstech horlivý vybírač pokladu překročí docela
určitě, čímž bývá jeho osud zpečetěn. Kromě pokladů se ovšem v obou případech dostávají na svět také velmi silné magické síly. Na Velký pátek vyjíždějí na výroční vojenské cvičení Blaničtí rytíři, Valpuržina noc je zase časem
rituálních rejdů ženštin na košťatech.
Ale k dubnu patří ještě jeden zvyk. Apríl. Kde se vzal a odkud k nám přišel,
se vlastně pořádně neví. Víme jen to, že to rozhodně není původem český
svátek. První apríl v našich zemích zmiňuje roku 1690 Bartoloměj Chrystellius
z Prahy. Zdá se však, že kořeny rozpustilého apríla sahají hluboko do starých
časů a daleko na východ, do Persie. Vůbec první zmínka o něm pochází z roku
536 před naším letopočtem. Autorem svátku, který se zde nazývá Sizdah Bedar, je mýtický král Jamšíd. Íránci oslavují tento bláznivý den tradičně 13. dne
prvního měsíce roku – což je právě na náš 1. duben. Věnují ho však více – pozor, pozor! – oslavě jara. V Evropě se apríl tak, jak ho známe dnes, objevuje
poprvé ve 14. století v Anglii.
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Je tu tedy měsíc, kdy se slaví jaro, teplo a sluneční paprsky. Vydejte se ven,
nadechněte se svěžího vzduchu a usmějte se. Ještě před tím ale zalistujte
dubnovým Žurnálem a vyberte si z bohaté nabídky. Kultura totiž už taky vyráží ven. A i kdybyste si vybrali třeba koncert či divadelní představení v sále,
už jen cesta na ně jarním městem za ten úsměv stojí.
Navíc tu pro vás máme milý jarní dárek: vrací se rubrika, v níž se osobnosti
svěřují se svým vztahem ke gastronomii, jídlu či plzeňským restauracím. Tak
se nechte inspirovat. Výtvarnice a básnířka Květa Monhartová přidala dokonce i recept z dílny první dámy světového charlestonu Josephine Bakerové.
Krásný a magický duben vám přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

www.festivalfinale.cz

Další Žurnál vyjde
30. dubna

duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
členka představenstva
a ředitelka divize správa

Kde jinde pracovat,
než u nás?
Společnost ČEZ působí
i mezinárodně, takže pracovní
možnosti tu nemají hranice.

www.kdejinde.cz

duben 2018 | www.zurnalmag.cz

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ
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19–24/04

Finále Plzeň
Plzeň tento filmový svátek oslaví 19.–24. dubna. Finále Plzeň však není jen soutěží českých
a slovenských filmových, televizních a internetových děl, jde o kulturní svátek, který
„zasáhne“ celou západočeskou metropoli,
a také nejrůznější věkové skupiny i s jejich
kulturními preferencemi.

„Finále Plzeň již po 31.“
Do letošního ročníku Finále Plzeň se přihlásilo
112 českých a slovenských snímků, o Zlatého
ledňáčka se utká 52 nominovaných v pěti kategoriích. Kromě tradiční soutěže o nejlepší
hraný a animovaný film, dokumentární film,
televizní a internetovou cyklickou (seriálovou) a necyklickou (filmovou) tvorbu se letos
nově uskuteční i soutěž o nejlepší studentský
film do 40 minut. „Finále Plzeň prezentovalo
tvorbu studentů z českých a slovenských škol již
v minulosti v rámci sekce U pramene. Tento rok
jsme se rozhodli tuto sekci inovovat a povzbudit
studenty v jejich tvorbě také cenou Zlatý ledňáček," říká programový ředitel festivalu Finále
Plzeň Peter Badač. Vítěze jednotlivých kategorií čeká nejen skleněná soška, ale i finanční
či materiální odměna.
Více o programu festivalu Finále Plzeň
na www.festivalfinale.cz. Vstupenky budou
v prodeji od 9. dubna.
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Festival Finále Plzeň

„Zahájení festivalu se uskuteční tradičně v Měšťanské besedě. Zahájíme festivalovou premiérou filmu Ondřeje Havelky Hastrman.
Uvedení se zúčastní nejen režisér s hlavním představitelem Karlem
Dobrým, ale i další herci. Hostů však na festivalu bude více – např.
delegace k oceňovanému filmu Bába z ledu Zuzana Krónerová,
Pavel Nový i režisér Bohdan Sláma, režisér Jan Hřebejk s herečkou
Aňou Geislerovou a mnoho dalších,“ láká na festival jeho ředitelka Eva Veruňková Košařová ze společnosti FilmServis Plzeň,
která pořádá Finále Plzeň již třetím rokem.
Letošní ročník opět představí sekce, na které jsou návštěvníci
zvyklí. Např. sekci Na vlně, která představuje filmy uvedené
v roce 2018, festivalový ZOOM, který přináší oceněné snímky
z festivalů ze zahraničí, České stopy v mezinárodních koprodukcích a další.
Finále Plzeň si klade za cíl propojit Plzeň, a to nejen filmem –
i hudbou a dalšími zážitky. Podílet se na tom letos bude Papírna s hudebním, literárním i gastro programem, DEPO2015, kde
se uskuteční koncert Pražského filmového orchestru, projekce
soutěžních dokumentů i zakončení festivalu, Anděl Music Bar
s koncertem Kláry Vytiskové, či Café Regner s projekcí studentských soutěžních děl.

„Finále Plzeň oslaví Horníčka
i První republiku.“
Výjimečná je opět archivní sekce, která se věnuje oslavám vzniku První republiky a 100. výročí narození plzeňského rodáka
Miroslava Horníčka. Návštěvníci budou mít možnost ovlivňovat
vývoj filmu Člověk a jeho dům v prvním interaktivním filmovém projektu Kinoautomat z roku 1967, který odehrajeme v pivovaru nebo uvedeme další Horníčkovy méně známé snímky.
Před Besedou promítneme dva výjimečné němé snímky první
republiky – Sv. Václav a Erotikon. Hudební doprovod k nim zajistí DJ přímo na místě. Zvuk se pak k divákům dostane skrze
zapůjčená sluchátka.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

MUZIKÁL

LIDUSCHKA
(BAAROVÁ)

Aleš Březina / Karel Steigerwald /
Jiří Ornest

Kritikou oceňovaný
muzikál o životě milované,
zavrhované, obdivované
i provokativní Lídy Baarové

BALET

21. dubna 2018
na Nové scéně DJKT

CHAPLIN
Ch. Chaplin / D. Šostakovič /
B. Britten a další

Příběh plný smíchu i slz
Balet inspirovaný životem
slavného génia
na Nové scéně DJKT!
Nejbližší termíny
14., 19. a 27. dubna 2018

www.djkt.eu
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Motoshow 2018

14/04 / 10:00–17:00

NC Borská pole

Motoshow 2018

Program Motoshow 2018
10:00 Zahájení doprovodného programu
12:00 Zahájení hlavního programu
12:05 Freestyle Motocross
12:25 Závodní speciál Tatra Buggyra
12:40 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček
12:55 Módní přehlídka
13:10 Čtyřkolka – Richard Mošna
13:25 Harley Davidson Show
13:40 Soutěž
13:45 Stuntriding – Adam Peschel
14:00 Módní přehlídka
14:15 Čtyřkolka – Richard Mošna
14:30 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček
14:45 Stuntriding – Adam Peschel
15:00 Freestyle Motocross
15:20 Soutěž
15:25 Módní přehlídka
15:40 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček
15:55 Čtyřkolka – Richard Mošna
16:10 Stuntriding – Adam Peschel
16:25 Závodní speciál Tatra Buggyra
16:40 Freestyle Motocross
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Dechberoucí triky, extrémní výkony, kaskadérské
kousky a zážitky plné adrenalinu. To a mnohem
více nabídne i v roce 2018 tradiční Motoshow před
Nákupním centrem Borská pole. Během sobotního
odpoledne se v nadupaném programu vystřídají
borci na freestyle a trial motorkách, proběhne ukázka
stuntridingu na motorkách i čtyřkolkách a jako novinka
se v Plzni představí závodní speciál Tatra Buggyra.

Freestyle Motocross
Ani letos nebude chybět praotec českého FMX Petr
„Kuchta“ Kuchař, který se chopí mikrofonu a bude celou
tuto show spolumoderovat. Další hvězda světového formátu se pak představí přímo na motorce. Petr Pilát poprvé usedl na motorku ve 3 letech, a když ve svých čtrnácti
letech skočil v pražské O2 Aréně salto vzad, zapsal se

„Motošílenci se sejdou v Plzni
14. dubna – Motoshow 2018 je tady!“
do historie jako nejmladší jezdec na světě, který to dokázal. Od té doby se z Petra Piláta stala jedna z hlavních tváří
světového FMX, na svém kontě má velký počet prvních
míst ze závodů Red Bull X-Figters nebo Gladiator Games.
Je tedy naprosto jasné, že Plzeň se může těšit na parádní
triky a neuvěřitelnou show. Dalším kaskadérem, který se
ukáže na parkovišti NC Borská pole, je teprve osmnáctiletý Matěj Česák, který už i přes nízký věk patří mezi zkušené jezdce. Miláček publika s nevídanou jistotou předvádí
náročné triky včetně backflipových kombinací. Třetím
do party je Michal Romančík, který co se náročnosti triků týká určitě za svými kolegy nezaostává.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Závodní speciál Tatra Buggyra
Máte rádi Rallye Dakar? Pokud ano, tak na letošní Motoshow opravdu nemůžete chybět. Vůbec poprvé se
před NC Borská pole představí závodní speciál Tatra
Buggyra se závodníkem Martinem Šoltysem. Ten jel
v letošním roce legendární závod poprvé v životě a obsadil parádní dvanácté místo. V příštím roce chce rozhodně atakovat nejlepší desítku a diváci na Motoshow
si budou moci detailně prohlédnout jeho vůz Tatra
z týmu Buggyra Racing, posadit se dovnitř a osobně si
popovídat se sympatickým jezdcem.

Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna
Stuntriding na čtyřkolce předvede nejlepší stuntrider
Richard Mošna. Svému řemeslu se věnuje od roku 2012,
na svém kontě má přes 10 triků, které udělal jako první
na světě, a mnoho dalších úspěchů. Divákům nabídne
jízdu po dvou kolech, jízdu pozadu, otáčky o minimálně
720 stupňů a mnoho dalších dechberoucích triků.

Stunt Trial Show – Lukáš Petráček
Na motorce své umění ukáže Lukáš Petráček, několikanásobný juniorský Mistr ČR a držitel rekordu ve skoku
do výšky na trialové motorce. Do své show zapojí také
diváky a nabídne skvělou podívanou. Jako jediný u nás
se věnuje TRIAL FMX, což znamená, že mu jako překážka
slouží speciálně upravený automobil s přívěsem.

z Anglie nebo druhé místo z evropského šampionátu
2016 ve Francii. Mimo závodů se věnuje filmovému
kaskadérství nebo výuce bezpečné jízdy. Je také spoluzakladatelem první české kaskadérské školy. Na západě Čech předvede dech beroucí show, kterou diváky
rozhodně dostane do varu.

Doprovodný program
Motoshow většinou láká spíše pánskou část publika,
na své si ale přijdou také dámy. Na pódiu proběhne
několik módních přehlídek, na kterých se představí
butiky Nákupního centra Borská pole. Všechny slečny
a dámy se tak budou moci nechat inspirovat novými
trendy pro letošní jaro a léto.
Od dopoledních hodin budou mít návštěvníci k dispozici řadu atrakcí v podobě motokár, trenažérů a chybět
nebudou ani vysloveně dětské atrakce. Diváci si po celý
den budou moci prohlížet stroje samotných účinkujících, uvidí také výstavu motorek Harley Davidson nebo
výstavu automobilů z plzeňských autosalonů.
Už od 9. dubna se bude nový ročník Motoshow návštěvníkům nákupního centra ohlašovat početně
obsazeným autosalonem. V pasáži Nákupního centra
Borská pole totiž budou vystaveny nové modely aut
všech předních plzeňských autosalonů.

Stuntriding motorka – Adam Peschel
Několikanásobný vicemistr ČR ve Stuntridingu Adam
„Special“ Peschel se po několika letech opět řítí do Plzně. Na svém kontě má také celou řadu zahraničních
ocenění, jako například dvě vítězství z Drift Contest
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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Za zážitky do pivovaru

od 01/04

Za zážitky do pivovaru
Toužíte po nezapomenutelných zážitcích? A víte, že v pivovaru Plzeňský Prazdroj se nevaří jen originální pivo
Pilsner Urquell, ale můžete zažít i nezapomenutelné
akce? Oslavte přímo v srdci pivovaru své narozeniny,
uspořádejte teambuilding, pozvěte přátele na prohlídky pivovarů, či zde prožijte svůj svatební den. A pro
pány, kteří jsou milovníci piva, se pak nabízí netradiční
rozlučka se svobodou přímo s pivem od zdroje. Více informací na www.prazdrojvisit.cz a na tel.: 735 189 019.

Škola čepování piva Pilsner Urquell
Čepování piva je důležitou součástí české pivní kultury
a snad každého milovníka piva zajímá, jak správně pivo
načepovat. Pod vedením zkušeného pivovarského odborníka se díky zážitkovému programu naučíte nejen
čepovat pivo na hladinku, čochtana, šnyt a mlíko, ale
dozvíte se vše o zásadách správné péče o pivo. Během
tříhodinového programu budete konzumovat pivo
Pilsner Urquell dle libosti a po absolvování pivní výuky
získáte certifikát a půllitr se svým jménem. Soukromou
školu čepování si můžete zarezervovat pro minimálně
patnáctičlennou partu přátel. Objednejte se na telefonu 735 189 019.
		

Párty v pivovaru
Gambrinus

Hledáte ideální místo, kde budete sami se svými přáteli a navíc přímo v srdci pivovaru? Pak
dorazte do Gambrinusu a užijte
si zde rozlučku se svobodou, sledování sportovních zápasů či oslavu s kamarády. Navíc se vám bude věnovat
sládek, který vás zasvětí do tajů správného čepování
piva, které sami budete moci čepovat. Čeká vás nově
zrekonstruovaná varna z roku 1869, neomezená konzumace piv Gambrinus a občerstvení dle vašeho výběru.
		

Svatba v srdci
pivovaru

Hledáte-li netradiční a stylové
místo pro vaši svatbu a navíc
jste milovníky plzeňského piva,
pak vězte, že pivovar bude
pro vykročení do společného života tím pravým mís-
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tem. V jeho okouzlujících prostorách na vás čeká jak
místo vhodné pro obřad, tak i večerní veselí, výtečný
catering i skvělý servis. Více na www.prazdrojvisit.cz/
svatba-v-pivovaru-plzensky-prazdroj.

Prohlídková trasa Pilsner Urquell
Dozvědět se více o historii pivovaru Plzeňský Prazdroj,
projít si autentická místa a ochutnat jedinečné nefiltrované pivo Pilsner Urquell přímo v pivovarských sklepích
můžete každý den od 12:45, 14:30 a 16:15 hodin.

Prohlídka Gambrinus
Pivovar Gambrinus láká na vydatnou degustaci piv,
školu čepování piva a seznámení s výrobním procesem a historií pivovaru. Přijďte na prohlídky v pátek
od 16:00 hodin, v sobotu od 13:45 a 16:00 hodin nebo
v neděli od 10:15 či 13:45 hodin a dozvíte se, jak se pivo
vaří v pivovaru Gambrinus.

Pivovarské muzeum v Plzni
Jestli vás však zajímá, z čeho se v minulosti pilo pivo, jak
vznikla řemesla a samotné pivovarnictví nebo k čemu
sloužila humna, hvozd či valečka, navštivte Pivovarské
muzeum ve Veleslavínově ulici, které je otevřené každý
den od 10 do 18 hodin.

Plzeňské historické podzemí
Přímo z budovy Pivovarského muzea můžete projít
za poznáním Plzeňského historického podzemí, kde projdete labyrintem chodeb, sklepů a studní pod městem.
Dozvíte se, jak podzemí vznikalo, proniknete do historie
města Plzně a uvidíte i repliku vodárenského kola. Časy
prohlídek se každý den konají v 11, 13, 15 a 16 hodin a během víkendu jsou přidány i další časy prohlídek, které naleznete na stránkách www.plzenskepodzemi.cz.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Využijte jarní nabídku a kupte si na vybrané
představení 2 vstupenky za cenu 1.

12. dubna

Hamlet

NS

14. dubna

Chaplin

NS

17. dubna

Hamlet

NS

19. dubna

Chaplin

NS

21. dubna

Pařížský život

VD

21. dubna

Liduschka (Baarová)

NS

26. dubna

Hamlet

NS

27. dubna

Chaplin

NS

www.djkt.eu
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Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2018

21/04 / 12:15

Areál Škodaland

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje 2018

I letos jsou připraveny zajímavé ceny

Areál Škodaland v Plzni ožije v sobotu 21. dubna
již čtvrtým ročníkem Krajského půlmaratonu,
běžeckého závodu pro celou rodinu. V programu i závodu si najde své každý milovník sportu.
Pro ty, které neláká výzva půlmaratonské trati,
jsou připraveny varianty v podobě kratších tratí
– Krajská pětka s délkou 5,85 km a Krajská desítka
o délce 9,59 km. Novinkou letošního ročníku je
závod štafet na trase Krajské pětky, kde čtyřčlenné týmy poběží právě jeden okruh.
Půlmaratonci odstartují svých 21 km ve 12:15 hodin
od areálu Škodaland směrem na obec Litice, proběhnou Šlovice a dají se vpravo na město Dobřany, kde ani letos nebude chybět FAN zóna, tentokrát s kapelou Electric. Z dobřanského náměstí
pak běžci pokračují do nedalekých Dobřánek,
kde na křižovatce Chotěšovská – Komenského
odbočí vpravo a běží do obce Lhota, pokračují
na okraj obce Valcha, okrajem chatové oblasti
skrz Černý most. Dále značenou cyklostezkou č. 3,
přebíhají most přes ústí řeky Radbuzy do nádrže
České údolí. Pokračují ulicí K Lávce až k hlavní silnici – Klatovská tř., kde odbočují doleva a dobíhají
do cíle před areál Škodaland.
Pro nejmenší běžce přináší Krajský půlmaraton novinku, a to závod Predator Race – běh
na 700 m se sedmi překážkami na trati. Kapacita
běhu je omezená, proto se letos musí malí běžci
registrovat předem na webu půlmaratonu. Poběží se v 6 věkových kategoriích.

Také 4. ročník závodu přináší běžcům nemálo cen. Kromě ocenění vítězů jednotlivých kategorií proběhne opět
Soutěž o nejlepšího běžce Plzeňského kraje. První tři nejrychlejší běžci mezi muži a ženami, kteří se prokážou trvalým pobytem v Plzeňském kraji, získají výhru ve výši 10,
5 a 3 tisíce korun. V závěru celého dne proběhne slosování startovních čísel o tři ceny – horské kolo Specialized,
koloběžku Kostka a zapůjčení osobního automobilu Suzuki na celý víkend. I pro děti bude připravena jedna cena
v podobě koloběžky Fox Pro Scooter. V cíli každý běžec
obdrží pamětní medaili.

Vodiči půlmaratonců povedou také tréninky
Na trati půlmaratonu nebudou chybět Plzeňští Tempo
Makers v roli vodičů na časy 1:30 až 2:15. A právě ve spolupráci s vodiči jsou připraveny tři otevřené tréninky: 11., 14.
a 18. dubna. Na trénink není nutná registrace a je zdarma!

Doprovodný program v areálu
Před startem všech závodů nebude chybět rozcvička s Markétou, která v loňském roce sklidila velký úspěch. Pro ty, kteří nepoběží, je připraven golfový trenažér, mobilní fyzioterapie, bungee trampolíny 4v1, frisbee park, horolezecká stěna
či skákací boty a koloběžky k zapůjčení. Na místě se můžete
těšit také na prezentaci složek IZS a partnerů akce. V rámci
programu vystoupí kapela X-Cover.

S půlmaratonem jsou spojena
dopravní omezení
V době konání Krajského půlmaratonu bude od 12:00
do 15:10 hodin omezen provoz obcemi Plzeň-Bory, Litice, Šlovice, Dobřany, Lhota a Valcha. Budou též omezeny
spoje MHD linky č. 21 a 26 a také některé spoje ČSAD.
Parkování pro běžce je zajištěno u areálu, pro další návštěvníky pak bude přístupné parkoviště u ZČU v Univerzitní ulici, odkud je do areálu doveze kyvadlová doprava.
Krajský půlmaraton se uskuteční za podpory Nadace ČEZ,
společnosti NET4GAS a dalších partnerů akce.
Sledujte http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz nebo Facebook.
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21. dubna 2018
BOHATÝ
DOPROVODNÝ
PROGRAM

Areál Škodaland, Plzeň
12:15 – start půlmaratonu

vystoupení kapely X-Cover
poweriser
bungee trampolína
golfový trenažér
lezecká stěna
koloběžky, frisbee park
prezentace složek IZS
a partnerů akce

Z důvodu konání půlmaratonu budou probíhat 21. 4. 2018 od 12:00 do 15:00 hodin uzavírky
na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha.
Využijte proto parkoviště před Západočeskou univerzitou na Borech, odkud pro Vás bude zajištěna kyvadlová doprava
k areálu Škodaland. Dojde také k omezení spojů MHD linky č. 21 a 26. Děkujeme za pochopení.

AKCE MĚSÍCE

03–06/05

Slavnosti svobody Plzeň
Události odehrávající se na začátku května
roku 1945 si jako každý rok Plzeň připomene
Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým
vojensko-historickým a kulturním programem. Oslavy osvobození americkou armádou
se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května,
kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou
letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu
programu bude předcházet 1. května v lochotínském amfiteátru koncert slavné kapely
The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou
hudbou legendární kapely Pink Floyd v doprovodu nejmodernějších světelných efektů
a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel s 200 kusy techniky,
projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos mimořádně v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen
současné vojenské letouny, ale i nejslavnější
a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva za druhé světové války Spitfire
a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů USAAF v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů s válečnými veterány bude
pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí
Republiky, kde budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka
a setkat se s americkými a belgickými veterány.
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Slavnosti svobody Plzeň

K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy.
V parku za obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské
tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i polní letiště s dvoumístným
průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF, britského královského letectva, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme
a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků. Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké sbory
(WAAF) připomene také kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při oslavách v rámci
projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší divize
a taky civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude
mít své stanoviště před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea Patton Memorial Pilsen
se svými více než tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími se
k americké armádě a událostem 2. světové války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň
přenese zpět do radosti z konce války a osvobození. Hlavní program na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května nejlepší big
band všech dob s více než 80letou historií, legendární americký
The Count Basie Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá celkem
18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední
době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému
Big Bandu, kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy, a na pódiu amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a country muzikanti.
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých
památníků, speciální akce, mezi nimi 3. května Plzeňské rozhovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podtitulem
Co nás spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem Muži generála Pierce připomene
75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.
Více o programu najdete na www.slavnostisvobody.cz.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Plzeň 2018

31. ročník filmového festivalu
Finále Plzeň
19.–24. duben 2018
Měšťanská beseda, www.festivalfinale.cz
Finále Plzeň upozorní na výročí založení Československa filmovými specialitami
v doprovodné sekci Ať žije republika! Formou silent kina uvede Extasi Gustava
Machatého a historický velkofilm Svatý Václav. Oba němé filmy budou promítnuty
ve venkovních prostorách před Měšťanskou besedou s hudbou, která je pro tuto
příležitost speciálně vytvořena. V rámci této sekce
nabídne festival také hvězdně obsazené podobenství
nastupujícího fašismu podle předlohy Karla Čapka
Bílá nemoc.
Miroslava Horníčka a jeho sté výročí narození
připomenou projekce snímků O Plzni vážně a nevážně
a Lidé za kamerou. Legendární Kinoautomat - filmový
projekt, který se představil v roce 1967 na EXPO
v Montrealu, bude uveden v sobotu 21. dubna
v plzeňském pivovaru. Miroslav Horníček zde ztvárnil
hlavní postavu v pravděpodobně historicky prvním
interaktivním snímku na světě Člověk a jeho dům.
Kinoautomat bude moderovat Josef Polášek.

Výstava „100PY: Sto let republiky očima
pěti generací“
17. květen – 31. říjen 2018
DEPO2015, www.depo2015.cz
Na příběhu pěti generací jedné plzeňské rodiny a na pozadí
velkých historických mezníků a událostí přiblíží interaktivní
výstava 100PY životní styl nejen obyvatel Plzně a Plzeňského
kraje. V expozici s audiovizuálními prvky i originálními
exponáty prožijete mnohdy nelehké situace zlomových
okamžiků naší historie, připomenete si významné události,
slavné osobnosti i výrazné proměny města. Výstava
v DEPO2015 zahrne i prostor nádvoří a je určena dospělým
i dětem.

www.plzen2018.eu
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Kino Beseda v dubnu láká hlavně na letošní oscarové snímky Tři billboardy kousek za Ebbingem (4. 4.), Čtverec (9. 4.), Nejtemnější hodina (13. 4.), Dej mi své jméno (16. 4.) a Nit z přízraků (18. 4.).
Z novinek se můžete těšit na poslední film Jiřího Vejdělka Tátova
volha (6. a 12. 4.), v němž Tatiana Vilhelmová a Eliška Balzerová vyrazí
ve Volze Gaz 21 na cestu po bývalých milenkách svého otce a manžela. Věčný souboj mužů a žen svedou v nové komedii Souboj pohlaví (27. 4.) Emma Stone jako silná žena a feministka a Steve Carell
coby sexistický šovinista. Poslední dubnový den vás v sále Kina
Nick Cave
Beseda čeká Noční hra, v níž pravidelné společenské herní večery
Máří Magdaléna
několika párů naberou obrátky ve chvíli, kdy jeden z párů zorganizuje

„Duben v Kině Beseda: Oscarový nášup,
Máří Magdaléna i koncert Nicka Cavea.“
párty se záhadnou vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. Životopisné drama Máří Magdaléna (11. 4.) nabídne příběh jedné
z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace, a do Kina Beseda znovu nakoukne i Prezident Blaník (5. 4.).
V dubnu si na své přijdou hlavně hudební fanoušci. Snímek Manic Street Preachers: No Manifesto (8. 4.) mapuje kariéru velšské rockové kapely. Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen (12. 4.)
vás zavede na koncert do kodaňské Royal Areny, kde Nick Cave vystoupil v rámci koncertní šňůry v roce 2017.
Scream for me Sarajevo (25. 4.) nabízí úžasný příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál
frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Od Laury
k Maláskovi
Zpěvačka
Lenka
Nová začínala s kapelou Laura a její
tygři, později spolupracovala s Michalem Horáčkem
i Petrem Hapkou, ale stále více se
přitom pokoušela prosadit i sólově. Loni na jaře
proto majitelka nezaměnitelného sametového
hlasu připravila své první velké tour Čtyřicítka,
kde v doprovodu kapely Petra Maláska představila písničky ze stejnojmenného výročního alba.
Pro velký úspěch pokračovalo tour i na podzim
a také na letošní rok chystá Nová a Malásek několik společných koncertů s názvem Ve dvou tour
2018. Jeden z nich se uskuteční v polovině června
na zahradě Měšťanské besedy.
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04/06
19:00

Václav Cílek v Besedě

Na začátku června dorazí do Měšťanské besedy geolog, klimatolog, spisovatel, filosof a překladatel Václav
Cílek s přednáškou na téma Co se děje se světem. Proslulý popularizátor vědy se pokusí odpovědět na otázku, co se děje
se světem, a to hned z několika propojených hledisek – země
samé, klimatu, surovin, energií i sociálních změn.

11/06 / 19:00

Z Plzně levně
do světa
Pokud chcete (nejen) z Plzně cestovat do celého světa chytře, levně
a často, pak si nenechte 11. června ujít přednášku Hanky
Machalové. Ta představí praktický návod na levné cestování,
který sama praktikuje už několik let. Hanka obletěla 7x zeměkouli a navštíví kolem 16 zemí ročně. Cestujte po světě, i když máte jen pár dnů dovolené, závazky a hluboko
do kapsy.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

17/07 / 19:30

Zahradní kytara
Michala Pavlíčka
V polovině července je na zahradu Měšťanské besedy nachystaná skutečná lahůdka. Vystoupí tu nejen obdivovaný kytarový mág Michal Pavlíček, ale těšit se můžete
i na jednu z nejslibnějších zpěvaček české alternativní
scény přelomu století Moniku Načevu. A aby toho nebylo málo, na pódiu je doplní ještě smyčcové kvarteto
Pavla Bořkovce!

30/07 / 20:00

Vzpomínka
na Semafor
Na konci července si můžete
na zahradě Měšťanské besedy
připomenout nejslavnější hru Divadla Semafor Jonáš
a tingl-tangl. Divadelní spolek Kašpar si připravil uctivý
remake a znovu nastudoval hru pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

08/08 / 20:00

Vtípky
na zahradě
Skvělé stand-up představení,
ve kterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu Na stojáka. Nenechte si ujít letní
kanonádu vtipů, gagů a scének na zahradě Měšťanské
besedy.

22/08 / 19:30

Kamil Střihavka
akusticky
Nenechte si na konci srpna ujít
naprosto jedinečný koncert.
Kromě parádního zážitku v neopakovatelné atmosféře
zahrady Měšťanské besedy se můžete těšit i na Kamila
Střihavku v pěveckých polohách, které pro něj nejsou
zcela typické. Oblíbeného rockového zpěváka s nezaměnitelným hlasem na komorním akustickém koncertu
doprovodí skupina Leaders.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS TO TENTOKRÁT VEZMOU
OD PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ
25. 9. ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
18. 9.

Premiéra nového zábavného pořadu

27. 9.

HANA A PETR ULRYCHOVI:
JAVORY & JAVORY BEAT

Společný koncert a to nejlepší
z „ulrychovské“ hudební historie
7. 10.

10. 10.

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

Hra o střetu mužského a ženského
principu s J. Duškem a N. Burger

PAVEL ŽALMAN LOHONKA
50 LET NA SCÉNĚ
Velký narozeninový koncert

14. 10.

17. 10.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar
v oblíbené komedii

RADŮZA & BAND

Průřez dosavadní tvorbou

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
4. 11. PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

28. 10.

Zábavná hra se S. Skopalem, V. Vydrou
či S. Postlerovou

15. 11.
26. 11.

RADKA FIŠAROVÁ: RECITÁL RENDEZ–VOUS

Komorně laděný koncertní program

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018
9. 12. ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

2. 12.

Hrají L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková

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

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Oblíbené swingové tančírny
s názvem „Po siréně swing!“,
které v Plzni probíhají již léta vždy první středu v měsíci, se na jaře přesouvají do malebného prostředí Měšťanské besedy! I zde budou večerům předcházet lekce
swingového tančení s Lenkou Sekaninovou a nebude
chybět ani vystoupení pořádajícího Pilsner Jazz Bandu a jejich hostů! V dubnu jimi budou energičtí Hot
Wings, na květen přijali pozvání Memory Jazz Band
z Mariánských Lázní a v červnu dorazí zpěvák a moderátor Petr Sovič se svým uskupením Gramofon. Akce
se koná také 2. 5. a 6. 6. od 19 hodin. V případě přízně
počasí se květnový a červnový „Po siréně swing!“ bude
konat již venku v zahradě.

04/04 / 20:00

DEPO2015

Chinaski –
klubové tour 2018
Jedna z nejúspěšnějších českých skupin Chinaski vydala v květnu 2017 desáté studiové album „Není nám do pláče“, které vznikalo v několika studiích na různých místech světa. Úspěšnou
novinku nejprve předznamenala stejnojmenná píseň,
kterou následoval rozhlasový singl roku 2017 „Venku je
na nule“ a třetí singl z desky „Potkal jsem tě po letech“.
S novinkou Chinaski absolvovali na podzim vyprodané
halové turné a nyní v obměněné sestavě vyráží za svými fanoušky na malá kontaktní pódia s koncertní klubovou verzí.

12/04
18:00

Hotel U Pramenů

Hudební večer s operou

Hotel U Pramenů zve druhou dubnovou středu
na večer pro všechny milovníky opery. Zazní díla
od W. A. Mozarta, A. Dvořáka, F. Schuberta a dalších
známých skladatelů v podání pěveckého sboru plzeňské konzervatoře za klavírního doprovodu profesorky
Gabriely Pechmannové. Vystoupení začíná v 18 hodin
a bude rozděleno do dvou částí. Místa si můžete rezervovat na telefonu 603 330 422 nebo přes emailovou
adresu info@upramenu.cz.
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13–
15/04

Gospel (až) na dřeň 2018

20/04
20:00

TJ Lokomotiva

V roce 2009 se v Plzni zrodila sympatická tradice – pravidelné setkání fanoušků gospelu.
Víkendový workshop pro zájemce z celé ČR zakončený koncertem, jehož výtěžek je věnován Nadaci pro
transplantace kostní dřeně. Workshop povedou zkušení
lektoři – zpěvák, dirigent a pastor David Daniel z Londýna a vynikající zpěvačka Ruth Waldron. Nově nacvičené
skladby zazní v neděli 15. dubna od 18 hodin na koncertě v Betlémské kapli (ECM Maranatha) v Husově ulici.
Zároveň vystoupí plzeňský sbor Touch of Gospel. Přijďte si užít atmosféru tohoto jedinečného setkání! Více
na www.gospeltrain.cz.

Souboj rebelů tour 2018

Největší česko-slovenské legendy hard and heavy vyrážejí na společné turné: Citron a Tublatanka spolu před
nacpanou sportovní halou! Kapely slaví 35 let na jevišti
a užívají si to na turné po jedenácti městech v Čechách
a na Slovensku. Tublatanka připravila program Best
of Program a Citron Best of Rebelie rebelů. Společným finále je novinka z dílny Maťa Ďurindy. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

TIP NA KVĚTEN
21/05 / 20:00

Parkhotel

FILM MUSIC
TOUR 2018
Do Plzně v květnu zavítá
jedinečná show FILM MUSIC TOUR 2018! Těšit se
můžete na původní aranžmá filmové hudby a mohutný zvuk orchestru, který umocní vizualizace
na obří led obrazovku s projekcí filmových ukázek
spolu s live záběry sólistů – Anny Julie Slováčkové
a Milana Peroutky s unikátním žesťovým orchestrem Moravia Brass Band pod taktovkou japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Uslyšíte hudbu
z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter, James
Bond, E. T., Forrest Gump, Avatar, Ledové království, Lví král a mnoho dalších. Vstupenky a více informací na www.filmmusictour.cz.

duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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22/04 / 19:00

DEPO2015

Pražský filmový
orchestr: Koncert
filmové hudby
Pražský filmový orchestr již pátým rokem připravuje
pro plzeňské publikum vystoupení se speciálním programem a ani letošní rok nebude výjimkou. Tentokrát
se premiérově v Plzni představí se sborem, resp. „dvojsborem“ tvořeným tělesem Canti di Praga a Pražským
filmovým sborem. Program vystoupení budou tvořit
z převážné většiny skladby skladatele Johna Williamse,
který letos v únoru oslavil své 86. narozeniny, a můžete
se tak těšit na ukázky hudby z filmů jako Star Wars, Harry
Potter, Indiana Jones či Saving Private Ryan.

29/04
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

Zpívání s Plzeňskou
filharmonií aneb vlastivědný písničkopis

Plzeňská filharmonie zve nejen dětské diváky na pořad, v němž Martina Kociánová a Svatopluk Schuller
netradičně provedou malé posluchače lidovou hudbou
a přesvědčí je, že operní pěvci vůbec nejsou divní. Česká
republika není velká, ale rozmanitá naštěstí ano. Máme
tolik svérázných regionů! Svérázných i hudebně. Pojďme
se společně zábavnou formou naučit písničky z různých
koutů Čech a Moravy. Lépe tak poznáme svou zemi.

30/04–11/06 / 19:00

Souboj Rebelu

TouR 2018

Jedinečný dvojkoncert

největších československých legend

hard and heavy!

Známé hity, nové skladby
a velké společné finále!

Každý návštěvník koncertu obdrží u vstupu
maxisingl s novou společnou písničkou!

20. 4. PLZEŇ | Hala Lokomotiva

1. 3. 6. 2018 Amfiteátr Lochotín
Decades Show
Plays Metallica by four cellos

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2018
Obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským letos připravila již jedenáctý ročník Plzeňského varhanního festivalu, který
kromě čtyř zajímavých koncertů tradičně nabídne také
výstavu o varhanách. Letošní ročník zahájí v pondělí
30. 4. jeden z nejvýznamnějších maďarských varhaníků
Balázs Szabó a druhým varhaníkem bude 14. 5. Plzeňanům již dobře známý interpret, nový regenschori katedrály sv. Bartoloměje Martin Moudrý. O třetí koncert se
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

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

29. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
9. – 27. 7. 2018
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
 kurzy akreditované MŠMT, včetně
metodických kurzů pro učitele angličtiny
(možnost využití šablon pro ZŠ)
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz
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28. 5. postará stálá varhanice Univerzity Karlovy a západočeská rodačka Marie Pochopová, a festival uzavře
svým vystoupením náš přední varhaník Michal Novenko, který ve svém oboru patří k uznávaným osobnostem. Více na www.plzenskyvarhannifestival.cz.

01/05 / 20:00

Amfiteátr Lochotín

The Australian
Pink Floyd Show

Nejslavnější tribute band legendárních Pink Floyd letos slaví již 30 let úspěšného
působení na světových pódiích a v rámci světového turné s názvem „Time“ se první květnový večer představí
v plzeňském Amfiteátru! Tento koncert zahájí letošní
Slavnosti svobody a bude to zároveň první open-air
představení skupiny pod širým nebem u nás. TAPFS
mají za sebou vyprodané koncerty po celém světě, zahráli mimo jiné na 50. narozeninách Davida Gilmoura
a byli dokonce poctěni hostováním již zesnulého Ricka
Wrighta. Velkolepá živá show s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými projekcemi,
nafukovacími postavami ikonických pinkfloydovských
alb a deset vynikajících hudebníků – to vše slibuje nezapomenutelný „must see“ zážitek (nejen) pro všechny
fanoušky Pink Floyd! Vstupenky k dostání v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, TicketLive, Plzeňská vstupenka a na webu mastersofrock.cz.

05/05 / 20:00

Alfa Americká

Laco Deczi
& Celula New
York 80
Laco Deczi se opět vrací před plzeňské publikum, aby
i s ním oslavil své osmdesátiny. On sám o tomhle svém
koncertě tvrdí, že to bude jeho největší životní koncert
a hostů na něm prý bude, že je nespočítá, ani kdyby
zapojil i prsty na nohou. V každém případě určitě půjde o koncert parádně nadupaný energií, jíž Laco Deczi disponuje měrou více než vrchovatou. Trumpetista,
skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi žije
od roku 1986 ve Spojených státech amerických, kde
je frontmanem kapely Celula New York. Ve Státech vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous či Junior Cook.
Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

12/05 / 12:00

Amfiteátr Lochotín

29. Plzeňský
Majáles

Plzeňský Majáles letos poprvé
rozkvete v květnu! Tradiční studentské slavnosti s téměř třicetiletou tradicí zůstávají i pro rok 2018 v největším českém přírodním amfiteátru, ale pořadatelé se
po 28 letech rozhodli ustoupit dubnovým nevypočitatelným vrtochům počasí a posunuli termín konání akce
na 12. května. A na koho se můžete tentokrát těšit? Line
up akce je opět tradičně doslova nabitá známými jmény
jako Tomáš Klus, Divokej Bill, Mig 21, Marpo, Pipes and
Pints, Marek Ztracený, Lenny, Paulie Garand, No Name
nebo Rybičky 48, takže si na své přijde opravdu každý.
Vstupenky můžete zakoupit na www.plzen.majales.cz.

30/05 / 19:00

Kinosál
Horšovský Týn

Peter Nagy
se skupinou
Indigo

Hudebním hitem letošního jara bude na horšovskotýnské kulturní scéně koncert Petera Nagyho. Po úspěšném
vystoupení na Anenské pouti přijede slovenská legenda opět se svojí skupinou Indigo do Horšovského Týna.
Těšit se můžete na známé hity, jako například Kristýnka
iba spí, Chráň svoje bláznovstvá či Láska je tu s námi.
Vstupenky jsou v prodeji na www.kinohorsovskytyn.cz.

01–03/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest 2018

Metalfest hlásí hvězdný line up
pro letošní ročník! Mezi hlavní
taháky budou tentokrát patřit finští Nightwish s exkluzivní „Decades Show“, jejich krajané Apocalyptica s albem „Plays Metallica by four cellos“, které před dvaceti
lety nastartovalo jejich hvězdnou kariéru a svoji účast
nedávno také potvrdila německá heavy metalová legenda Accept! Švýcarská kapela Eluveitie přijede s novou zpěvačkou a akustickým albem, novinku „Oblivion“
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že téměř po roce se vrací Honza Křížek do Obvodní
knihovny Skvrňany, kde vystoupí 14. 5. a kromě průřezu z celé své hudební kariéry představí
také své první sólové album.
… že Plzeňská filharmonie v následujícím měsíci
vystoupí v Měšťanské besedě společně s laureáty
hudebních cen Plzeňský Orfeus 2017 (10. 5.) a o týden později zde představí Symfonii č. 1 „Jeremiáš“
od Leonarda Bernsteina (17. 5.).
… že v květnu chystají u Zacha celou řadu zajímavých akcí, můžete se těšit na Mirku Novak & Ivan
Audes trio (3. 5.), Voila! (10. 5.) nebo na Tomáše
Lišku (15. 5.).
… že od 30. 4. do 11. 6. bude v katedrále sv. Bartoloměje probíhat 11. ročník tradičního plzeňského
varhanního festivalu.
… že Plzeňská filharmonie se 24. května představí
v Měšťanské besedě v ojedinělém projektu společně s hudebníky z bluegrass & country kapely
Malina Brothers.
… že v Zach´s Pubu vystoupí 17. 5. Jan Hrubý s Kukulínem, 24. 5. Hibaj a 31. 5. P.S.H.
… že koncert Karla Plíhala plánovaný v Měšťanské
besedě na 9. května je ze zdravotních důvodů zrušen bez náhradního termínu.
… že česko-slovenské hard´n´heavy legendy
Citron a Tublatanka vyrážejí na společné turné
„Souboj rebelů“ v rámci kterého zavítají 20. 4. také
do Plzně, kde se představí v hale TJ Lokomotiva.
… že kvůli změnám na turné Maceo Parkera dojde
k posunu termínu konání jeho plzeňského koncertu, který se měl původně uskutečnit 6. 4. v Měšťanské besedě. Vstupenky na koncert zůstávají
v platnosti, případně je možné je vrátit. Nové datum koncertu bude upřesněn v nejbližších dnech!
zde představí také němečtí Crematory a dále se můžete
těšit na taková jména jako Lacuna Coil, Sonata Arctica,
Rage, Freedom Call, Equilibrium, Kataklysm, Death Angel a celou řadu dalších. Více informací a novinky najdete na webu metalfestopenair.cz. Permanentky zakoupíte na www.mastersofrock.cz a v předprodejních sítích
Plzeňská vstupenka, TicketPortal, TicketPro, TicketStream a TicketLive.
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KLUBOVÁ SCÉNA

Kam a za čím do klubů

03/04 / 20:30

Anděl Music Bar

Meduzik Night

Jazz bez hranic ve spolupráci s Mirkou Novak pokračuje
v oblíbeném projektu Medúza, který je věnovaný talentovaným, avšak neobjeveným hudebníkům. Ti se společně setkají jeden večer na pódiu a každý z vystupujících má k dispozici zhruba 20 minut, v nichž představí
svoji tvorbu. Ta není žánrově nijak vymezena, hudebník
má absolutní volnost. Pestrá vystoupení budou plná zajímavých hostů a nových tváří. Závěr večera bude patřit
jam session, kterého se může zúčastnit úplně každý!

‘Perfect in just about every way’  THE TIMES

THE
AU STRALIAN
PINK FLOYD
SHOW

12/04 / 20:30

Zach´s Pub

Ivan Hlas Trio
Známý český písničkář a hudebník Ivan Hlas, který se
proslavil především písněmi k filmu Šakalí léta (1993
ocenění Český lev za nejlepší hudbu), se vrací do Plzně,
kde vystoupí v Zach´s Pubu v triu se známými hudebníky Jaroslavem Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem.
V tomto složení vystupuje trio již patnáct let a jejich vystoupení jsou vždy velkým hudebním zážitkem. Můžete
se těšit na největší hity z bohaté diskografie Ivana Hlase
i novější skladby z alb „Vítr ve vlasech“ (2014) a zatím posledního „Krásnej dar“ (2016).

24/04 / 20:00

Buena Vista Club

Justin Lavash

Justin Lavash, který je hostem Jazzu bez hranic v rámci
cyklu Večery s blues, je skvělý anglický blues & roots
kytarista. Základem jeho stylu je klasická vybrnkávací
technika ve šlépějích průkopníků Richarda Thompsona či Johna Martyna, rozšířená o prvky psychedelie,
tanečního funky či naopak lyrické nebo dramatické
balady. Justinova virtuózní hra na kytaru dokáže vytvořit neuvěřitelnou několikavrstevnou polyfonii.
Jeho zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb, kde silné příběhy střídají poetické
imprese. V druhé polovině večera zahraje Five River
Blues Band s hostující Mirkou Novak.
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TIME
1. 5.
PLZEŇ

Amfiteátr Lochotín


Koncert k zahájení
Slavností svobody Plzeň 2018!

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

DIVADLO

Divadelní tipy

04 a 06/04 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Kazimír a Karolína
Kazimír a jeho milá Karolína si
spolu vyrazí na pouť, ale kvůli
vzájemnému nepochopení se pohádají a každý prožívá magický pouťový večer po svém; každý kráčí vstříc
svému vlastnímu osudu. Dají se ještě spolu dohromady?
Hru Ödöna von Horvátha nastudoval režisér Thomas
Zielinski, který do titulních rolí obsadil Petra Konáše
a Andreu Mohylovou. O svých dramatech Horváth říkal, že chce ukázat gigantický boj mezi individuem
a společností, ono věčné zápolení, v němž nemůže dojít
k míru, leda k letmému okamžiku iluze, že zbraně jsou
v klidu. Ve zdánlivě banálním příběhu milenců zachytil
dramatik svým osobitým způsobem věčné téma touhy
po lepším životě.

06 a 07/04 Divadlo Dialog
20:00
Jsou to zvířata
Antilopák, Lišák, Pštros a Velbloud jsou čtyři poslední

TIP NA DUBEN
09/04 / 19:00

Peklo

Druhá kapitola

Peklo zve v dubnu na romantickou komedii Neila Simona Druhá kapitola v hlavní roli s Petrou
Jungmanovou a Jiřím Štréblem a s hudebním
doprovodem tvořeným hudbou Beatles a Paula
McCartneyho. Čerstvě ovdovělý George a nedávno rozvedená Jennie se snaží vyrovnat se svou
nelehkou životní situací. Oba trpí přehnanou péčí
svých blízkých, kteří se je za každou cenu snaží
seznámit. Lhostejno, s kým. Hlavně, aby nezůstali
sami. Kolotoč schůzek a rande naslepo samozřejmě končí neúspěšně, dokud jednoho dne nepotkají jeden druhého. Komedie je plná laskavého
humoru, pochopení a naděje pro všechny, kteří
ztratili životního partnera. Druhá kapitola získala
čtyři ceny Tony, mimo jiné za nejlepší hru. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
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obyvatelé pouště, kterým je jasné, že dřív bylo všechno
lepší. A aby bylo opět líp, je třeba sehnat vůdce s pevnou rukou. Co třeba krále Číčáka? Divadlo JakoHost uvádí moderní bajku maďarsko-rumunského autora Csaby
Székelyho, která vznikla na základě výzvy časopisu
Svět a divadlo. Ten jednou za dva roky oslovuje přední
evropské dramatiky s výzvou k napsání krátké politické hry a vítěz se pak honosí Cenou Ferdinanda Vaňka.
V roce 2015 byla udělena právě Csabovi Székelymu
za hru Jsou to zvířata.

07/04 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Nevěsta
messinská

Na jeviště Velkého divadla DJKT
se po více než čtyřiceti letech vrací opera Zdeňka Fibicha Nevěsta messinská, a to v režii Martina Otavy. Tato
opera Zdeňka Fibicha, který patří spolu s Bedřichem
Smetanou a Antonínem Dvořákem k našim nejvýznamnějším skladatelům 19. století, byla v Národním divadle
poprvé uvedena v roce 1884. Libreto napsal podle původní stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera estetik
Otakar Hostinský a spolu se skladatelem stvořil velkou
tragickou operu, v české operní literatuře naprosto ojedinělou. Dílo vydává po vzoru antických tragédií hrdiny
do nemilosrdné moci osudu: zkázou dvou znepřátelených bratrů, Dona Manuela a Dona Césara, se má stát
jejich dcera Beatrice. Tu alternují Petra Alvarez Šimková,
Maria Kobielska a Ivana Veberová.

12/04–02/05

Moving Station

Move in Station
Festival divadla, které to má tak
trochu jinak, představí výběr ze
současného experimentujícího divadla, tance a jevištní
tvorby. Můžete se těšit třeba na předpremiéru nového
představení tanečnice a performerky Miřenky Čechové, plzeňskou derniéru autorského představení Jiřího
Honzírka, které vtipně i dojemně zpracovává příběhy
zahraničních dělníků pracujících v místních továrnách
nebo představení nové knihy Ivo Hucla spolu se čtením
textů, hudebním doprovodem a ukázkou díla hvězdy
světového vizuálního umění Ryōji Ikedy. Festival zahájí workshop Jak si napsat scénář k tanečnímu divadlu
a zakončí představení nezávislých mladých divadelníků
z ukrajinského Lvova.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

18 a 25/04 Divadlo Dialog
19:00
Zmrzlina
Neobyčejná komedie líčí vzájemný vztah matky a dcery
i jejich vztah k mužům. To vše prostřednictvím dynamických a vtipných rozhovorů, ve kterých se pozná každá
žena. Hlavní hrdinky pozorujeme v průběhu šedesáti
let, kdy se postupně z mladé maminky stává poťouchlá
stařena a z malého děvčátka stará dáma ne nepodobná
své matce. Hrají Oldřiška Ciprová nebo Lenka Gracíková
a Eva Vyskočilová nebo Tereza Melková.

20/04 / 10:00

Malá scéna DJKT

Zápisník
zmizelého

Divadlo uvede v obnovené
premiéře Zápisník zmizelého. Tentokrát ale představení
doplní lektorský úvod a interaktivní prohlídka zákulisí.
Inscenace přiblíží divákům osobnost jednoho z nejoriginálnějších skladatelů 20. století, Leoše Janáčka, jejž
ztvární tenorista Tomáš Kořínek. Režisér Martin Otava
se nechal inspirovat Janáčkovou komorní kantátou Zápisník zmizelého, skladatelovou korespondencí a dalšími dokumenty. Diváci se seznámí s Leošem Janáčkem
jako skladatelem, ale také jako s člověkem, poznají jeho
lásky a múzy. Naplánovány jsou zatím dopolední termíny, které jsou v první řadě nabízeny školám, ale zbývající
vstupenky si mohou zakoupit i jednotlivci v pokladně
předprodeje ve Smetanových sadech 16.

One woman show Evy Holubové.

21/04 / 19:00

Malá scéna DJKT

Talentovaný
pan Ripley

Vzrušující příběh odstrkovaného
a zakomplexovaného mladíka, ze kterého se postupně
rodí chladnokrevný vrah, se odehrává v Itálii padesátých
let. Psychologický thriller americké spisovatelky Patricie
Highsmithové, který se stal bestsellerem a byl s velkým
ohlasem dvakrát zfilmován, se poprvé představí na českém jevišti. V hlavní roli účinkuje Pavel Neškudla, který si
brilantně poradil s proměnou nesmělého chlapce v nemorálního zločince hrajícího tu nejvyšší hru. Skvělí jsou
i Ondřej Rychlý v roli Dickieho, Andrea Mohylová jako
Marge a Jana Kubátová ztvárňující postavu tajemné Pat.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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27/04 / 19:00

Malá scéna DJKT

Enigmatické
variace

Slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, už
léta žije sám na vzdáleném ostrově v Norském moři. Nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview.
Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku,
překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize Zapřená láska – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který věnoval H.
M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají?
A o čem všem ví novinář? Vstupenky na herecký koncert
Martina Stránského a Jana Maléře lze zakoupit pouze
v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16.

28/04 / 15:00

Divadlo Alfa

Kosprd a Telecí
Děti Kosprd a Telecí trpí v mateřské školce: Telecí kvůli sardinkové pomazánce a Kosprd proto, že nemůže s tátou
pracovat v senzační dílně na výrobě báječné červené
vzducholodi. Svět začne být o dost hezčí, když spolu začnou Kosprd a Telecí kamarádit. Jenže udělají
opravdu velký průšvih, právě kvůli červené vzducholodi, a rodiče zasáhnou: mají na sebe špatný vliv, pryč
od sebe! Ale opravdové přátelství má velkou sílu už
v mateřské školce.

14/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Takový žertík

O tom, že o rozchodech se
nemá žertovat, vás přesvědčí
představení Divadla Na Jezerce. Najdete v něm vše, co
ke kvalitní komedii patří – vtipné dialogy, přesně pointované situace, jemné gagy i uměřeně komickou stylizaci postav. Takový žertík však nabízí ještě něco navíc
– za komediálním veselím se skrývá trpká příchuť provázející věčný kolotoč hledání, opouštění, ztrácení a znovuhledání vysněného partnera či partnerky. Hrají Miluše
Šplechtová, Jan Hrušínský, Martina Menšíková, Zdeněk
Hruška, Patrik Rudolf Stärz a Patrik František Staněk.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo Alfa chystá
na 18. květen večerní premiéru
nové inscenace Panská farma,
která vznikla na motivy Orwellovy Zvířecí farmy.
… že 5. května uvede Velké divadlo DJKT Tylovo
drama Drahomíra a její synové.
… že 33. Skupova Plzeň se koná od 13. do 17. 6.
… že na začátku května přijedou do Plzně studenti
z ukrajinského Lvova a budou hostovat se svým divadelním představením v Moving Station.
… že Nová scéna DJKT chystá na 12. května premiéru muzikálové komedie Donaha!
… že Divadlo Alfa stráví skoro celý duben ve Spojených arabských emirátech, a to s inscenací Tři
mušketýři a s koláží o českém lidovém loutkářství
Alfa letem světem.
… že Žongléros Ansámbl chystá v květnu v prostorách Moving Station opět přehlídku Cirkus
do gala. Bude se konat v termínu 5. 5. a nově
ve dvou sériích – odpoledne a večer.
… že Malá scéna DJKT připravuje na 19. 5. obnovenou premiéru inscenovaného čtení V žen Karla IV.
… že Herecká škola Blanky Luňákové uvede
14. května v Moving Station derniéru své úspěšné surrealistické komedie Muzeum horní, muzeum dolní.
… že Alfa na Americké uvede 20. května představení 3 verze života s Lindou Rybovou, Janou
Janěkovou ml., Davidem Prachařem a Igorem
Chmelou.
… že týden uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby je letos vyhlášen v termínu 20.–27. 5. a centrum Johan během tohoto týdne uvede v Moving
Station Laureátské večery, které představí to nejlepší z jarní série přehlídek amatérské divadelní
tvorby v Plzeňském a Karlovarském kraji.
… že v Moving Station se 22. až 26. dubna konají
Ozvěny brněnského Ekofilmu – mezinárodního filmového festivalu s tematikou životního prostředí.
… že Kino Beseda zve v dubnu na balet
Plameny Paříže v podání moskevského Velkého
divadla (8. 4.).

duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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do 02/04

Studijní a vědecká
knihovna PK

Po práci zábava
– rytmus života
Plzeňanů
v 19. století

V průběhu 19. století se Plzeň měnila z řemeslného města se silným podílem zemědělství na město průmyslové.
Zrušení poddanství umožnilo volný pohyb obyvatelstva stěhujícího se do města za obživou. Osmihodinová
pracovní doba byla na našem území uzákoněna až roku
1918. Do té doby byl čas věnovaný zaměstnání různě
dlouhý, v zemědělství často od východu do západu slunce. Volný čas byl považován za vzácný statek, na který si
obyvatelstvo postupně zvykalo. Výstava představuje
na základě dobových dokumentů z fondu knihovny čas
pracovních povinností i obvyklé způsoby trávení volného času lidí ve veřejném prostoru v 19. a na počátku
20. století, kdy se sama Plzeň a její okolí stala žádaným
cílem tehdejších výletníků.

TIP NA DUBEN
16/04–27/05

Výstava
představí
PLZEŇSKÉ
NOVOSTAVBY
Poznejte, jak se za poslední čtyři roky vyvinula
architektonická kultura v Plzni. Výstava na terasách u řeky Radbuzy na Anglickém nábřeží (pod
Komerční bankou) představí během dubna a května plzeňské novostavby nominované na Cenu
Hanuše Zápala za období 2014–2017. O cenu primátora města Plzně bojuje v letošním 4. ročníku
architektonické přehlídky celkem 17 novostaveb
vzniklých od ledna 2014 do prosince 2017. Navržené stavby posoudí odborná mimoplzeňská porota
a vítěze vybere a cenu mu předá primátor Martin
Zrzavecký na slavnostním večeru 12. dubna 2018.
Více informací k Ceně Hanuše Zápala najdete
na www.ukr.plzen.eu.

duben 2018 | www.zurnalmag.cz

do 08/04

Národopisné
muzeum Plzeňska

Josef Hodek
a kniha

Výstava vůbec poprvé v úplnosti představuje knižní tvorbu významné osobnosti plzeňské kultury, malíře a grafika Josefa Hodka. V roce 2018 si připomeneme sto třicáté
výročí jeho narození v Hořehledech na jižním Plzeňsku.
Současně je tento rok jubilejním pro vznik Československé republiky, v jejíchž službách Josef Hodek jako učitel
působil, a svým výtvarným dílem podporoval její demokratické ideály. Výstava představuje více než stovku
titulů z let 1913 až 1954. Zvláštní pozornost je věnovaná
zejména plzeňským bibliofiliím. Připomíná se i Hodkova
spolupráce s nakladateli Vladimírem Žikešem a Josefem
Hladkým, ale také jeho edice Proměny, ve které ve 20. letech vycházely povídky renomovaných českých spisovatelů. Na výstavě ale nechybí ani Hodkovy soukromé erotické tisky nebo básnické sbírky plzeňských autorů, které
v průběhu let ilustroval. Knižní exponáty doplňuje také
řada Hodkových grafických listů a exlibris či jeho návrhy
knižních vazeb a spolupráce s plzeňským uměleckým
knihvazačem Karlem Šilingrem.

do 09/05

Západočeská galerie

Čas, čas, čas …
v umění 19. století

Výstava doprovázející letošní
téma Smetanovských dnů „Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století“, ukazuje několik podstatných kapitol této
obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o vnímání
času v běhu přírodních cyklů, dělením liturgického roku
a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas
v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji od začátků ke konci, k lepšímu a dokonalejšímu. Některé náměty,
jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají, i když se v průběhu století po stylové stránce mění.
Otázky vnímání času a jeho vizualizace se v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti objevují nově. Je to například důraz na každodennost, zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace,
které s sebou přináší novou senzualitu v zobrazování
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a umělecké možnosti, jako je povýšení skici na definitivní
dokončené umělecké dílo.

do 27/05

Západočeská galerie

Trauma / tíseň /
extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

Výstava sleduje proměny zobrazování patosu formou
expresivity lidského těla ve výtvarném umění a vizuální
kultuře v posledních sto dvaceti letech a představuje několik tendencí či poloh, do nichž se formule patosu rozvinuly. Návštěvníci se setkají s díly, jejichž autory jsou Felix
Jenewein, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, František
Bílek, Ladislav Šaloun, František Foltýn, Käthe Kollwitz,
Quido Kocián, Jaroslav Horejc, Jan Štursa, Dana Kyndrová,
Dita Pepe a desítky dalších českých a zahraničních umělců.

do
30/06

Foyer Nové scény DJKT

J ak se dělá divadelní
kostým

Napadlo vás někdy, kolika páry šikovných rukou projde
divadelní kostým, než ho obléknou umělci? Expozice
„Jak se dělá divadelní kostým“ je další ze série výstav nazvané „Jak se dělá divadlo“, která vzdává hold všem divadelním profesím významně se podílejícím na vzniku
inscenace. Přiblíží návštěvníkům tvůrčí proces od návrhu až po hotový kostým, zavede je do krejčoven, dílen,
ale i do vlásenkárny a maskérny. Součástí výstavy, která
bude ve foyer Nové scény k vidění až do konce sezóny, bude několik autentických kostýmů, paruk a líčidel
a také krátký exkurz do historie.

od 28/03

Západočeské
muzeum

Kořeny

Svět kořenů je plný barev, příběhů a překvapení. Po překročení bludného kořene se
zmenšíte a ocitnete se pod zemí, v půdě. V tajemné říši
kořenů zažijete to, co tu zažívá třeba krtek. A jak krtek
vypadá doopravdy? Co má ve spíži a kdo s ním v podzemí ještě bydlí? Jak vypadají kořeny hodně zblízka,
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co dělají a s kým se kamarádí? Potkáte kořenové lupiče
a podzemní zpěváky, mistry světa ve skoku vidličkou,
i podzemní internet. Dozvíte se, jaká tajemství odkrývají v půdě čeští vědci. V dámském a pánském koutku
si v pohodlí můžete počíst o kořenech jedlých, pitných,
krásných i vychytralých, zatímco děti budou tahat pohádkovou velikou řepu. A nakonec zjistíte, že bez fantazie se v podzemním světě neobejdete a že hranice mezi
realitou a fantazií je tenká. Zkuste ji najít.

04/04 / 17:00

Západočeská galerie

Jaroslav Špillar,
Vodník v zimě,
1899

Cyklus Jedno dílo / jeden svět tentokrát představí obraz zahrnutý ve výstavě Čas, čas, čas … v umění 19. století, který představí ředitel ZČG Roman Musil. Řeč bude
o jedné z nejoblíbenějších pohádkových bytostí české
kultury – vodníkovi a jeho zobrazení v českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století. Téma vodníka
má ve výtvarném umění řadu podob. Jeden z nejpozoruhodnějších obrazů vodníka namaloval před rokem
1899 Jaroslav Špillar, který ho vzápětí představil na své
první souborné výstavě v Topičově salonu v Praze pod
názvem Vodníkův zimní klid. Špillarův Vodník je jedním z mála případů, kdy je tato pohádková postava
umístěna do zamrzlé vodní plochy a nabízí zajímavé
a mnohoznačné interpretace. Přednáška se výjimečně nekoná v Masných krámech, ale v přednáškovém
sále v Pražské 13, kde je v přízemí výstava i s obrazem
nainstalována.

od 04/04

Galerie Evropského
domu SVK PK

Vjem Doteku

Zuzana Pernicová je mladá výtvarná umělkyně, která absolvovala střední školu umění
a designu v Brně v oboru malba. Ve studiu pokračovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Ateliéru papír
a kniha, a pak přešla do ateliéru malby. V současné době
už několik let žije a pracuje v Miláně. Ve své tvorbě se
věnuje vztahu mezi dvěma bytostmi, osamění a hledání vlastní životní a umělecké cesty. Vernisáž výstavy se
uskuteční 3. dubna od 17 hodin.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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od 05/04

Galerie Ladislava
Sutnara

Nové obrazy
z Íránu

Výstava současné íránské ilustrace obsahuje téměř
40 prací nejlepších íránských ilustrátorů, kteří získali
prestižní ocenění a jsou uznáváni po celém světě, mezi
nimi například Hoda Haddadi a Ali-Reza Goldouzian.
Výstava byla již uvedena v Dánsku, Švédsku a naposledy v Polsku. Tento unikátní projekt shromažďuje poprvé na jednom místě nejlepší díla současných íránských
umělců, díky nimž mohou být v jednotlivých ilustracích
obdivovány a porovnávány jejich různé umělecké postupy. Vernisáž výstavy proběhne 4. dubna od 18 hodin.

od 06/04

Galerie města Plzně

Divoká a krásná

Jarní výstava v Galerii města
Plzně představí abstrakci nejmladší české generace. K vidění budou díla Filipa Dvořáka, Martina Lukáče, Tomáše
Predky, Julia Reichela, Romana Výborného, Břetislava
Malého a Davida Krňanského. Projekt představí výběr
několika desítek děl sedmi známých i méně známých
umělců mladší generace, kteří pracují velmi netradičně
s tradičním médiem, jakým je obraz, reliéf koláž, nebo
objekt. Vernisáž výstavy se koná 5. dubna od 17 hodin,
na 26. dubna je připravena komentovaná prohlídka.

19/04 / 17:00

Západočeská galerie

Dekadence
a expresionismus
ve výtvarném
umění a hudbě

Doprovodný pořad k výstavě Trauma / tíseň / extáze
/ prázdnota. Formule patosu 1900–2018 přiblíží variabilitu možností výtvarného a hudebního vyjádření
subjektivního prožitku deformace světa na přelomu
19. a 20. století. Z této bohaté škály se přednáška soustřeďuje na vztah dekadence, expresivního symbolisduben 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 25. května proběhne Plzeňská muzejní noc.
… že Západočeská galerie
zve 2. května od 17 hodin na přednášku z cyklu
Jedno dílo / jeden svět. Ivana Jonáková představí
dílo Mikoláše Alše Žalov.
… že výstava Klára Becková – Loosová, svědkyně jedné epochy, kterou loni ve Staré synagoze
zhlédlo více než tisíc lidí, putuje nyní do Lotyšského židovského muzea v Rize a přes léto bude
vystavena v Bruselu.
… že 16. května od 17 hodin zve Západočeská
galerie na přednášku Duše v těle.
… že v květnu do Galerie Ladislava Sutnara putuje výstava studentů Chicagské univerzity s názvem Pilsen.
… že v Galerii Evropského domu SVK PK bude
v květnu k vidění výstava fotografií belgických
literátů.
… že v Riegrově ulici bude v květnu instalována
výstava Paměti národa, která představí tři nové
turistické trasy mobilní aplikace Místa Paměti
národa.
… že v Galerii Jiřího Trnky začíná 25. dubna výstava Fila nejen černobílá.
… že Unie výtvarných umělců připravila cyklus šesti přednášek o stručné historii a proměnách kultur
podél Hedvábné stezky s názvem Miniakademie
výtvarného umění. První přednáška proběhne
12. dubna od 17 hodin v Západočeském muzeu.
… že Knihovna města Plzně chystá oslavu 85. narozenin básnířky Karly Erbové, kterou doprovodí
výstava Evy Hubatové z jejich společné bibliofilie
Ariadné na Naxu. Vernisáž výstavy a křest nové
sbírky Karly Erbové proběhne 2. 5. od 17 hodin.
mu a německého expresionismu skupiny Die Brücke
ve spojení s myšlením doby ve vyhrocené polaritě filozofie A. Schopenhauera a F. Nietscheho. Dominantními
osobnostmi přednášky jsou malíři E. Munch, E. Schiele,
E. Nolde a skladatelé A. Schönberg, R. Strauss a S. Prokofjev. Komplexní pohled na komplikovanou existenciální
problematiku přelomu 19. a 20. století doplní německá
expresionistická poezie a film. Přednáší docent Jaroslav
Bláha z Univerzity Karlovy v Praze.
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KAM ZA KULTUROU
od 01/04

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
– Zahájen zápis
do tanečních kurzů PODZIM 2018
Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do podzimních tanečních kurzů. Přijďte si užít exkluzivní taneční
v Měšťanské besedě pod taktovkou nejmladšího tanečního mistra Nikoly Gregoriadese. Můžete se těšit
na skvělé vyučovací lekce, prodloužené lekce, fashion
& selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně, soutěž o MISS
a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném plesu budete
tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Přihlaste se do 14. dubna 2018 a získejte slevu za včasný
zápis a bonus ke kurzovnému. Výuka od října, online přihlášky a informace na tel.: 720 121 060 nebo
na www.gregoriades.cz.

TIP NA DUBEN
07/04 / 11:00

ArABFEST 2018

Festival
arabské
kultury

Velký sobotní program
Město hrou bude zábavným dnem pro jednotlivce i celé rodiny. Vůbec poprvé v Plzni budete
moci zavítat na ORIENTAL STREET FOOD MARKET,
na kterém ochutnáte tradiční pochutiny Blízkého
a Dálného východu. Projdete se po orientálních
trzích, poslechnete si cestovatele, zhlédnete tematické filmy, naučíte se domluvit po marocku
nebo napsat své jméno v arabštině. Užijete si atmosféry prosycené vůní arabské kávy a mátového
čaje, zatímco děti budou stavět mrakodrapy či animovat. Od 20 hodin vystoupí marocká zpěvačka
Hafsa Rmich, následná afterparty bude v režii DJ
Dirty Bastard a DJ Americano. Podrobný program:
www.arabfest.cz. Akci podporuje Velvyslanectví
Státu Kuvajt v Praze.

30

Kulturní tipy

od 01/04

ZOO

Akce v ZOO
Duben je v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
nejbohatším měsícem na doprovodné víkendové
a sváteční akce. Velikonoční neděle a pondělí budou
na Lüftnerce patřit velké oslavě Velikonoc. O týden
později se koná oblíbená Ptačí sobota s bohatým
dovednostním programem pro děti na zemi i v korunách stromů. Nositelé ptačích jmen budou mít slevu
na vstupném. Sobota 21. dubna bude celodenní oslavou Mezinárodního dne Země. A konečně posledního
dubna se stane statek Lüftnerka místem velkého čarodějnického srazu. Součástí bude strašidelná pohádková stezka, volba nejvyvedenějších čarodějnic a čarodějů a opékání vuřtů.

04/04 / 17:00

Papírna

Úspěchobraní
Putovní konference letos poprvé zavítá i do Plzně. Mezi řečníky bude například známý youtuber Kovy, jehož nejúspěšnější video vidělo kolem osmi a půl milionu lidí,
nebo devatenáctiletá podnikatelka a designérka Lucie
Štruncová, jejíž umělecké předměty z polymerové hmoty se prodávají po celém světě. Konference představuje
osobnosti ve věku do 30 let, které se živí tím, co je baví.
V rámci přednášek se účastníci dozvědí o jejich začátcích, inspiraci, zkušenostech i problémech, které řečníky během jejich kariéry potkaly.

07/04 / 08:30

Borský park

RUN for ProCit
U příležitosti Světového dne
porozumění autismu pořádá
Občanské sdružení ProCit, z.s. třetí ročník charitativního modrého běhu. Registrace běžců se rozbíhají
v půl deváté, běhy startují po desáté. Kromě toho tu
pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej a dětská překážková dráha. Pro dobrodruhy jsou
připraveny speciální zážitkové běžecké trasy. Milovníci dobrého jídla a pití se mohou těšit na ochutnávduben 2018 | www.zurnalmag.cz
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ku skvělé kávy, francouzských delikates, piva, moštů
nebo výborné vegetariánské polévky. Zakoupením
startovného nebo drobného dárku vyjádříte podporu
dětem s autismem. Více informací a registrace běžců
na www.runforprocit.cz.

07/04 / 15:00

D klub

Velikonoce
aneb Jaro vítej
Komponovaný hudební pořad
pro děti od 4 do 10 let je směsí zábavného vyprávění
o vzniku a zvycích velikonočních svátků od pohanských
dob až po současnost, lidových koled, písní a básniček.
Vstupné 40 Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně bez nároku na židli. Vstupenky lze zakoupit pouze
před představením. Pokladna otevřena od 14:30 hodin.
Hraje Umělecká agentura Petra Kubce.

08/04 / 09:00

Krašovská Aktivity
centrum Plzeň

Festival kondice

Festival kondice je spojením
kondice, zdraví, pohybu a krásy. Můžete si na něm zacvičit, zasportovat a získat sílu a kondici. Vybrat si můžete z pestré nabídky různých cvičebních aktivit pod
vedením zkušených lektorů, trenérů a profesionálních
sportovců, jimž vévodí jména, jako je Olga Šípková či
David Huf. Kromě cvičení vás čeká třeba i lekce brazilské
samby, prodej doplňků pro zdraví, krásu a vitalitu, nebo
vystoupení pole dance. Více na www.krasovska.cz.

10/04 / 15:00

OC Plzeň
Rokycanská

Casting
Schwarzkopf
Elite Model Look
I letos mohou dívky a mladí muži vyzkoušet své štěstí
a zúčastnit se castingu prestižní soutěže. Do soutěže se
mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad
170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

183 cm. Ambasadorkou soutěže je topmodelka Denisa
Dvořáková, která bude provázet všemi castingy. Ve většině měst předvedou modelky agentury Elite Model
Management Prague nové trendy v oblasti účesů a barev pro rok 2018 – Schwarzkopf Looks. Všichni zájemci,
i z řad doprovodu či přihlížejících, kteří si chtějí nechat
poradit s péčí o vlasy, mohou absolvovat zdarma analýzu vlasů od značky Schwarzkopf.

11/04 / 18:00

DEPO2015

Hybatelé
architektury:
Věslav Michalik
První část přednáškového
cyklu věnovaného osobnostem, které dokáží pohnout
současnou českou architekturou, nabídne setkání se
starostou Dolních Břežan Věslavem Michalikem. Ten stál
v čele dramatické změny malé zanedbané obce v pří-

TIP NA DUBEN
14/04 / 08:00

Nepomuk

Otvíráme
Nepomuk!
V polovině dubna začíná
v Nepomuku turistická sezóna. Během jejího slavnostního zahájení bude možné navštívit některé
běžně nepřístupné historické interiéry, zúčastnit
se komentovaných prohlídek města, zhlédnout
klání keltských válečníků, poslechnout si gotickou kapelu nebo se seznámit se starodávnými
řemesly. Dopoledne můžete nakoupit regionální potraviny na náměstí A. Němejce s živou
hudbou v podání plzeňské skupiny The Dixie
Hot Licks a Divadlo ToTem zase zahraje pohádku O Smolíčkovi v Městském muzeu a galerii.
Začátek je v 10:00 hodin a po skončení bude
následovat loutkářský workshop. Tento den je
vstupné do všech památkových objektů a místních muzeí zdarma. Více informací o akci najdete
na www.otvirame.nepomuk.cz.
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jemné místo k žití s vynikající architekturou a kvalitním
veřejným prostorem. Ve své přednášce poukáže na to,
že se tato transformace odehrála především díky vůli
a dlouhodobé snaze zúčastněných lidí. Vstupenky v ceně
50 Kč na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více
informací na pestujprostor.plzne.cz.

12/04 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Beseda a autorské
čtení Václavy
Jandečkové

11/04 / 19:00

DEPO2015

5 holek v tuktuku
skrz Jižní Ameriku
Ženské do expedic nepatří.
Tvrdí to nejen protřelí námořníci a zkušení cestovatelé,
ale i renomovaní psychologové. Výprava pěti dobrodružek pod vedením Lucie Radové si o tom myslela své
a rozhodla se ukázat, že holky do expedic prostě patří.
Podaří se jim ujet 5 555 km skrz Jižní Ameriku? Pokud
ano, stanou se první ryze ženskou výpravou na světě,
která podnikla podobnou cestu a nevytrhala si navzájem vlasy. A protože žádná nevlastní žádný vhodný
vůz, rozhodly se pořídit si přímo v Kolumbii nejroztomilejší dopravní prostředek: motorizovanou tříkolku
neboli tuktuk!

TIP NA DUBEN
28 a 29/04

Letiště Plasy

Den ve vzduchu
Další ročník největší letecké show na západě
Čech se blíží a fandové letectví se opět mohou těšit
na pořádnou porci moderních i historických letadel.
Pozvánku do Plas přijal vicemistr světa Red Bull Air
Race 2017 Martin Šonka, opravdovým tahákem bude
také legendární stíhací letoun MiG-15UTI. V rámci
oslav 100 let od založení Československa se na nebi
bude vznášet opravdová lahůdka, kterou je celodřevěné letadlo Avia BH-1. Účast přislíbila také Armáda
ČR se svými pány nebes JAS-39 Gripen a České aerolinie nabídnou průlety dopravního letadla. Diváci se
mohou těšit také na opravdu netradiční závod. Proti
sobě se totiž postaví elektro letadlo a elektro automobil. Více info na www.denvevzduchu.cz.

32

Václava Jandečková přichází se zbrusu novou knihou
Falešné hranice: Akce Kámen. Hovořit bude o obětech
a strůjcích nejutajovanějších zločinů StB v letech 1948–
1951. Nenechte si ujít osobní setkání s autorkou, která
poodkryje roušku tajemství kolem příslušníků StB v roli
převaděčů přes hranici.

16/04 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Nejlepší kniha
o Fake News!!!

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se
na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás
snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení
fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují?
Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi,
šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti
nim můžeme bránit? LiStOVáNí navazuje na úspěšnou
adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět
další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.

21/04
13:30

Prostor Spirála Plzeň

 ým Kořenům – hlasová
M
dílna s Milli Janatkovou

Toužíte zpívat, setkat se s lidmi a oslavit svůj život hlasem a uvolněným dechem? Půldenní dílna propojující hlas, zpěv a nenáročný hravý pohyb je tu pro vás.
Společné setkání oslavíme ve zpěvu nejen české lidové hudby v kruhu jako za starých časů. Přirozeně propojíme dech, hlas, rytmus, pohyb, relaxaci a posilující
i uvolňující kořenová témata, která se týkají každého
z nás. Cena dílny je 700 Kč a je nutné se předem přihlásit. Více informací o lektorce a celé akci na stránkách
www.prostorspirala.cz.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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25/04 / 18:00

Moving Station

Hybatelé architektury: Michal Škoda
Ve druhém dílu přednáškové série vystoupí oceňovaný umělec a kurátor Michal Škoda,
který již dvacet let vede Galerii současného umění architektury Domu umění v Českých Budějovicích. Ve svém
vystoupení přiblíží způsob, jakým tato instituce zprostředkovává špičkovou domácí i zahraniční architekturu
českému publiku. Představí i instalaci architekta Jana
Šépky, který v roce 2016 ukryl Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí. Vstupenky v ceně 50 Kč na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací
na pestujprostor.plzne.cz.

26/04 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Dagmar Pecková –
dítě štěstěny
Nově vzniklý cyklus besed Přímá řeč bude každý měsíc publiku představovat konkrétní profese skrze jejich
úspěšné nositele. Beseda s přední operní pěvkyní, během níž nahlédneme do její profesní kariéry okořeněné
osobními zkušenostmi, odhalí pozitiva i úskalí její profese. Představena bude také nová kniha rozhovorů Lukáše
Kuty Dagmar Pecková: Dítě štěstěny.

26/04 / 19:00

Měšťanská beseda

Úsměvy
Zdeňka Trošky
s písničkami
Simony Klímové

Známý režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech,
které všichni známe, ale i o jídle, dietách a dobrotách
ve všech podobách. Samozřejmě uslyšíte i veselé zážitky z natáčení a z bujarého mládí. Večer doprovodí písničkami Simona Klímová. Pořad je koncipován do dvou
bloků s přestávkou, během které návštěvníci můžou
napsat na lístečky své dotazy na oba aktéry.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

26/04
19:00

Měšťanská beseda

 výcarsko – velká cesta
Š
srdcem Alp

Alpské štíty, ledovce i rozkvetlé louky s dřevěnými salašemi. Výtečné sýry, neodolatelná čokoláda a lahodné víno,
ale také mohutné hrady, průzračná jezera či malebná
města. To nejlepší ze země, kde jsou hory doma a vlaky
jezdí na minutu přesně, můžete zažít na multimediální
cestovatelské diashow s vyprávěním Martina Loewa.

03–11/05

Gymnázium
Mikulášské náměstí

Jaro v alpinu 2018

Začátkem května se opět všichni milovníci vypraví na výstavu skalniček, květin a okrasných dřevin, kterou pořádá Alpinum klub Plzeň na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí. Návštěvníci
zde mohou spatřit nejen běžné rostliny z trvalé výsadby, ale i četné vzácné exponáty rostlin, které pro tuto

TIP NA KVĚTEN
05/05 / 12:00

U Pechtů

Pivní běh
Opět po roce startuje v Plzni stále oblíbenější Pivní
běh. Závodníci zvládnou na pohodové trase dlouhé
cca 6 km ochutnat pět malých piv – například velmi
oblíbené belgické pivo Kasteel Rouge, pivo z dílny plzeňského Pivovaru U Lenocha a v cíli pak pivo
od Švejk restaurantu U Pětatřicátníků. Přihlásit se
do závodu je možné jednotlivě nebo v týmu. Trasa
začíná v Hospůdce U Pechtů v Květné ulici a vede
podél Radbuzy ke Klubu malých pivovarů a dále
do Štruncových sadů a zpět. Závodníkům budou
na trase odškrtávána vypitá piva na tričku nebo
startovním čísle. Na závodníky čeká v cíli originální
medaile a hodnotné ceny pro nejrychlejší běžce. Registrace na www.pivni-beh.cz.
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příležitost zapůjčují členové klubu. A není třeba se jen
dívat a snít: množství rostlin je každoročně i na prodej, a to za velmi příjemné ceny. Otevřeno bude denně
od 9 do 19 hodin, vstup 30 Kč. V sobotu bude otevřen
jen prodej, a to do 12 hodin a vstup bude zdarma.

26–27/05

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 kapelu. Těšit se můžete také na tradiční programová ohniska, která rozžijí v sobotu odpoledne místa po celé Plzni, neděle bude patřit komentovaným procházkám. Více o programu i podmínkách
přihlášení najdete na www.evropskydensousedu.cz.

29/05 / 16:00–19:00

Hypermarket
Globus Plzeň

Výprava
do zákulisí výrob
Hypermarket Globus v Chotíkově si připravil pro své zákazníky návštěvní akci „Globus z druhé strany“. Přijďte
se podívat, kde a jak zde vyrábí čerstvé pečivo, maso
a uzeniny. Těšit se můžete mimo jiné na ochutnávky
a vlastnoručně vyrobené pečivo, které si na konci exkurze odnesete. Rezervace na tel.: 373 305 199, počet
míst je omezen.

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že Noc literatury představí
šest atraktivních míst, šest
zatím nevydaných knih a šest
známých interpretů (9. 5.).
… že 1. května se na Lüftnerce konají staročeské
máje.
… že beseda s Jakubem Železným ve Studijní a vědecké knihovně PK byla přesunuta na 16. května.
… že Noc kostelů se letos koná 25. května.
… že v květnu proběhne další ročník středomořského festivalu Mediterránea Pilsen.
… že 26. května se v Besedě koná soutěž ve flamenku.
… že v DEPO2015 se každý měsíc koná swingová
tančírna s výukou.
… že 19. května se opět otevřou Plzeňské dvorky.
… že v květnovém vydání pořadu Řeknu ti, co čtu
představí Ivo Fencl Raye Bradburyho.
… že 19. a 20. května se v ZOO opět konají dny
japonské kultury.
… že v měsíci lásky vystoupí v cyklu Publicisté.cs –
Aktuálně Radim Uzel (15. 5.).
… že 25. května proběhne pětadvacátá PechaKucha Night.
… že v květnovém vydání cyklu Hovory o H bude
hovořit Jan Kumpera o knize Naše město Plzeň
a Jiří Sláma o Sazích na hrušce.
… že v polovině května proběhne další ročník Festivalu stepu (12. 5.).
… že 22. až 26. 5. proběhnou v Plzni Polské dny.

09–27/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Pojďte se opět v červenci zdokonalit v cizích jazycích!
Západočeská univerzita pořádá už 29. ročník oblíbené
Mezinárodní letní jazykové školy. Mluvit se bude anglicky, německy, francouzsky, italsky, rusky a španělsky
a připraveny jsou i kurzy češtiny pro cizince. Na výběr
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… že na červen připravuje Beseda cestovatelský
pořad Z Plzně do světa chytře, levně, často (11. 6.).
… že Německá knihovna SVK PK chystá na 10. května autorské čtení Olgy Grjasnové.
… že 15. 5. od 18 hodin proběhne přednáška lékařky Hany Sirotkové ve Waldorfské ZŠ Dobromysl
na téma Zdraví dětí z pohledu anthroposofické
medicíny.
jsou celodenní, dopolední i odpolední kurzy různých
úrovní a zaměření pro studenty, mládež, děti od 6 let
a dospělé. Více na www.isls.zcu.cz.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Film měsíce | Filmové premiéry

26/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Avengers: Infinity War / akční / sci-fi
Už nějakých deset let vládnou kinům komiksové filmy. Prakticky nahradily klasické akčňáky a baví se u nich děti i dospěláci. Společnosti
Marvel a Disney se navíc pokouší svoje filmy vždycky tak trochu odlišit a jednou zkouší superhrdiny zkombinovat se zlodějskou komedií, jindy s regulérní fantasy nebo politickým thrillerem. Avengers:
Infinity War bude ale především akce. Půjde totiž o týmovku, kde by
se měli sejít snad všichni superhrdinové od Marvelu. Takže dorazí
Iron Man ve svém létajícím kovovém obleku, mág Doctor
Strange, špiónka Black Widow, bůh hromů Thor, celá parta
Strážců Galaxie nebo nezastavitelný Hulk či nováček Black
Panther. Prostě jich bude hodně, protože tentokrát je lidstvo
až po krk v průšvihu.
Na Zemi se totiž vypravil nezastavitelný Thanos, obří záporák, který touží po Kamenech nekonečna, diamantech,
které mu mohou dát sílu ovládat půlku vesmíru. Nebo ho
zničit. A právě ty jsou ukryté na Zemi. Všichni superhrdinové
už mají za sebou pár pěkně těžkých soubojů, ale na protivníka jako je Thanos, zatím nenarazili a brzy na vlastní kůži
zjistí, že tentokrát to možná nedopadne dobře… Režie se
ujali bratři Russoové, kteří natočili druhý a třetí díl Captaina
Americy a samozřejmě dorazí hvězdy jako Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson nebo Chris Pratt. A očekávat můžete nejepičtější a nejvýpravnější podívanou letošního filmového roku. Kino Káčko uvede 28. dubna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

29/03

Sherlock Koumes / animovaný
Zahradní trpaslíci žijí hodně zajímavé životy. Nebo alespoň ti z animované rodinné komedie Sherlock Koumes. Hrdiny jsou Gnomeo a Julie, které můžete
znát ze stejnojmenného staršího animáku. Spolu s dalšími trpaslíky se přestěhovali do malé zahrady uprostřed Londýna a doufají, že tu najdou štěstí, ale
pletou se. Hned druhý den totiž oba hrdinové zjistí, že většina jejich kámošů
beze stopy zmizela. Co s tím? No co, zavolá se slavný trpasličí detektiv Sherlock Koumes a jeho parťák Watson, kteří
zjistí, kdo za krutým zločinem stojí. A práce budou mít až nad hlavu, nenechavý zloděj totiž útočí po celém městě.
Kino Káčko uvede 1. dubna.

29/03 CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ready Player One: Hra začíná / akční / sci-fi
Steven Spielberg má momentálně v kinech drama ze šedesátých let Akta
Pentagon: Skrytá válka, ve kterém Tom Hanks a Meryl Streep bojují proti
americké vládě a snaží se publikovat šokující informace o válce ve Vietnamu. Spielberg je ale workoholik, a tak si můžete dát nášup, ovšem jeho novinka Ready Player One: Hra začíná by se od Akt Pentagon nemohla víc lišit.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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Jde o adaptaci stejnojmenného bestselleru, který se odehrává v blízké budoucnosti, kdy většina lidstva tráví veškerý
volný čas ve virtuálním světě v online hře Oasis. Každý se tu může stát tím, čím chce, a protože tvůrce Oasis miloval
kulturu osmdesátých let, prohánějí se tu vedle sebe komiksoví hrdinové s postavami z filmů Návrat do budoucnosti
nebo Šílený Max. Po své smrti tvůrce Oasis James Halliday ve videu všem hráčům oznámí, že pro ně nachystal hru,
a kdo ji vyhraje, stane se majitelem celé hry a nejbohatším člověkem na světě. Wade Watts je jen průměrný a ničím
zajímavý hráč, ale právě jemu se povede shodou okolností dostat se do čela závodu, ve kterém jde o všechno. Spolu
se svými přáteli teď musí dorazit do cíle jako první, jinak celá Oasis skončí v rukách prohnilé společnosti, která je
připravena ji celou zničit. Ready Player One slibuje unikátní zážitek, který si užije každý milovník filmů, videoher,
hudby a kultury nejen osmdesátých let. Bude to jízda. Kino Káčko uvede 1. a 7. dubna.

29/03

CineStar, Cinema City

Operace Entebbe / krimi / drama / thriller
V roce 1976 sledoval celý svět se zatajeným dechem to, co se dělo v Entebbe
v Ugandě. Právě tady totiž přistálo letadlo Air France s více než dvěma stovkami lidí na palubě. A nedobrovolně. Mezi cestujícími totiž byli i němečtí
radikálové, kteří s pomocí zbraní donutili posádku, aby poslouchala jejich
rozkazy. Let z Tel Avivu do Paříže tak zamířil do Afriky, kde chtěli únosci vyjednávat o výkupném a o propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Situace se nevyvíjela dobře a Izrael se rozhodl
pro kontroverzní řešení a vyslal do Ugandy speciální jednotku, která měla rukojmí osvobodit. Za jakoukoliv cenu.
V kině se můžete těšit na německou hvězdu Daniela Brühla z filmů Captain America: Občanská válka a Rivalové.

		

CineStar, Cinema City

29/03

Vezmeš si mě, kámo? / komedie
Yassin sice není rodilý Francouz, ale v Paříži studuje architekturu, a on i celá
vesnice, která se na jeho školné složila, věří, že jednou předvede velké věci.
Ale nepředvede. A nejspíš ani nedostuduje, protože propadl u zkoušky a tím
přišel i o studentské vízum. Hrozí mu vyhoštění, a to je situace, která si žádá
okamžité a klidně i extrémní řešení. Yassin se musí oženit. Pár dam by sice na obzoru bylo, s nimi to však úplně nevyjde, a tak se Yassin rozhodne přemluvit svého nejlepšího kámoše Freda, aby do toho šel. A co by člověk neudělal
pro nejlepšího kamaráda? Zvlášť, když jde vlastně jen o formalitu. Celá situace ale oběma hrdinům začne malinko
přerůstat přes hlavu, a když se na scéně objeví přísný imigrační úředník, musí se oba kluci začít opravdu hodně
snažit, aby jejich falešné manželství neprokoukl a neskončilo to průšvihem.

05/04

CineStar

Ztratili jsme Stalina / komedie / drama
Život, dílo a vláda Josefa Stalina nabízejí spoustu materiálu pro filmaře, spíš
ovšem pro ty, kteří se specializují na dramata a depresivní podívanou. Moc
hezkých věcí se za Stalinova panování v Sovětském svazu nedělo. Film Ztratili jsme Stalina je ovšem komedie, i když hodně černá a dokonce tak nekorektní, že v Rusku ji ani nepustili do kin. 5. března 1953 umírá Josef Stalin,
který pevnou rukou vládl velké části světa. Co teď? To vlastně nikdo pořádně neví, jisté ovšem je, že se budou dít
velké věci. Když žil, i jeho nejbližší spolupracovníci raději mlčeli a šoupali nohama, aby neskončili na Sibiři nebo
s kulkou v hlavě, teď se ale můžou naplno projevit jejich charaktery, mocenské choutky a ambice. Nikdo ale moc
netuší, co konkrétně dělat. Strach, zbabělost a nejistota jsou v nich zakořeněné tak, že jeden druhému jdou sice
po krku, ale nikdo vlastně moc neví, co s nově získanou mocí dělat…
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Cinema City, Kino Káčko 05/04

Den co den / drama / romantický
Vymyslet originální zápletku pro romantický film není žádná sranda, ale tvůrcům novinky Den co den se to docela povedlo. Hlavní hrdinkou je dospívající
Rhiannon, krásná, ale trochu svérázná a hlavně hodně stydlivá dívka, která
pořád ještě čeká na tu opravdovou lásku. A dočká se, i když v takové podobě,
s jakou moc nepočítala a která po ní bude chtít věci, jaké si ani nedokázala představit. Říká se, že důležité není, jak
člověk vypadá, ale jaký je uvnitř. Jakou má duši a právě do duše se Rhiannon zamilovala. Jmenuje se A a každý den
se probouzí v jiném těle. Oba hrdinové jsou připravení a odhodlaní poprat se s nečekanou situací, zároveň ale vědí,
že nemají ani tušení, co přijde zítra. Přesto chtějí udělat všechno pro to, aby mohli být spolu. Režie se ujal profík
na romantické filmy Michael Suscy, který natočil i klasiku Navždy spolu. Kino Káčko uvede 8. dubna.

05/04

CineStar, Kino Káčko

Do větru / drama
Strávit dovolenou na moři pod plachtami se může na první pohled jevit jako
hodně dobrý nápad, hrdinové dramatu Do větru ale na vlastní kůži zjistí,
že to nemusí být až taková pohoda. Když je totiž všude kolem jen voda, dá
se jen těžko utéct před věcmi, které by člověk rád nechal daleko za zády.
Do větru se točí kolem sourozenců Matyáše a Natálie, kteří se v létě plaví
na plachetnici okolo Řecka. Nic jim nechybí a nic moc by neměnili, přesto je jedna velká změna čeká. Přidá se
k nim totiž mladý dokumentarista Honza, syn majitele lodi, který by rád plul s nimi. Honza se začne s Natálií
sbližovat a Matyáš z toho nemá radost. Ve vzduchu visí napětí a tajemství, která měla navždy zůstat tajemstvími.
Neobvyklé drama o ještě neobvyklejším milostném trojúhelníku zdobí herecké výkony Vladimíra Polívky, Jenovéfy Bokové a Matyáše Řezníčka. Kino Káčko uvede 12. dubna.

		

CineStar, Cinema City

05/04

Gringo: Zelená pilule / akční / drama / komedie
Harold Soyinka má nejen dost neobvyklé jméno, ale i zaměstnání. Pracuje pro
farmaceutickou společnost, která se pokouší na trh uvést nové léky z konopí,
a Harold kvůli tomu musí odjet pracovně do Mexika. A čeká ho tu dobrodružství, na které nebyl ani v nejmenším připravený. Farmaceutický byznys je totiž
zatraceně tvrdý, konkurence nikdy nespí a především tu jsou mexičtí narkobaroni, kteří nemají ani trochu radost, že jim do kšeftu leze nějaká společnost vyrábějící léky. Anebo jsou ještě nebezpečnější Haroldovi kolegové, cyničtí šéfové Richard a Elaine? Jisté je, že ho čeká pořádná jízda plná drog, zabijáků,
nájemných vrahů, podrazů, šílených akčních scén a pekelně černého humoru. A taky dorazí pár hereckých hvězd.
Hlavní roli si zahrál talentovaný David Oyelowo, kterému budou krýt záda Charlize Theron, Sharlto Copley nebo Joel
Edgerton, jehož brácha Nash Edgerton film režíroval.

05/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času / rodinný
Švédský spisovatel Jo Nesbø bývá považován za krále severských detektivek. V kinech jsme mohli vidět jeho svéráznou a hodně drsnou podívanou
Lovci hlav, vymyslel námět kontroverzního seriálu Okupace a vloni to s ním
zkusil i Hollywoodu. Americká verze slavné detektivky Sněhulák se ovšem
vůbec nepovedla a nelíbila se ani divákům, ani kritikům. Jo Nesbø ovšem
duben 2018 | www.zurnalmag.cz
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nepíše jen detektivky, ale i příběhy pro děti, a teď se s jedním z nich budete moct seznámit i v kině. Jo Nesbø:
Doktor Proktor a vana času je druhý díl série dobrodružství o Líze, Bulíkovi a tak trochu trhlém vynálezci jménem
Doktor Proktor. Ten se tentokrát vydává do Paříže, kde chce najít svou ztracenou lásku, Julietu Margarínovou.
Hodlá cestovat do minulosti a zabránit její svatbě se strašlivým zloduchem, ale nevyjde to a on v minulosti zůstane. Zachránit ho můžou jedině Líza s Bulíkem. Kino Káčko uvede 7. a 8. dubna.

		

		

CineStar

05/04

Souboj pohlaví / komedie / životopisný / drama
Emma Stone získala vloni Oscara za muzikálovou pecku La La Land a Steve
Carell se tak dlouho řadil k předním hollywoodským komediálním hercům, až
ho to přestalo bavit a začal zkoušet vážné role. A se sakra velkým úspěchem.
Teď se tihle dva sešli u dramatu Souboj pohlaví, které, i když byste to podle názvu možná nehádali, bude točit hodně kolem sportu. Píší se sedmdesátá léta,
v Americe probíhá sexuální revoluce a společnost se od základů mění. Ale Bobbymu Riggsovi je to srdečně jedno.
Tenhle bývalý tenisový šampión je gambler, flákač, sexista a stoprocentní šovinista. Někdo ho za to miluje, někdo
nenávidí. Billie Jean King patří do té druhé skupiny. Je to tenisová hvězda, ale i aktivistka, která bojuje proti starému
světu. Je jasné, že tihle dva spolu nemají krom sportu nic společného, když ale velkohubý Bobby porazí na kurtu
ženskou tenisovou dvojku, rozhodne se Billie, že se mu postaví. A když se ti dva střetnou na kurtu, je celému světu
jasné, že tady nejde jen o tenis…

12/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Pepa / komedie / drama
Filmografie režiséra Jána Nováka není zrovna zářivá. Natočil čtvrtý Kameňák
nebo nepovedenou rodinnou pohádku Dukátová skála, ale třeba si napraví
pověst se svou novinkou Pepa. Mělo by jít o trochu hořkou komedii, s jejímž
hrdinou se život nikdy moc nepáral. Soudružka učitelka ho ve školce neměla
moc ráda, ve škole si hledal kamarády jen těžko a na gymnáziu byl vyloženě
za outsidera. Teď je ve středním věku a žije ten nejobyčejnější život. S manželkou Zdenou chodí hrát každý den
ke kamarádům karty, vychovává dospívající dceru Zdeničku a zdá se, že mu vlastně nic nechybí. Ale není to to,
o čem kdy snil. Jeho život se ale možná od základu změní, když k němu do kanceláře vstoupí nová kolegyně, půvabná Pavlína. Anebo by tou změnou mohla být krásná recepční, kterou tajně sleduje dalekohledem a jejíž život
s přítelem Emanem má taky svoje stinné stránky? Pepu v každém případě čeká změna. A hodně velká. V hlavních
rolích uvidíte Michala Suchánka, Petru Špalkovou a Jakuba Koháka. Kino Káčko uvede 14. dubna.

		

CineStar, Kino Káčko

12/04

V pasti času / dobrodružný / rodinný / fantasy
Režisérka Ava DuVernay bývá považována za jednu z nejtalentovanějších
a nejzajímavějších filmařek současnosti a pokusí se to dokázat i v opulentní
sci-fi podívané V pasti času. Její hlavní hrdinkou je typická středoškolačka
Meg, která je zvídavá a inteligentní, ale chybí jí sebevědomí a neví, jak zapadnout mezi spolužáky. Její tatínek byl světoznámý vědec, jednoho dne však
beze stopy zmizel a Meg se s tím dodnes nevyrovnala, a moc si nerozumí ani s mladším bratrem Charlesem. Její život
se ale od základu změní, když si ji najdou tři nebeské bytosti, které přicestovaly na naši planetu, aby našly jejího otce.
S jejich pomocí teď Meg, její spolužák Calvin a Charles cestují do světů za hranicemi lidské fantazie a představivosti,
kde se pokouší vypátrat zmizelého tátu. A nemají moc času, objevila se totiž mocná temná síla, která hrozí, že zničí
nejenom náš vesmír. V hlavních rolích výpravné podívané uvidíte Reese Witherspoon, Chrise Pinea nebo Oprah
Winfrey. Kino Káčko uvede 14. dubna.
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12/04

CineStar, Kino Káčko

Fakjů pane učiteli 3 / komedie

Německá komediální podívaná se dočkala třetího dílu a i tady se vrací na scénu Zeki Müller. V prvním díle to byl
bývalý zloděj, který po návratu z vězení zjistil, že staveniště, kam ukryl svůj lup, se proměnilo ve školu a on se musel začít vydávat za učitele. A už u toho zůstal. Jeho neortodoxní metody totiž slavily úspěch a na rozdíl od svých
kolegů-pedagogů zvládl ukočírovat třídu, v níž se sešli ti nejhloupější a nejšílenější studenti z celé školy. Ve dvojce
tahle parta vyrazila do Thajska a tentokrát je čeká ještě divočejší dobrodružství. Budou muset studovat. Pokud totiž nezvládnou náročné testy, nepustí je k maturitě. Skupině nezodpovědných flákačů najednou dochází, že mají
svou budoucnost ve svých rukách, ale když je celý svět považuje za šašky a hlupáky, mají vůbec šanci uspět? Zeki
je ovšem připravený udělat všechno pro to, aby svým svěřencům, kteří mu překvapivě přirostli k srdci, pomohl
vybojovat si lepší budoucnost. I kdyby po nich měl kvůli tomu zase střílet paintballovou puškou! V hlavní roli se
opět objeví komediální hvězda Elyas M'Barek. Kino Káčko uvede 13. dubna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

12/04

Rampage: Ničitelé / akční / dobrodružný / sci-fi
Dwayne Johnson začínal jako wrestler, dnes je to ale jedna z největších hereckých hvězd na světě. Krom velkých svalů totiž obvykle divákům nabízí i smysl
pro humor a šarm. A navíc si většinou vybírá role ve filmech, na které se dobře
kouká. Spolu s režisérem Bradem Peytonem natočili katastrofické San Andreas, kde půlku Ameriky zničilo obří zemětřesení a ničit se bude i tentokrát.
V Rampage: Ničitelé se totiž objeví podivná látka, díky níž začnou zvířata růst do obřích rozměrů. Davis Okoye je
specialista na primáty a jeho nejlepším kámošem je bílá gorila Goerge, ze kterého se ovšem stane několikametrový
gigant. A není sám. Do obřích rozměrů vyrostl i vlk a krokodýl a všichni tři se sejdou v Chicagu, kde je spousta možností, jak něco zničit a zlikvidovat. Armáda proti nim má jen minimální šanci a trojice titánů postupuje nezadržitelně
do centra města. Davis se ale rozhodne zasáhnout a doufá, že svého zvířecího parťáka zvládne uklidnit a možná
s jeho pomocí zastavit i ostatní monstra. Bude to velké! Kino Káčko uvede 15. dubna.

19/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

V husí kůži / animovaný / komedie / rodinný
Kombinace animáku a roztomilých zvířátek asi už v kině nikoho nepřekvapí.
Tohle na dětské publikum jednoduše funguje. Svých filmů už se dočkali čápi,
veverky i rybičky, ale že by se v kinech někdy objevil film, jehož hrdinou by
byla husa, to si nevzpomínáme. Až teď. V husí kůži se točí okolo husího hrdiny,
který je tak nějak zvyklý starat se o sebe a rozhodně by o sobě neřekl, že to je
rodinný typ. Osud pro něj má ale připravené trošku jiné plány. Tenhle husí svobodný mládenec se totiž nedobrovolně stane adoptivním otcem dvou čerstvě vylíhnutých kačátek. Rád by jim utekl, rád by se opět staral jen sám o sebe,
ale nejde to, protože tihle dva čerstvě opeření prckové mu jsou pořád za zadkem. A tak je z něj táta na plný úvazek,
ke svému překvapení ale zjistí, že nová role se mu vlastně docela líbí… Kino Káčko uvede 28. a 29. dubna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/04

Hastrman / romantický / thriller
Herec a hudebník Ondřej Havelka režíroval už několik divadelních představení nebo dokumentů a teď se vrhl na hraný film. Rozhodl se zadaptovat předlohu Miloše Urbana Hastrman a diváci se mohou připravit
na působivou kombinaci romantiky a hrůzy. Hlavním hrdinou je trochu
podivínský a tajemný baron de Caus, moderní člověk, který se svým choduben 2018 | www.zurnalmag.cz
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váním i přemýšlením liší od ostatních lidí na svém panství. Možná i proto si tak dobře rozumí s krásnou Katynkou, která se snaží opustit starý svět plný rituálů a revoltuje proti autoritám. Baron má ovšem tajemství, bojuje
sám se sebou a snaží se zjistit, jestli je víc člověk, nebo zvíře. A i když má díky lásce důvod ovládnout svou zvířecí stránku, nebude to pro něj vůbec jednoduché. Zvítězí láska, nebo jeho zvířecí pudy. A co se stane, když
jeho tajemství odhalí vesničané? V hlavních rolích uvidíte Karla Dobrého, Simonu Zmrzlou nebo Jiřího Lábuse.
Kino Káčko uvede 19. a 26. dubna.

26/04

CineStar, Cinema City

Kazišuci / komedie
Hunter, Liza a Mitchell jsou rodiče a je to práce na plný úvazek. Každý z nich
má doma dospívající holku a všichni tři s nimi mají spoustu práce. Zatímco
Hunter na svou dceru celý život trochu kašlal a snaží se to teď dohnat, Liza je
sama, a tak se na svou holčičku nezdravě fixuje. A Mitchell? Tomu ještě nedošlo, že jeho dcerka už není dítě. Teď je ovšem čeká hodně nemilé překvapení.
Jejich holky se totiž domluvily, že během maturitního večírku přijdou o panenství a to je něco, co jejich rodiče
nemohou za žádnou cenu dovolit. Začíná závod s časem. Je potřeba holky najít a za každou cenu jim v jejich plánu
zabránit. Starostliví rodičové ovšem nemají ani to nejmenší tušení, co je čeká a že odhodlání jejich holek je větší, než
si vůbec dovedli představit. A že si tátové a máma myslí, že holky mají na sex dost času? To je samozřejmě otázka, ale
zkuste ukecat puberťačku… V hlavních rolích bláznivé komedie uvidíte Leslie Mann ze Zbouchnuté nebo wrestlera
s překvapivým smyslem pro humor Johna Cenu.

				

CineStar

26/04

Až na dno / drama / romantický / thriller
Německý režisér Wim Wenders je klasik, který natočil třeba kultovní Nebe nad
Berlínem, ale zajímavé filmy točí i teď. Jeho novinka Až na dno láká na skvělé obsazení, v hlavních rolích uvidíte Jamese McAvoye ze série X-Men nebo
thrilleru Rozpolcený a držitelku Oscara Alicii Vikander. Zajímavě zní i příběh.
Děj se točí okolo anglického agenta Jamese a podmořské bioložky Danielle.
Potkali se při pobytu u moře, přeskočila mezi nimi jiskra a strávili spolu několik vášnivých dnů. Pak se ale jejich cesty
rozešly. Teď se James vydává na misi do Afriky, kde má vypátrat islámské teroristy, Danielle se zase připravuje na náročný ponor na dno Grónského moře. A ani jeden z plánů nevychází tak, jak by měl. Když se oba octnou v ohrožení
života, jediné, co je udržuje v naději, že všechno dobře dopadne, jsou myšlenky na společně strávené dny a lásku,
která je silnější než cokoliv jiného. Nebo ne?

26/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Dvě nevěsty a jedna svatba / komedie
Seznamte se s Marií. Je single, žije jen prací a pořádného chlapa nikde
ve svém okolí nemá. A vlastně se ani moc nesnaží ho najít. Zatímco práce
televizní moderátorky jí jde skvěle, když to zkouší se vztahy, obvykle dříve nebo později zjistí, že si nabalila nějakého hňupa. Její sestra Karolína je
na tom úplně opačně a dokonce teď plánuje i svatbu. Právě kvůli tomu se
musí Marie po dlouhé době vrátit do rodného městečka a zúčastnit se velké rodinné oslavy, na níž ovšem narazí
i na svou starou lásku Jiřího. A oba dva rychle pochopí, že to, co spolu prožili v minulosti, pořád tak trochu visí
ve vzduchu, a skončí spolu v posteli. Budou dvě svatby? No… možná nebude ani jedna. Právě Jiří je totiž snoubenec Karolíny a postelový úlet tak může znamenat hodně velký průšvih. V hlavních rolích komedie od režiséra hitu
Hodinový manžel Tomáše Svobody se sešli Anna Polívková, Ester Geislerová, Bohumil Klepl nebo Jan Dolanský.
Kino Káčko uvede 27. a 29. dubna.
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Květy Monhartové
Ano, ráda jím. Ráda ochutnávám nová jídla, vyhledávám zajímavé chuti.
Dalo by se říci, že jsem gurmán. Přicházím si na své i tady v Plzni?
Když v dobré společnosti občas navštívím nějakou plzeňskou restauraci,
jsem většinou spokojená, ne vždy nadšená. Chuťově dobře připravené jídlo jsem jedla nedávno v restauraci Rango. Je to potom zážitek, na který je
možné vzpomínat. Dále bych mohla jmenovat restauraci U Pramenů a je škoda, že je
zavřená galerie, a současně restaurace Artamo. Na českou kuchyni U Salcmanů je vždy spolehnutí. Když bych
stála před úkolem, doporučit někomu chuťový zážitek, asi bych si vzpomněla na právě jmenované.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Nevyhýbám se indické, čínské nebo italské restauraci. U posledně jmenované se chvíli zdržím. Dolce vita
v Prešovské ulici. Moje častá polední zastávka. Blízko náměstí, prostě při ruce. Když otevřu dveře, usměvavý
číšník pronese: bude to jako obyčejně, neapolská polévka, francouzské bagetky a malé pivo? Jenom pokývnu
lehce hlavou a jdu si vyhledat stůl. Ne že bych si tam nedala občas něco jiného, vaří tam opravdu dobře, a jak
už jsem řekla, italskou kuchyni mám ráda. Je příjemný pocit být domácí host. Ale s touto restaurací se pojí
ještě jeden příběh.
Sobota dopoledne, ve dvanáct hodin mám být na radnici. Je právě jedenáct, jsem na náměstí a trápí mne hlad.
Je to hodina, kdy otvírají v Dolce vita. Zamířím tam. Jsem první host. Má tradiční objednávka. Pomalu přicházejí
další návštěvníci. Blíží se půl dvanáctá. Stále sedím u prázdného stolu. Nervózně uvažuji, že hladová odejdu.
Mávnu na procházejícího číšníka. Po mé otázce odběhne a vzápětí se vrací. Pan majitel se omlouvá, polévka tu
bude do pěti minut a celý oběd vás bude stát pouze polovinu ceny. Příběh, který se často nestává.
Vařím ráda, když to nemusí být každý den. Vařím ráda, když přijdou hosté a mohu je něčím neobvyklým překvapit. Nabídnu vám recept, který je podle mne v našich končinách neobvyklý. Medailonky à la Josefina Bakerová.
Telecí medailonky posolit a opepřit a opéci na oleji. Mezi tím do osolené vařící vody dát nepřezrálé banány
a nechat 5 minut povařit. Medailonky vyjmout, šťávu zalít kubánským rumem, nechat přejít varem. Medailonky
na talíři obložit oloupaným banánem a obojí přelít výpekovou šťávou. Jako přílohu je možné použít rýži. Josefina prý místo přílohy jen přidávala další banány. Dobrou chuť.
Květa Monhartová, výtvarnice a básnířka

od konce U Mansfelda
března
Posezení na terase
Bude-li jarní počasí, koncem března přivítá terasa restaurace U Mansfelda první hosty. Letošní novinkou
je tu zbrusu nové krytí – markýza bude sloužit i proti
dešti, takže nebude problém sedět venku i za deštivého počasí. Na terase si kromě výtečného kvalitního
tankového piva Pilsner Urquell 12° můžete vychutnat
jídla klasické české kuchyně a také šéfovské nabídky,
které se mění každých čtrnáct dnů. Těšit se můžete
i na ryby na grilu a na chutné saláty. Rezervace míst
na tel.: 377 333 844.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

30/03–01/04

Pulcinella

Velikonoční menu
Už víte, kam si zajdete o svátcích jara na skvělé jídlo? Co třeba italská restaurace a pizzerie Pulcinella? Její nabídka
je více než lákavá, na příklad: hovězí consommé s julienne zeleninou, domácí terinka z kachních jater balená
v tyrolském špeku, grilovaný lilek plněný bylinkovou
ricottou s tomatovou salsou a bazalkovým pestem, jehněčí roláda s nádivkou z guanciale a mangoldu nebo
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Vienna House Easy
Angelo 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 ve Vienna House Easy Angelo 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
například vynikající hovězí burger, vídeňský telecí řízek nebo
grilovanou vepřovou panenku. V menu najdete i dietnější či
vegetariánské pokrmy. Sledujte také naši neodolatelnou polední nabídku, kterou pro vás připravujeme.

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

Pivnice a bowling
Sladovnická
Sladovnická 4, Plzeň
Pivnice tel.: 377 457 645
Bowling tel.: 724 702 120
www.unasplzenchutna.cz
Vážení přátelé bowlingu, dobrého jídla a pití, příznivci aktivní zábavy a sportu, právě pro
vás je určena nabídka Pivnice a bowlingu Sladovnická. Nabízíme možnost uspořádání rodinných oslav nebo večírků
k nejrůznějším příležitostem, jako jsou dětské party se zábavným programem, raut nebo bowlingový turnaj. V pivnici můžete ochutnat některé ze šesti čepovaných piv nebo
zhlédnout sportovní přenosy na dvou velkoplošných obrazovkách. Celý prostor bowlingových drah, jehož součástí je
i sezení pro 25 osob, je plně nekuřácký. K dispozici je i WiFi
připojení zdarma.
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čokoládový dortík. Tak si nechte chutnat! Pro rezervace nebo více informací volejte 377 538 118 nebo
na www.pulcinella.cz.

30/03– U Mansfelda
02/04 Velikonoční hodování
Restaurace U Mansfelda zve ve velikonočním čase
na velikonoční dobroty. V nabídce bude kromě tradiční nádivky například mladé kuřátko s bylinkovou
nádivkou nebo jehněčí kolínko se špenátovým bramborem a k tomu samozřejmě perfektně vyladěné pivo
na čepu. Velikonoční menu se U Mansfelda servíruje
jak v restauraci, tak ve vinárně. Rezervujte si svá místa
na tel.: 377 333 844.

od 01/04

el Cid

Nové jarní menu
S příchodem jara se v plzeňské restauraci el Cid můžete těšit na nové jarní speciality. Tato restaurace je již
otevřena přes 13 let a nabízí vyhlášenou kuchyni. Šéfkuchař zařadil do nabídky například jehněčí a telecí
maso, medvědí česnek a hlavně čerstvé jarní bylinky.
V dubnu budou jarní speciality dominovat i poledním
nabídkám. El Cid má otevřenou vyhřívanou zahrádku
s výhledem do parku, takže si tu jaro můžete vychutnat opravdu všemi smysly.

08/04 / 12:30

Restaurace
U Matasů

Na návštěvě
v Jordánsku
Festival arabské kultury zve na nedělní výlet do Jordánska. Poznávat toto pouštní království budete
především skrze jeho národní kuchyni. Na návštěvě
v Jordánsku tak ochutnáte pokrm s tajuplným názvem mansaf, který pro vás připraví festivalový tým.
A pamatovat bude i na vegetariány! A abyste neodcházeli ochuzeni o poznávání jordánských krás a památek, Charif Bahbouh s hosty vám tuto zemi představí skrze novou knihu nakladatelství Dar Ibn Rushd
Moderní jordánské povídky. Doporučujeme včasnou
rezervaci na www.arabfest.cz. Foto: Kristýna Nová.
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se...

27–28/04 / 12:00

Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2018
To nejlepší ze své produkce představí v srdci města dvacet malých a středních
vinařství z Moravy a z Čech. K vínu zahraje Cimbálová muzika Ondřeje Šáchy. Večery roztančí kapely
Tabasker a Electro Swing Allstars. Novinkou pro letošní rok budou zábavné soutěže o hodnotné ceny nebo
dětský koutek. Vstupenky budou k zakoupení pouze
na místě za cenu 100 Kč (v ceně degustační sklenice a katalog vinařství). Aktuální informace o akci naleznete
na www.plzenskyfestivalvina.cz.

27/04 / 18:00

Parkhotel

Den v Růžovém
Dvě stě padesát růžových vín
a pět desítek sektů budete moci
ochutnat na největší degustaci růžových vín a sektů
v České republice, která proběhne v Parkhotelu. Kromě
vín na vás čeká soutěž o nejrůžovější pár, a proto přijďte
v růžovém. Čím více, tím lépe: ten opravdu nejrůžovější
pár si odnese karton francouzského růžového sektu a sadu
šesti degustačních skleniček! Vstupné je 500 Kč, dvě vstupenky vás vyjdou na 900 Kč, skupina šesti osob zaplatí
jen 2 400 Kč. O toto skupinové vstupné je třeba si napsat
na info@plzenskavstupenka.cz.

duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Café Restaurant Continental připravuje na druhou polovinu května Sektival – párování sektu s jídlem (15. 5.–3. 6.).
… že Fresh festival se letos koná 19. a 20. května a opět nabídne třeba kuchařské show
a workshopy Zdeňka Pohlreicha.
… že Purkmistr nabídne od 9. do 20. května
chřestové menu.
… že v DEPO2015 si můžete dát snídani nebo
oběd: v nabídce je ranní „all you can eat“
a obědové menu, kde si můžete vybrat ze tří
variant plus polévky a salátu.

od 01/05

Saloon Roudná

1. Roudenský
pivovar

Saloon Roudná vždy lákal na nejlepší steaky v Plzni, na kvalitní vína nejen
z českých vinic, ale hlavně na červená vína z Argentiny. Od května zve své hosty také na pivo z prvního roudenského pivovaru Roudná sobě. Čepovat se
bude Roudenský Maršoun 12°pivo a Roudenská 10°.
A v budoucnu určitě dojde i na další speciály.
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PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.

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

1. 4. 19:00
3. 4. 19:00
4. 4. 19:00
5. 4. 19:00
6. 4. 19:00
7. 4. 18:30
		19:00
8. 4. 10:30
		19:00
9. 4.		
10. 4. 19:00
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 19:00
15. 4. 10:30
		16:00
17. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 14:00
25. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 19:00
29. 4. 14:00

Past na myši – činohra
Linie krásy – činohra
Kazimír a Karolína – činohra
Past na myši – činohra
Kazimír a Karolína – činohra
Lektorský úvod: Nevěsta messinská
Nevěsta messinská – opera, premiéra
Matiné: Francouzský impresionismus
Linie krásy – činohra
Prohlídky divadla
Nevěsta messinská – opera
Medea – opera/-TITŠumař na střeše – muzikál
Linie krásy – činohra
Tři sestry – činohra
Matiné: Barokní opera
Labutí jezero – balet
Don Juan – činohra
Nevěsta messinská – opera
Jakub Jan Ryba – opera
Manon – balet
Pařížský život – opereta
Jakub Jan Ryba – opera
Zvonokosy – muzikál
Šumař na střeše – muzikál
Pařížský život – opereta
Rusalka – opera

V5
V6
KMD14
S6
foyer
foyer
V17
V1
S4
V3
V8
S8
foyer
Z6
S3
V10
V11
V12
V14
S5
V4
S9
O2

Nová scéna DJKT

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

3. 4.
5. 4.
8. 4.
10. 4.

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

11. 4. 18:30
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 19:00
15. 4. 19:00
16. 4.		
17. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
21. 4. 19:00
22. 4. 14:00
25. 4. 19:00
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Freddie–The King of Queen – balet
West Side Story – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
O1
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
N1
Zahrada divů – muzikál
N14
Hamlet – opera/-TITN11
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N8
Chaplin – balet
OB
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N17
Prohlídky divadla
Hamlet – opera/-TITN5
Sluha dvou pánů – činohra
KMD10
Chaplin – balet
N3
Sluha dvou pánů – činohra
S2
Liduschka (Baarová) – muzikál/-EN TITKdyby 1000 klarinetů – muzikál
D
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
N6

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

Hamlet – opera/-TITChaplin – balet
Jednotka intenzivní lásky – činohra
West Side Story – muzikál

N7
N12

Malá scéna DJKT

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

1. 4. 14:00
		17:00
6. 4. 19:00
7. 4. 19:00
8. 4. 14:00
12. 4. 19:00
13. 4. 19:00
14. 4. 11:00
		17:00
15. 4. 14:00
17. 4. 19:00
20. 4. 10:00
21. 4. 11:00
		19:00
24. 4. 19:00
25. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 17:00
29. 4. 14:00
		19:00

O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra
Malá mořská víla – balet
Živý obraz – činohra
Okouzlující slečna – opera
Papageno v kouzelném lese – opera
Sweeney Todd – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra
Proměna – balet
Zápisník zmizelého – opera, premiéra
O Rusalce – opera
Talentovaný pan Ripley – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra
Enigmatické variace – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra
Živý obraz – činohra, pro seniory

Divadlo Alfa

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

3. 4.
4. 4.
7. 4.
12. 4.

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

13. 4. 09:00
14. 4. 15:00
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
21. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.

10:00
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00

Maxipes Fík – Divadlo KRAPET (také od 10:30 hod.)
Maxipes Fík – Divadlo KRAPET (také od 10:30 hod.)
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – Divadlo Pro malý
Příhody včelích medvídků – Divadlo KRAPET
(také od 10:30 hod.)
Příhody včelích medvídků – Divadlo KRAPET
(také od 10:30 hod.)
Pohádka o strašidelném nádraží
– Divadlo LáryFáry
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie
Panika v muzeu
Panika v muzeu
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Divadlo Dialog

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

3. 4. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – novinky ze světa hudby
4. 4. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
6. 4. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, premiéra,
hraje Divadlo JakoHost
7. 4. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
8. 4. 15:00 Kam čerti nesmějí – pohádka, hraje soubor VÝSKUM
10. 4. 19:00 Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
11. 4. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
12. 4. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
14. 4. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, premiéra,
hraje Spodina
15. 4. 15:00 Kam čerti nesmějí – pohádka, hraje soubor VÝSKUM
16. 4. 19:00 Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie s přestávkou, hraje soubor Zrcadlo
18. 4. 19:00 Zmrzlina – komedie, premiéra, hraje Divadlo Maebh
19. 4. 20:00 Grönholmova metoda – nemilosrdná komedie,
hraje Divadlo JakoHost
20. 4. 19:00 Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
21. 4. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
22. 4. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
23. 4. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
24. 4. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
25. 4. 19:00 Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
26. 4. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
27. 4. 20:00 Audit ovčí stolice – absurdní komedie, hraje Divadlo Jezírko
28. 4. 19:00 Oldřich a Boženy – veselohra, hraje ochotnický spolek
„Pasečnice sobě“
29. 4. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
30. 4. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina

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 20. 4. 	Znovuobjevené poklady Sudet – výstava ve vstupní hale
(vždy od 10:00 do 19:00 hod.)
4. 4. 19:00 Festival arabské kultury: Vzhůru do města! – beseda
		20:30 Festival arabské kultury: Město Jaroslavy Bičovské
– komentovaná prohlídka
5. 4. 18:00 Vzpomínka na Jardu Kopala – retro fotografie a filmy
z Českého údolí
5.–20. 4.	Festival arabské kultury: Město Jaroslavy Bičovské
– výstava (vždy od 10:00 do 19:00 hod.)
7. 4. 17:00 Jak si napsat scénář k tanečnímu/fyzickému divadlu?
– workshop
9. 4. 19:30 Kavárenský kvíz: The Friends
10. 4. 18:00 MY ŽENY Vol. 5 – inspirativní talkshow
10. 4.–3. 6.	Tereza Kabůrková: Nebe, hory, vody – výstava v Moving
Café (vždy od 10:00 do 19:00 hod.)
11. 4. 20:00 Jan Burian: Ostrovní večírek
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
4. 4.
8. 4.
9. 4.

19:00
19:00
19:00

15. 4.

19:00

22. 4.

19:00

25. 4.

19:30

PO SIRÉNĚ SWING
BRATŘI EBENOVÉ
ZPÍVÁM, TEDY JSEM
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS:
RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI
PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR: KONCERT
FILMOVÉ HUDBY MÍSTO KONÁNÍ: DEPO 2015
ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY

DIVADLO
9. 4.

19:00

11. 4.

19:00

16. 4.

20:30

26. 4.

19:00

DANIEL LANDA – AUTORSKÉ ČTENÍ NOVÉ
KNIHY S KYTAROU
CAVEMAN
LISTOVÁNÍ.CZ: NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE
NEWS!!!
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI
SIMONY KLÍMOVÉ

OSTATNÍ ŽÁNRY
6. 4.
10. 4.
26. 4.

20:00
19:00
19:00

POSLEDNÍ V ALEPPU
ARAB FEST
SRÍ LANKA
ŠVÝCARSKO – VELKÁ CESTA SRDCEM ALP

DĚTI
8. 4. 14:30/16:00 O NÁMOŘNÍKU ČEPIČKOVI
14. 4. 14:30
HRAVÁ SOBOTA PLNÁ KOUZEL
15. 4. 14:30/16:00 ZLATOVLÁSKA
29. 4. 14:30/16:00 PEPO TAK UŽ DOST

KINO BESEDA
4. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
8. 4.

19:15
17:00
19:15
18:00
15:45

8. 4.

19:00

9. 4.
11. 4.
12. 4.

19:15
19:15
18:00

12. 4.

20:00

13. 4.
16. 4.
16. 4.
18. 4.
18. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
30. 4.

18:00
17:00
19:15
17:00
19:15
19:15
19:15
18:00
19:15

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
PRO SENIORY
PREZIDENT BLANÍK
TERRA MASONICA
TÁTOVA VOLHA
PLAMENY PAŘÍŽE
NO MANIFESTO:
FILM O MANIC STREET PREACHERS
BEST OF 2017
ČTVEREC
MÁŘÍ MAGDALÉNA
TÁTOVA VOLHA
DISTANT SKY – NICK CAVE & THE BAD
SEEDS: LIVE IN COPENHAGEN
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
HORA
BEST OF 2017
DEJ MI SVÉ JMÉNO
PRO SENIORY
S LÁSKOU VINCENT
NIT Z PŘÍZRAKŮ
SCREAM FOR ME SARAJEVO
CARAVAGGIO: PERFEKTNÍ VÝSTAVA
SOUBOJ POHLAVÍ
NOČNÍ HRA

www.mestanska-beseda.cz
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12. 4. 19:00 Milonga – tančírna argentinského tanga
12. 4.–2. 5. Move in Station – festival experimentujícího divadla
13.–15. 4.	Na hraně – postupová přehlídka experimentujícího
a studentského divadla
15. 4. 15:00 Zajíček a velká mrkvová záhada – pohádka pro děti s tvůrčí
dílnou
20.–22. 4.	Tartas – regionální přehlídka dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů
22.–26. 4.
Ozvěny Ekofilmu
25. 4. 18:00 Hybatelé architektury: Michal Škoda – přednáška
27. 4. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 27. 5.	Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018
Kulturní program během výstavy:
5. 4. 17:00 Figura ve výtvarném díle jako nositel intrapsychického
stavu jedince – přednáška Vladimíra Blažka
11. 4. 18:00 Poezie a romantika ve slavných melodiích – 21. benefiční
koncert z cyklu Vlídný tmavomodrý svět
13. 4. 17:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást – účinkují Markéta
Týcová (zobcová flétna, klavír) a Natálie Plicková (zpěv,
klavír)
17. 4. 17:00 Co je to za muziku? Ani evropská ani africká. Jazz a výtvarné
umění na konci 19. a začátku 20. století – přednáška
Zdeňka Rabocha a Dušana Brozmana
18. 4. 17:00 Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018 – komentovaná prohlídka, provází Ladislav
Kesner
19. 4. 17:00 Dekadence a expresionismus ve výtvarném umění a hudbě
na přelomu 19. a 20. století – přednáška Jaroslava Bláhy
24. 4. 18:00 Ženský hlas – autorský pořad básnířek Tamary Kopřivové,
Vlasty Špinkové, Jaroslavy Málkové a Karly Erbové, zpěv
Vlaďka Bauerová
25. 4. 17:00 Setkání s hudbou – účinkuje Dívčí akademický sbor FPE ZČU
a hosté
26. 4. 17:00 Jarní koncert 14. ZŠ
28. 4. 10:30 Jarní flétnový koncert ZUŠ Třemošná
29. 4. 10:30 Nedělní matiné – účinkují Jana Hoffmanová (zpěv) a Hana
Bezděková (klavír)
Výstavní síň „13“
do 9. 5.		
Čas, čas, čas … v umění 19. století
Kulturní program během výstavy:
3. 4. 17:00 Poezie času a čas v poezii – komponovaný literárně
dramatický pořad, účinkují studenti Západočeské univerzity
v Plzni a Konzervatoře Plzeň
4. 4. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jaroslav Špillar, Vodník v zimě, 1899
– cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG, dílo představí
Roman Musil
6. 4. 17:30 Koncert ZUŠ Dobřany – účinkují Tomáš Váchal (kytara,
zpěv) a skupina Dé Domhnaigh (keltská kapela)
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9. 4. 17:00 Paleta: Beseda s jubilantkou výtvarnicí Květou Monhartovou
12. 4. 17:00 Č as, čas, čas … v umění 19. století – komentovaná
prohlídka, provází Eva Bendová
13. 4. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, účinkuje Poetické
divadlo
16. 4. 17:00 Herecká setkání – posezení nad knihou režisérky Lídy
Engelové Sto růží v bidetu
19. 4. 16:00 Ve světě umění a tvorby Mikoláše Alše – tvůrčí dílna pro
rodiče s dětmi
22. 4. 17:00 Poetická neděle v galerii: S knihou plnou vzpomínek
– pořad věnovaný Jaroslavu Seifertovi, účinkuje Poetické
divadlo
24. 4. 17:00 Od fascinace k pochybám – pořad s autorským čtením
26. 4. 17:00 Čas, čas, čas … v umění 19. století – komentovaná
prohlídka, provází Iveta Řežábková

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
4. 4. 17:00 Jessica Serran: Co vám zapomněli říct v umělecké škole
– art lecture series, v angličtině (VZC)
5. 4. 15:00 Takový je můj svět – vernisáž výstavy ZŠ speciální
5.–27. 4.
Takový je můj svět – výstava
11. 4. 17:00 Jessica Serran: Co vám zapomněli říct v umělecké škole
– art lecture series, v angličtině (VZC)
12. 4. 17:00 Beseda a autorské čtení Václavy Jandečkové
		17:00 Šumavské čtvrtky
14. 4. 08:00 2. mistrovství Plzně ve scrabble
16. 4. 15:00 Zámek ve Versailles za doby Krále Slunce – přednáška,
vstup volný, ve francouzském jazyce (učebna 319, 3. patro,
Filozofická fakulta ZČU)
17. 4. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků IV. – přednáška architektky
Anny Hostičkové
18. 4. 17:00 Jessica Serran: Co vám zapomněli říct v umělecké škole
– art lecture series, v angličtině (VZC)
24. 4. 16:00 Exkurze pro veřejnost – historické fondy
		17:00 Jakub Jan Fiala – beseda s autory a prezentace
učebnice (VZC)
25. 4. 17:00 Jessica Serran: Co vám zapomněli říct v umělecké škole
– art lecture series, v angličtině (VZC)
26. 4. 17:00 Přímá řeč – beseda s Dagmar Peckovou
Galerie Evropského domu SVK PK
3. 4. 17:00 Vjem Doteku – vernisáž výstavy Zuzany Pernicové
4. 4. 16:00 Cantando y Aprendiendo – zpíváme a učíme se španělsky
s rodilou mluvčí, pro děti od 5 do 15 let (ROK)
		18:00 Spanish Open – otevřené hodiny španělštiny
pro každého (ROK)
9. 4. 16:30 Mehrsprachigkeit im öffentlichen Diskurs
– cyklus přednášek PF ZČU (ROK)
10. 4. 18:00 Stammtisch (ROK)
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11. 4. 18:00 E nglish Open – otevřené hodiny anglické konverzace pro
každého (AK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
		19:00 Noches Nativas – čtení poezie ve španělštině
12. 4. 17:00 Fritz Bauer Tod auf Raten – promítání filmu (NK)
17. 4. 16:00 Latinský vliv na francouzský kalendář: Historie, etymologie
a symbolika – přednáška, vstup volný, ve francouzském
jazyce (ROK)
18. 4. 16:00 Cantando y Aprendiendo – zpíváme a učíme se španělsky
s rodilou mluvčí, pro děti od 5 do 15 let (ROK)
		18:00 Spanish Open – otevřené hodiny španělštiny
pro každého (ROK)
23. 4. 08:00 Día del Libro, Den knihy (ROK)
		13:00 Books and Roses (ROK)
		16:30 Variation in der Standardsprache als Lehrinhalt des
DaF-Unterrichts – cyklus přednášek PF ZČU (NK)
25. 4. 18:00 English Open – otevřené hodiny anglické konverzace
pro každého (AK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
	 26. 4. 17:00 Wer wenn nicht wir – promítání filmu (NK)

Galerie města Plzně

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

5. 4. 17:00 D ivoká a krásná: Abstrakce nejmladší české generace
– vernisáž výstavy
6. 4.–3. 6.	Divoká a krásná: Abstrakce nejmladší české generace
– výběr z děl sedmi umělců
26. 4. 17:00 Divoká a krásná: Abstrakce nejmladší české generace
– komentovaná prohlídka

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)

4. 4. 18:00 Nové obrazy z Íránu – vernisáž výstavy (GLS)
5. 4.–2. 5.	Nové obrazy z Íránu – výstava současné íránské
ilustrace (GLS)

Sdružení výtvarníků ČR, plzeňský region

ČSOB – Americká třída 60, tel.: 377 219 111, po–út, čt–pá 9–17, st 8–18 hod.,
Dům hudby – Husova 30, tel.: 377 223 451, Galerie Alšovka – Kollárova 16,
tel.: 725 619 150, po–pá 10–16 hod., Plzeň

do 27. 4.
Výstava Evy Hubatové (Dům hudby, UMO Plzeň Slovany)
1.–30. 4.
Výstava obrazů Západočeských autorů (Galerie Alšovka)
3. 4. 17:00 Společná výstava soch, olejomaleb a obrazů ze zrcadel
– vernisáž výstavy (ČSOB)
3.–30. 4.	Společná výstava soch, olejomaleb a obrazů ze zrcadel
– sochař Lukáš Řezníček, malíř Stanislav Šteif ml., umělecké
sklo Marie Skolková (ČSOB)
6. 4. 17:00 Výstava obrazů Západočeských autorů – vernisáž výstavy
(Galerie Alšovka)
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Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 9. 9.		
Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
do 16. 9.
Kořeny – výstava
Doprovodné pořady:
3. 4. 17:00 Milníky času: Kulturní a turistický průvodce po Zlaté cestě
– veřejné představení knihy
		17:30 Česká část Norimberské Zlaté cesty ve středověku
– přednáška Radka Širokého
5. 4. 17:00 Osmičky a nekonečno aneb Kdy Češi lezou ke křížku
– duchovní a jiné motivy v českých písních ze zlomových let
1648, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968
10. 4. 09:00 Výchovné koncerty pro MŠ (také od 10:30 hod.)
		17:00 Kamenné kříže – přednáška Lydie Šloufové
11. 4. 09:00 Výchovné koncerty pro MŠ (také od 10:30 hod.)
		17:00 Český porcelán dvou století – komentovaná prohlídka
sbírky, provází Lenka Merglová Pánková
12. 4. 09:00 Výchovné koncerty pro MŠ (také od 10:30 hod.)
		17:00 Hedvábná stezka: Historie a umění – přednáška Jana Dolejše
		17:00 Kořeny – komentovaná prohlídka
17. 4. 16:30 Kořeny – workshop pro veřejnost
18. 4. 18:00 Absolventský koncert Natálie Burešové a Pavla Bočka
ze ZUŠ Sokolovská 54
19. 4. 18:00 Koncert houslových nadějí – vystoupí žáci ze smyčcových
tříd ZUŠ Plzeňského kraje
23. 4. 18:00 Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. Brzkové
24. 4. 16:30 Kořeny – workshop pro veřejnost
25. 4. 17:00 Proměny dveřního a závěsného zámkového mechanismu
– komentovaná prohlídka sbírky, provází Ludmila Kotorová
		18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
26. 4. 18:00 Absolventský koncert Anděly Bůžkové (zobcová flétna)
ze ZUŠ Chválenická 17
27. 4. 18:00 Absolventský koncert Anny Chytré (housle) a Veroniky
Vespalcové (housle) a hostů ze ZUŠ Bedřicha Smetany

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, Plzeň, 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:
7. 4.–27. 5.

90 let Loutkového divadla V Boudě – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
4. 4.–13. 5.

Posvátná místa v nás a kolem nás – výstava

47

PROGRAM
Doprovodné pořady:
17. 4. 17:00 Posvátná místa v nás a kolem nás – komentovaná prohlídka, provází Jana Potužáková
18. 4. 17:00 Posvátná místa našeho regionu – přednáška Luďka
Krčmáře
24. 4. 17:00 O františkánském klášteře v Plzni – přednáška a prohlídka
areálu františkánského kláštera, provází Emil a Jan Soukupovi

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 8. 4.		
Josef Hodek a kniha – výstava
do 27. 5.
Plzeň za socialismu – výstava
do 1. 7.		
Památky osiřelé – panelová výstava
20. 4.–3. 6. 100 let československého letectví 1918–2018 – výstava
Doprovodné pořady:
26. 4. 15:00 „Máje“ v Národopisném muzeu Plzeňska

Nová Akropolis

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

4. 4. 20:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 20:00 hod., první přednáška
11. 4., cena kurzu 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
17. 4. 19:00 Ekologie jako nauka o vztazích – přednáška u příležitosti
Dne Země

D klub

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

7. 4. 15:00 Velikonoce aneb Jaro vítej – pohádka pro děti
8. 4. 16:00 Š VEJK BAND: Milan B. Karpíšek a jeho hosté – pro seniory,
vstup zdarma (Habrmannův park)
12. 4. 15:00 Jan Přeučil a Eva Hrušková – pořad pro seniory
21. 4. 15:00 Jak se chtěl vodník ženit – pohádka pro děti
26. 4. 15:00 Marie Formáčková – pořad pro seniory

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, Ústřední knihovna pro dospělé (ÚKD)
– B. Smetany 13, tel.: 378 038 208, L-klub (LK) – Studentská 22, tel.: 725 959 423,
M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS) – Macháčkova
28, tel.: 378 038 260, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240, Knihovna Bolevec (KB)
– Západní 18, tel.: 378 038 245. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

5. 4. 14:00
9. 4. 18:00
10. 4. 17:00
11. 4. 18:00
17. 4. 17:00
24. 4. 18:00
25. 4. 10:00
		17:00
26. 4. 17:00
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Literární klub: Kristýna Nová – nadaná bloggerka (ÚKD)
Antarktida: Země královny Maud – cestopis Mirka Lukeše (MK)
Hovory o „H“: Humor – J. Hlobil, A. Kaška a M. Čekanová (PS)
Šumava v knihách Jana Kavaleho – beseda s autorem (LK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Fotograf Pavel Dobrovský (PS)
Marian Band – koncert mezi knihami (KS)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Mladé tužky trampského literárního západu (PS)
Československé historické osmičky: Rok 1938 – Daniel Švec (PS)

Muzea | Instituce | Akce

26. 4. 18:30 K . H. Mácha: Mág – hudební monodrama,
Kostým Příbram (LK)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 18. 4.	Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
do 30. 4.	ART³ – společná výstava prací studentů tří plzeňských
středních škol
3. 4. 17:00 Zahradnický klub – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou
4. 4. 20:00 Chinaski – koncert
7. 4. 11:00 Festival arabské kultury
11. 4. 18:00 Hybatelé architektury: Věslav Michalik: Dolní Břežany
– velká proměna malé obce – přednáška
		19:00 5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku – přednáška
15. 4. 14:00 Hrajeme si a recyklujeme
		17:00 Swingový večer
17. 4. 17:00 Zahradnický klub
19. 4. 08:30 Brain&Breakfast: Justice a spravedlnost – přednáška
		15:00 Crazy Fashion Day
19.–24. 4.
Festival Finále Plzeň
22. 4. 19:00 Pražský filmový orchestr – koncert filmové hudby
28. 4. 08:00 Predator run

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

6. 4. 21:00 Electro SWING Plzeň No. X
9. 4. 19:00 Neil Simon: Druhá kapitola – komedie

Festival arabské kultury

Moving Station (MS), Fakulta filozofická ZČU (FF), Kavárna Mōōvement (MO), Vinárna
U staré studny (VU), Divadélko JoNáš (JO), DEPO2015 (DE), Restaurace a penzion
U Matasů (RP), Tajné místo (TM), Kulturka ZČU (KU), Univerzitní kavárna Družba (UD),
www.arabfest.cz. Změna programu vyhrazena.

4.–8. 4.		
4. 4. 19:00
		20:30
		21:00
5. 4. 10:30
		19:30
6. 4. 15:00
		17:00
		18:00
		20:00
7. 4. 11:00
		18:00
		20:00
		21:30
8. 4. 12:30
		15:00
		18:30
		19:00

Festival arabské kultury
Vzhůru do města! (MS)
Město Jaroslavy Bičovské (MS)
„Madína Game” (MS)
Žena ve veřejném prostoru (FF)
Marrákešem na skateboardu (MO)
Jak se staví arabské město v Zálivu (FF)
Džarábulus pod vlivem ISIS (FF)
Sklenka arabského vína (VU)
ArabFILMfest: Poslední v Aleppu, 2017 (JO)
Velký sobotní program: Město hrou (DE)
Sklenka arabského vína II. (DE)
Hafsa Rmich – koncert (DE)
Hafla: DJs (DE)
Na návštěvě v Jordánsku (RP)
Graffiti ve městě a město v graffiti (TM)
Emancipace #965 (KU)
Na zdi anebo proti zdi? (UD)
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Plzeňský festival vína 2018

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

27.–28. 4.	Jarní ročník Plzeňského festivalu vína – prezentace českých
a moravských vinařství, degustace vín, občerstvení, živá
hudba, soutěže o ceny, dětský koutek. Vstupné 100 Kč
na místě, v ceně je zahrnuta degustační sklenice a katalog
vinařství (vždy od 12:00 do 22:00 hod.)

Pěstuj prostor

Plzeň, pestujprostor.plzne.cz

11. 4. 18:00 H ybatelé architektury: Věslav Michalik: Dolní Břežany –
velká proměna malé obce – přednáška (DEPO2015)
25. 4. 18:00 Hybatelé architektury: Michal Škoda: O vystavování současného umění a architektury – přednáška (Moving Station)

ZOO

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

1.–2. 4.		

T radiční Velikonoce na statku Lüftnerka
(vždy od 10:00 do 17:00 hod.)
7. 4. 10:00 Ptačí sobota – naučně soutěžní program k Mezinárodnímu
dni ptactva, nositelé ptačích jmen vstup do ZOO a BZ se
slevou (do 17:00 hod.)
21. 4. 10:00 Plzeňský Den Země – naučně soutěžní program
(do 17:00 hod.)
30. 4. 15:00 Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka, čarodějnice a čarodějové vstup do ZOO a BZ zdarma

Cinema City

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

29. 3.–4. 4.	Operace Entebbe, Ready Player One: Hra začíná,
Sherlock Koumes, Vezmeš si mě, kámo?
5.–11. 4.	Den co den, Gringo: Zelená pilule,
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
12.–18. 4.
Pepa, Rampage: Ničitelé
19.–25. 4.
Hastrman, V husí kůži
26. 4.–2. 5. Avengers: Infinity War, Dvě nevěsty a jedna svatba, Kazišuci
Dále hrajeme: Black Panther, Cesta za králem trollů, Coco, Jumanji: Vítejte
v džungli!, Králíček Petr, Máří Magdaléna, Oni 2: Noční kořist, Pacific Rim:
Povstání (2D i 3D), Planeta Česko, Pračlověk, Rudá volavka, Tátova volha,
Tlumočník, Tomb Raider, Triky s trpaslíky, Tvář vody, Včelka Mája: Medové
hry, Winchester: Sídlo démonů

CineStar

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

29. 3.–4. 4.	Operace Entebbe, Ready Player One: Hra začíná,
Sherlock Koumes, Vezmeš si mě, kámo?
5.–11. 4.	Do větru, Gringo: Zelená pilule, Jo Nesbø: Doktor Proktor
a vana času, Souboj pohlaví, Ztratili jsme Stalina
12.–18. 4.
Fakjů pane učiteli 3, Pepa, Rampage: Ničitelé, V pasti času
19.–25. 4.
Hastrman, V husí kůži
duben 2018 | www.zurnalmag.cz

26. 4.–2. 5.	Avengers: Infinity War, Až na dno, Dvě nevěsty a jedna
svatba, Kazišuci
Dále hrajeme: Black Panther, Cesta za králem trollů, Coco, Dej mi své
jméno, Jumanji: Vítejte v džungli!, Králíček Petr, Oni 2: Noční kořist, Pacific
Rim: Povstání (2D i 3D), Planeta Česko, Pračlověk, Přání smrti, Tátova volha,
Tomb Raider, Triky s trpaslíky, Včelka Mája: Medové hry, Věčně tvá nevěrná,
Winchester: Sídlo démonů

Kino a divadlo Káčko

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

1. 4. 15:00
		18:00
5. 4. 20:00
6. 4. 20:00
7. 4. 17:00
		20:00
8. 4. 15:00
		18:00
12. 4. 20:00
13. 4. 20:00
14. 4. 17:00
		20:00
15. 4. 15:00
		18:00
19. 4. 20:00
26. 4. 20:00
27. 4. 20:00
28. 4. 17:00
		20:00
29. 4. 15:00
		18:00

Sherlock Koumes
Ready Player One: Hra začíná 3D
Tlumočník
Tátova volha
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Ready Player One: Hra začíná
Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Den co den
Do větru
Fakjů pane učiteli 3
V pasti času
Pepa
Kočičí princ – vzpomínka na rodáka Otu Kovala
Rampage: Ničitelé
Hastrman
Hastrman
Dvě nevěsty a jedna svatba
V husí kůži
Avengers: Infinity War
V husí kůži
Dvě nevěsty a jedna svatba

Plzeňský varhanní festival 2018

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

30. 4.–11. 6. 11. ročník varhanního festivalu – koncerty, výstava
30. 4. 19:00 Balázs Szabó (Maďarsko) – skladby autorů: Johann
Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ferenc Liszt,
Max Reger, Antalffy-Zsiross Dezsö
14. 5. 19:00 Martin Moudrý – skladby autorů: Max Reger, Jaroslav
Vodrážka a vlastní improvizace
28. 5. 19:00 Marie Pochopová – skladby autorů: Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger, Josef Suk, Olivier
Messiaen, Louis Vierne
11. 6. 19:00 Michal Novenko – skladby autorů: Johann Sebastian Bach,
Johannes Brahms, Bohuslav Martinů
Součástí 11. ročníku plzeňského varhanního festivalu bude výstava o varhanách

Hudební večer s operou

Hotel U Pramenů, Na Roudné 212/123, tel.: 603 330 422, info@upramenu.cz

12. 4. 18:00 H udební večer s operou – pěvecké vystoupení studentů
plzeňské konzervatoře, klavírní doprovod prof. Gabriela
Pechmannová, program: W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert a další, vstupné 100 Kč
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald´s, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55

Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
FIT LIFE Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
Yogafriends studio, Kollárova 34
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 8
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6

La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova 56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, sady 5. května 24
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U Letiště 2
TRAFIKY
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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JSTE PŘIPRAVENI
NA LÉTO?
Ne?

My

Vá

m

r ád

I drobný zákrok jako laserové odstranění
vrásek, žilek, chloupků nebo třeba nevhodného
tetování, může člověku pomoci získat sebevědomí
a cítit se skvěle.

Na detailech totiž záleží.

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz
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