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květen je měsíc plný barev a vůní. Příroda se probudila, hraje stovkami odstínů
zelené, které zdobí květy v pastelových
i sytých barvách, květy lučními i zahradními, květy stromů a keřů, květy, z nichž
se v dalších měsících stane ovoce, i těmi,
které tu jsou jen pro tu krásu a vůni. A protože právě teď už všichni alergici zvedají hlas, aby mě upozornili, že zdaleka ne všichni jsou tím nadšeni, honem dodávám, že květen
je plný také barev a vůní kulturního a společenského života. Ten vyráží ven
a do Plzně každoročně přijíždí na motorkách a na jeepech amerických osvoboditelů. A jiné to nebude ani letos.
V den, který od Máchových dob známe jako lásky čas, opět krajem projede
Prvomájová vyjížďka motorek. Druhého bude nádvoří pivovaru patřit mladým kapelám, o nichž možná v budoucnu ještě uslyšíme. Teď jim můžete
přijít fandit na Kapeláž. Třetího května se můžete vypravit na vernisáž výstavy Zaručeně praví belgičtí autoři do Studijní a vědecké knihovny PK a o den
později začne v Riegrově ulici u Sadů Pětatřicátníků výstava, která představí
tři nové turistické trasy Míst Paměti národa. A pak už vypukne víkend patřící
Slavnostem svobody. Po něm zve divadlo na první prohlídky svého zákulisí,
a to jak v historické budově Velkého divadla, tak v divadle Novém. Devátého
května se Plzeň připojí k Noci literatury. Ta se zastaví na několika místech,
jejichž společným jmenovatelem bude „Black“. Druhý květnový víkend pak
bude znít plechy stepařských bot, neboť se bude konat další ročník Plzeňského festivalu stepu. A vedle toho bude vonět polévkami, protože se uskuteční
další oblíbený Festival polévky.
Kromě toho můžete vyrazit za vůní páry do Holoubkova, který ožije Paro-strojním festivalem. A než se nadějete, je tu další víkend. Ten odstartuje Sektival, festival sektů a dobrého jídla v hotelu Continental. V sobotu 19. května
pak otevřou své brány Plzeňské dvorky, a když už budete venku, můžete zajít
i za dobrým jídlem na BEKO Fresh Festival nebo za dotykem země vycházejícího slunce do ZOO na Dny japonské kultury. A pokud vám zachutnají
zajímavé kombinace na talíři, mohla by vám chutnat i neobvyklá kombinace
hudební. Zajděte si proto čtyřiadvacátého na koncert Plzeňské filharmonie
s folkovou kapelou Malina Brothers. A pak už je tu poslední květnový víkend
a s ním další dobré jídlo, tentokrát v podání Festivalu regionálních potravin,
muzea otevřená po setmění díky Muzejní noci a PechaKucha Night netradičně pod širým nebem.
A to zdaleka není z plzeňské kulturní nabídky pro měsíc lásky všechno. Zalistujte následujícími stránkami a s láskou si vyberte.
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sobě, teď běhám
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S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
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OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

Čtvrtek 3. května
Moving Station, Jižní
Předměstí
pořádá Americké
centrum US Point
Západočeské univerzity
v Plzni

13.30–20.30

Plzeňské rozhovory II
100 let česko-amerických vztahů:
Co nás spojuje – diskuse o úloze člověka v 21. století s Thomasem Dinem,
Michaelem Žantovským, Renatou Fučíkovou, Michalem Pěchoučkem

Smetanovy sady

14.00

Vernisáž výstavy Muži generála Pierce – věnováno 16. obrněné divizi
armády USA u příležitosti 75. výročí založení jednotky. Výstava potrvá
do 20. 5.

náměstí Míru

15.00

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

Pátek 4. května
park za
OC Plzeň Plaza

9.00–20.00

10.00–18.00
Pobřežní ul. (KD Peklo)

Křižíkovy sady
Proluka

Patton Memorial Pilsen

9.00–20.00

9.00–20.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový
tábor Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
15.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 17.00 Maxipes Fík,
18.30 SEMTEX, 20.00 Rock’n’Roll Party Time: THE SHOWER
Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové
jednotky, program pro děti
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké
pěchoty, tréninková dráha
Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF
14.30 Pilsner Jazz Band, 16.45 lidové písně z jižních a západních Čech

9.00–13.30

Školní exkurze – komentované prohlídky tábora pro žáky, nutná
rezervace na www.plzen1945.cz

9.00–18.00

Doprovodný program muzea

Měšťanská beseda

9.00

Beseda s veterány z 2. světové války, autogramiáda

Chodské náměstí

16.00

Položení květin u Památníku 2. pěší divize

Husova ul.

17.00

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

18.00

The West Bohemian Jazz Connection

19.45

zdravice primátora města Plzně

20.00

The Count Basie Orchestra (USA) nejlepší americký big band všech dob
s více než 80letou historií

náměstí Republiky

Sobota 5. května
14.00–20.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový tábor
Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
12.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 14.00 The MayHems, 15.30 Black
& White, 17.00 Big Boy Band, 18.30 NEŘEŽ, 20.00 CHUŤ

10.00–18.00

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

Pobřežní ul. (KD Peklo)

9.00–20.00

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

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.00

Patton Memorial Pilsen

9.00–18.00

park za
OC Plzeň Plaza

Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF
16.00 Módní okénko – ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20. století
18.00 Back to 1945 Speciál – taneční zábava

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

Doprovodný program muzea

11.00

CONVOY OF LIBERTY – přehlídka vojenských historických vozidel; výjezd ze
Sukovy ul. v 11.00, předpokládaný dojezd na náměstí Republiky ve 12.30
Přelet historických i moderních vojenských letounů

11.30

Přivítání Convoy of Liberty na náměstí Republiky podle lidových tradic

11.30

Nezmaři a Big Band Klatovy

13.00

Nezmaři

14.15

COP

15.45

Taxmeni

17.30

Udělení medailí KVV Plzeň

18.00

Vyhlášení stipendia generála Pattona

18.30

Nadoraz

20.30

Jelen

Folkové odpoledne rádia Samson

náměstí Republiky

Neděle 6. května
9.00–18.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový tábor
Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
12.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 14.00 Faux Pase Fonet,
15.30 Flashback, 17.00 Straw Hat

10.00–18.00

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

park za OC Plzeň Plaza

Pobřežní ul. (u KD Peklo)

9.00–18.00

Křižíkovy sady Proluka

9.00–18.00

Patton Memorial Pilsen

9.00–18.00

Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké
pěchoty, tréninková dráha
Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF
11.00 folklórní soubor,
13.45 Muži i ženy bojující – prezentace vojenských stejnokrojů
Doprovodný program muzea

radnice,
náměstí Republiky

10.30

Pietní akt u pamětních desek Bratrstva 17. praporu belgických střelců
a desky věnované 16. obrněné divizi americké armády

Americká třída

16.00

Hlavní vzpomínkový akt u památníku "Díky, Ameriko!"

KD Peklo (Pobřežní ul.),
military kempy

10.00–17.00

Rodinná soutěž „Nebeští jezdci“ interaktivní formou přiblíží osudy
československých letců RAF

náměstí Republiky

10.30–18.00

10.30 JUNIOR orchestr Plzeň – dechový orchestr při ZUŠ B. Smetany Plzeň,
12.00 Hrádecký Big Band, 14.30 St. Johnny Blues and „SKP“ brass section,
16.45 Mydy Rabycad

Změna programu vyhrazena

Partneři projektu:

Doprovodný program na www.slavnostisvobody.cz

AKCE MĚSÍCE

Skupova Plzeň: Cesta loutkovým světem pro všechny generace

13–17/06

Skupova Plzeň:
Cesta loutkovým světem
pro všechny generace
Kristova léta oslaví v červnu
největší domácí přehlídka
věnovaná loutkám, Mezinárodní festival loutkového
a alternativního divadla Skupova Plzeň. A od 13. června bude určitě v Plzni z čeho vybírat. Na malé i velké,
mladé duchem všeho věku, na milovníky
pohádek, legrace, nadsázky, imaginace
a hračičkářství čeká nabitý program, který zahrnuje inscenace divadel z České republiky, Slovenska, Dánska, Polska nebo
Francie.
„V roce 2016 jsme sáhli trochu šířeji
do vod alternativního divadla, letos se
vracíme opět hlavně na pole loutkové
a loutkářské. Program zahrnuje tvorbu
většiny českých divadel, která loutkové
divadlo rozvíjejí,“ řekl ředitel festivalu
a pořádající plzeňské Alfy Jakub Hora.
Právě Alfa zahájí slavnostně 13. 6. večer
Skupovu Plzeň svým motorkářským muzikálem Tři siláci na silnici. Kdo má rád řev
motorů a vítr ve vlasech v podání dřevěného motorkářského gangu, neměl by
v hledišti Divadla Alfa chybět.

„Atrakcí letošní Skupovky bude hostování Divadla bratří Formanů
a jejich nejnovějšího počinu Deadtown,“ dodal Hora. Výjimečná vizuální show, která se pohybuje někde na spojnici divadla, grotesky,
šantánu, filmu a iluzionismu bude k vidění v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. V unikátním stanu představí osmnáctičlenný soubor,
kde nechybí Petr Forman či tanečník Marek Zelinka. Kouzelný
příběh o drsném městě Deadtown na Divokém Západě a jednom
českém kouzelníkovi a jeho přítelkyni, kteří do krajiny pistolníků
zavítají. Deadtown bude uveden na Skupově Plzni celkem 6x.
„Festival letos začíná prologem 12. 6. Tím je v Plzni první představení Deadtown a v pražském Divadle Minor neustále vyprodaná
novinka Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského Záhada hlavolamu.
„Divákům se z tohoto zpracování příběhu Stínadel zatočí hlava,“
řekl Hora. „Pro zájemce vypravíme z Plzně do Prahy autobus.“
Skupova Plzeň zabydlí kromě domácího Divadla Alfa také prostory DEPO2015, kulturní centrum Moving Station, Muzeum loutek a parky v centru města. Nahlédne i do Západočeské galerie.
Na své si přijdou opravdu všichni. Divadlo DRAK uvede syrovou
a čerstvou novinku Bílý tesák, Divadlo Spejbla a Hurvínka napínavou parodii Spejbl a město hříchu, liberecké Naivní divadlo
cenami ověnčený titul Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic
na ostrovech se skrývá odlehlých. Malé divadlo z Českých Budějovic navrhne přístup Česka k moři, Buchty a loutky vezou originální
zpracování Fausta. Za pozornost stojí špičková zahraniční účast,
letos zejména ze střední Evropy. „Slovensko má v posledních letech bohatou žeň výborných inscenací, letos jsme do programu
vybrali představení Nového divadla v Nitře, Bábkového divadla
Bratislava a loutkového divadla ze Žiliny,“ dodal Hora. „Tituly jako
Tracyho tygr nebo Pinocchio jsou opravdu výborné.“
Polské divadlo zastupují na Skupovce dvě inscenace. Loutkové
divadlo Bialystok veze do Plzně inscenaci Sliby panenské. „Takto
unikátní hru s technikou loutky javajky jsme dlouho neviděli,“
řekl Hora. Z Wroclavi přijíždí loutková inscenace Pomník, která
se zabývá příběhem Stalinova pomníku v Praze, režíroval ji Jiří
Havelka. „Skvělá je také dánská inscenace Ráj, která vypráví s láskou a nadhledem příběh funebráka a jeho klientů,“ dodal Hora.
Program a link na nákup vstupenek na www.skupovaplzen.cz.
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Navštivte Divadlo J. K. Tyla

DONAHA!

MUZIKÁL

Terrence McNally / David Yazbek

Veleúspěšný komediální
muzikál, který obletěl
svět, konečně v Plzni!
Premiéra 12. května 2018
na Nové scéně DJKT

V rámci projektu NOC S OPEROU

TURANDOT
Giacomo Puccini

OPERA

Velkolepá operní podívaná
pod širým nebem!

www.djkt.eu

29. června 2018
v Amfiteátru Lochotín

AKCE MĚSÍCE

Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje

25/05 / 11:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Festival
Regionálních potravin
Plzeňského kraje
Na nádvoří pivovaru se poslední květnový pátek uskuteční již 8. ročník oblíbeného Festivalu Regionálních
potravin Plzeňského kraje.
Návštěvníkům nabídne farmářský trh
s nejlepšími regionálními potravinami,
ochutnávky, kuchařskou show i doprovodný kulturní program.

Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje místní výrobce kvalitních
potravin, a proto si nenechte ujít možnost ochutnat a nakoupit
právě tyto produkty. Na festivalu budou kromě prodejců z našeho kraje zastoupeni také prodejci z partnerských regionů v Bavorsku.
Tradiční součástí programu bude vyhlášení vítězů soutěže
o značku Regionální potravina, kterou letos již podeváté vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským a intervenčním fondem a jejím organizátorem je
v Plzeňském kraji Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s Místní akční skupinou POŠUMAVÍ, z.s. a Krajskou agrární komorou Plzeň.
Soutěží se v devíti kategoriích:
Masné výrobky tepelně opracované | Masné výrobky trvanlivé |
Sýry včetně tvarohu | Mléčné výrobky ostatní | Pekařské výrobky včetně těstovin | Cukrářské výrobky včetně cukrovinek | Alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína z hroznu révy vinné | Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě | Ostatní
Jednotliví vítězové převezmou na Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje certifikát a s ním i právo užívat po dobu čtyř
let na vítězných výrobcích logo Regionální potraviny.
A aby návštěvníci z festivalu neodešli jen s nakoupenými dobrotami, ale také s nápady, jaká jídla je z nich možné uvařit, nebude
chybět ani kuchařská show. Tentokrát své umění představí žáci
z české a bavorské střední školy.
Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny zábavné aktivity, při
kterých se nejen pobaví, ale hravou formou přijdou na spoustu
zajímavostí z oblasti zemědělství.
Během dne zpříjemní atmosféru svými vystoupeními účinkující
z Čech a Bavorska.
Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje se koná za finanční podpory společnosti NET4GAS.
Více informací o akci najdete na www.plzensky-kraj.cz,
na www.regionalnipotravina.cz a na facebooku.
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AKCE MĚSÍCE

Akce v Prazdroji

od 04/05

Nádvoří pivovaru

Prazdroj před 100 lety a dnes
Výstava přibližuje dění v pivovaru v období první republiky. Věnuje se osobnostem a stavbám, které mu tehdy
pomohly vtisknout jeho dnešní charakteristickou tvář.
Stejně jako Plzeňský Prazdroj pečuje o svůj světově
proslulý ležák Pilsner Urquell, stará se i o své tradice
a historické dědictví, které můžete obdivovat kolem
sebe i dnes.
Na panelovou výstavu na nádvoří pivovaru, která bude k vidění od 4. května, volně od 31. května
navazuje druhá část v prostoru Pivovarského muzea. Zde budou k vidění nejvzácnější pivovarské exponáty z doby
první republiky nebo unikátní propagační film Prazdroje z roku 1938. Zaposlouchat se bude možné i do autentických prvorepublikových rozhlasových nahrávek.
Vyhlášení samostatného Československa znamenalo pro Měšťanský pivovar v Plzni (dnes Plzeňský Prazdroj) začátek nové éry. Po překonání obtížné poválečné situace nastala doba hospodářské prosperity a modernizace
areálu i provozu. Světová hospodářská krize sice dynamický rozvoj pivovaru na čas utlumila, ale druhá polovina
30. let přinesla do pivovaru nový náboj. Slávu piva Pilsner Urquell pomáhaly nově šířit také rozhlasové vlny a film.
Motto „V Plzni se vaří, ale v celém světě se pije!“ dobylo svět.

01/05 / 09:00–12:00
Nádvoří pivovaru

Prvomájová vyjížďka motorek
Tradiční vyjížďka motorek všech druhů zahájí sezonu
opět na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Přijďte si
užít zvuk silných motorek a atmosféru pivovaru v úterý
1. května. Motorkáři se budou sjíždět už od 9 hodin. Uvidíte přes tisíc motorek všech druhů a kubatur, které v půl
dvanácté společně vyjedou historickou branou pivovaru
na svou prvomájovou vyjížďku.

02/05 / 16:00–22:00
Nádvoří pivovaru

Kapeláž
Kapeláž je soutěžní festival studentských kapel. Jeho
10. ročník se odehraje přímo na nádvoří Plzeňského
Prazdroje. Přijďte si poslechnout nejrůznější hudební
žánry od kapel, které tvoří většinou studenti, ale někdy
i vyučující.

11/05 / 18:00 a 19/05 / 17:30
Konferenční a společenské centrum Secese

Škola čepování piva Pilsner Urquell
Chcete umět správně čepovat pivo? Tak přijďte do školy přímo ke zdroji, tedy k Prazdroji! Přímo v pivovaru
vás zábavnou formou naučí správné zásady čepování
a dozvíte se o pivu Pilsner Urquell vše! Během tří ho-
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din se naučíte načepovat pivo, podíváte se na autentická místa pivovaru a samozřejmě se v průběhu akce
bude konzumovat pivo Pilsner Urquell a podávat se
bude pivovarský guláš. Rezervace na tel.: 735 189 019 či
e-mailem: secese@prazdrojvisit.cz.

13/05 / 12:00–18:00
Nádvoří pivovaru

Festival polévky
Květen je lásky čas a každý přece ví, že láska prochází žaludkem. Tak přijďte a rozhodněte, kdo vaří ty nejlepší polévky. Již tradičně budete moci ochutnat klasické české,
exotické či krémové polévky z vonících čtyřicetilitrových
kotlů. Tak dobrou chuť!
25/05 / 18:00–22:00
Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí

Plzeňská muzejní noc 2018
Muzejní noc opět otevře Pivovarské muzeum a Plzeňské
historické podzemí. Těšit se můžete na pivní kuriozity,
ochutnávku piva Pilsner Urquell a labyrint podzemních
chodeb pod celým historickým jádrem města Plzně.
Vstupenky je možné zakoupit předem na www.prazdroj.
colosseum.eu. Vstupné je 40 Kč.
Veškeré informace k akcím, které se konají v Plzeňském
Prazdroji, najdete na webu www.prazdrojvisit.cz.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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100py
• sto let republiky •
očima pěti generací

v ýs tava
Velká výstava pro celou rodinu
přibližující století republiky.
Zážitkové expozice
Historická fakta • Lapidárium
Artefakty známých osobností

100py

18. 5. – 31. 10. 2018

více o výstavě na www.depo2015.cz
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Zážitkové programy
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více o výstavě na www.depo2015.cz
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Mediální partneři:

Do 11.5.2018 se můžete
registrovat i Vy!
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Mrkněte na náš web, kde
najdete instrukce k přihlášení
a nebojte se přidat :-)

neděle

27. 5.

Komentované
procházky

Pojďte se seznámit se svými sousedy!
www.evropskydensousedu.cz
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Metalfest 2018

Nightwish

Amfiteátr Lochotín

Metalfest 2018
Mezinárodní open air festival Metalfest patří v Plzni každoročně k nejvyhledávanějším a velmi uznávaným hudebním akcím
a jinak tomu nebude ani letos. V jedinečném přírodním prostředí překrásného amfiteátru na Lochotíně, které je také jedním
z důvodů oblíbenosti festivalu, se v tradičním termínu prvního červnového víkendu
uskuteční již jeho devátý ročník a během
tří dnů se opět můžete těšit na celou řadu
zvučných jmen světové metalové scény
patřící k absolutní špičce ve svém žánru.
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.

Apocalyptica
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V pátek 1. června úderem jedenácté dopolední
odstartuje letošní ročník rakouská symfonic-metalová kapela Visions of Atlantis, na kterou stylově
naváže dánská parta Svartsot. Domácí scénu bude
první den reprezentovat skupina Dymytry, pověstná mimo jiné svojí show s maskami, stejně jako následují německá death-grind mlátička Milking The
Goatmachine, kterou na pódiu vystřídá švédská progressive metal kapela Evergrey. Německé power metalové stálice Brainstorm a Freedom Call poté jistě
perfektně nažhaví publikum před příchodem jedné ze
dvou největších hvězd prvního dne. Sonata Arctica se
vrací do Plzně po dlouhých pěti letech a těžko si představit lepší „předkrm“ před vystoupením jejich krajanů
Nigtwish! Jedna z nejpopulárnějších metalových kapel
současnosti v rámci turné „Decades“ představí skladby,
které sami muzikanti označují za nejzásadnější ve více
než dvacetileté historii kapely. Jeden z vrcholů celého
letošního ročníku uzavře páteční program a avizovaná
ohromující scéna s řadou pyrotechnických a světelných
efektů slibuje velký audio-vizuální zážitek!

Také sobotní program je nabitý hned od začátku, a kdo si přivstane, rozhodně nebude litovat. Ostatní čeká v 10:30 nekompromisní
budíček od tuzemské legendy Törr a death metalová smršť v podání švédských Ice Age v čele s Viktorií Larsson. Ženy za mikrofonem budou vládnout pódiu i při vystoupení švédských Follow
The Cipher a nizozemské metalcore smečky The Charm The
Fury. Sobotní program a zároveň i celý letošní ročník se přehoupne do druhé půlky při vystoupení americké thrash legendy Death
Angel, po kterých se na pódiu vystřídá německá gothic metalová stálice Crematory a jejich epic metaloví krajané Equilibrium.
Předposlední kapelou druhého dne pak bude italská gothic metalová „female fronted“ kapela Lacuna Coil, která patří bezmála
čtvrtstoletí k absolutní špičce ve svém žánru a předloni vydala přelomové album „Delirium“. To už se bude v zákulisí chystat německá heavy metalová legenda Accept, která svůj návrat do Plzně se
zbrusu novou show avizovala fanouškům již po skvělém lednovém
koncertu v hale Euronics ve Zlíně, na kterém opět potvrdila svoje
výsostní postavení v absolutní špičce metalové scény!
Program třetího dne odstartuje opět v 10:30 tuzemská parta
Sebastien, a poté na to vlítne německo-řecká banda Tri State
Corner, ve které za mikrofonem najdete Luckyho Maniatopoulose,
který o pár hodin později usedne za bicí při vystoupení legendárních Rage. Fanoušky symfonického metalu jistě potěší německá
skupina Xandria, v pop rockových vodách zaloví švédská kapela
Cyhra a příznivci melodičtějších odnoží metalu by si neměli nechat ujít ani finské Battle Beast nebo Skoty Alestorm. O velké
finále letošního ročníku se postarají již avizovaní Rage s novým
23. studiovým albem, švýcarské folk metalové hvězdy Eluveitie
v nové sestavě, a především finská Apocalyptica, která na Metalfestu exkluzivně přehraje kompletní debutové album „Plays
Metallica by Four Cellos“ z roku 1996, které ve své době zásadně
ovlivnilo budoucí podobu tvrdé muziky!
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Amfiteátr
Lochotín

1. 3. 6.
2018

Decades Show

Plays Metallica by four cellos
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Květnový program v Kině Beseda odstartuje černá komedie Ztratili
jsme Stalina (2. 5.), díky níž můžete sledovat, co vše se rozpoutalo po Stalinově smrti. Pokud jste nestihli zhlédnout Tři billboardy
kousek za Ebbingem, 3. května budete mít jednu z posledních
šancí. To samé platí i o originálním filmu S láskou Vincent (17. 5.).
V polovině května máte možnost vidět skvělého Benedicta Cumberbatche v roli Hamleta (14. 5.).
Z českých novinek Kino Beseda promítne Hastrmana (4. a 24. 5.)
s Karlem Dobrým v hlavní roli, a také svéráznou roadmovie Tlumočník (10. 5.), v níž Jiří Menzel bere na výlet syna esesáka, který nechal zastřelit jeho rodiče. Jistě pobaví i komedie Dvě nevěsty
a jedna svatba (11. 5.).

„V květnu láká do Kina Beseda Hastrman,
Tlumočník Menzel a Hamlet s Cumberbatchem.“
Ze zahraničních novinek můžete v květnu zhlédnout například love story Potvora (9. 5.), podobenství o hledání lepšího světa Měsíc Jupitera
(10. 5.), příběh o silném poutu mezi matkou a synem podle autobiografie
slavného spisovatele Romaina Garyho Příslib úsvitu (21. 5.) či třeba válečné drama Neznámý voják (23. 5.).
A určitě si nenechte ujít nejočekávanější horor letošního roku Tiché místo (24. 5.). Milovníci baletu by si měli
včas koupit vstupenky na romantický balet Giselle (13. 5.), v němž se jedné z hlavních rolí ujal Sergej Polunin.
Skutečnou lahůdkou bude promítání americké klasiky Kočka na rozpálené plechové střeše (28. 5.) – ve vzrušujícím revivalu si zahrály filmové hvězdy Sienna Miller, Jack O’Connell a Colm Meany.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Michal Pavlíček
doprovodí
Moniku Načevu
V polovině července je
na zahradu Měšťanské
besedy
nachystaná
skutečná
hudební
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. Už to samo o sobě slibuje jedinečný hudební zážitek, ale na zahradě Měšťanské besedy se k této
dvojici navíc přidá smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce! Vstupenky jsou ještě v prodeji.
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11/06
19:00

Z Plzně do světa

Praktický návod na levné cestování šitý Plzni na míru dostanete na přednášce
Hanky Machalové nazvané Z Plzně do světa
chytře, levně, často. Přijďte zjistit, jak přímo
z Plzně vycestovat chytře a levně do celého
světa, kdykoliv v roce i pokud máte jen pár
dnů dovolené, závazky a hluboko do kapsy.

21/06 / 19:30

Novou doprovodí Malásek
Lenka Nová vyráží na nové tour a jednu zastávku má naplánovanou i v Plzni. Na konci
června můžete na zahradě Měšťanské besedy
vidět a hlavně slyšet její nový projekt pojmenovaný Ve dvou tour 2018. Osobitou zpěvačku
s nezaměnitelným sametovým altem na pódiu doprovodí Petr Malásek a těšit se můžete
na písně z celé její kariéry.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

12/07 / 20:00

Monology,
které baví
V polovině července vás na zahradě Měšťanské besedy čeká
dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny. Monology vagíny jsou oslavou ženské sexuality ve vší její složitosti
a tajemnosti. Nenechte si ujít zábavnou show Dáši Bláhové, Jitky Asterové a Michaely Sajlerové, která rozesměje i mužské návštěvníky.

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

30/07 / 20:00

27. 9.

Jonáš a Kašpar
Přijďte si do Měšťanské besedy
připomenout nejslavnější hru
divadla Semafor Jonáš a tingl-tangl. Divadelní spolek Kašpar
si připravil uctivý remake, znovu nastudoval hru pánů
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, a na zahradě Měšťanské besedy ji předvedou na konci července.

08/08 / 20:00

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

10. 10.

14. 10.

17. 10.

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. Kamil Střihavka tu koncem srpna vystoupí
se svou kapelou Leaders.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

VOSTO5: PROTON!!!

Strhující příběh zapomenuté
hudební legendy.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

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

RADŮZA & BAND

Průřez dosavadní tvorbou

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
1. 11. ŘEDITELSKÁ LÓŽE

28. 10.

A. Švehlík a S. Zindulka
v příběhu A. Goldflama

4. 11.

22/08 / 19:30

Kamil Střihavka
akusticky

PAVEL ŽALMAN LOHONKA
50 LET NA SCÉNĚ
Velký narozeninový koncert

Letní Komici
Co by to bylo za léto, kdyby
na zahradě Měšťanské besedy nevystoupili Komici s.r.o.?
Skvělé stand-up představení,
ve kterém uvidíte ty nejlepší baviče z pořadu Na stojáka a uslyšíte kanonádu vtipů, gagů a scének je na programu na začátku srpna.

HANA A PETR ULRYCHOVI:
JAVORY & JAVORY BEAT

15. 11.
26. 11.
2. 12.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

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

RADKA FIŠAROVÁ: RECITÁL RENDEZ–VOUS

Komorně laděný koncertní program

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
30/04–11/06 / 19:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2018
Plzeňský varhanní festival každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci
s Biskupstvím plzeňským a také letos nabídne zajímavé
koncerty v impozantním prostředí Katedrály sv. Bartoloměje, nebo například výstavu o varhanách. O zahájení
letošního ročníku se v pondělí 30. 4. postará jeden z nejvýznamnějších maďarských varhaníků Balázs Szabó
a další koncerty budou následovat v pravidelných 14-ti
denních intervalech. 14. 5. v rámci festivalu vystoupí Plzeňanům již dobře známý interpret a nový regenschori
katedrály sv. Bartoloměje Martin Moudrý, 28. 5. se zde
představí stálá varhanice Univerzity Karlovy a západočeská rodačka Marie Pochopová a celý festival uzavře
11. 6. svým vystoupením náš přední varhaník Michal Novenko. Více na www.plzenskyvarhannifestival.cz.

TIP NA KVĚTEN
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, ke změně ovšem došlo
u termínu konání akce. Pořadatelé letos sebrali odvahu, po 28 letech se rozhodli ustoupit dubnovým
nevypočitatelným vrtochům počasí a posunuli
termín konání akce na druhou květnovou sobotu.
A na co se, kromě lepšího počasí, můžete tentokrát
těšit? Line up akce je opět tradičně doslova nabitý předními jmény tuzemské hudební scény jako
je Tomáš Klus a jeho Cílová skupina, Divokej Bill,
Mig21, Marpo, Pipes And Pints, Marek Ztracený,
Lenny, Paulie Garand, No Name nebo Rybičky 48,
takže si na své přijde opravdu každý.
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Přehled koncertů

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. 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 a na webu
mastersofrock.cz.

02/05 a 06/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Oblíbené swingové tančírny
s názvem „Po siréně swing!“
s pravidelným termínem první středy v měsíci se na jaře
přesunuly do malebného prostředí Měšťanské besedy,
kde setrvají až do podzimu. Od května se v případě příznivého počasí bude tančit a hrát v malebném prostředí zdejší zahrady, v opačném případě se akce přesune
do Malého sálu. Také zde budou večerům předcházet lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
od 18:00 a večer nebude samozřejmě chybět vystoupení
pořádajícího Pilsner Jazz Bandu a jejich hostů! 2. května
se tak můžete těšit na Memory Jazz Band z Mariánských
Lázní a 6. června dorazí zpěvák a moderátor Petr Sovič
se svým uskupením Gramofon.

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
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

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 na www.plzenskavstupenka.cz.

10/05
19:00

Měšťanská beseda

Plzeňský Orfeus 2017

Druhý květnový čtvrtek se publiku představí laureáti
cen Plzeňský Orfeus 2017 a Plzeňský Orfeus Junior. Vítězové si zahrají s Plzeňskou filharmonií pod vedením
Tomáše Braunera. Posluchači se seznámí s mladými
hudebními nadějemi: flétnistkou Eliškou Boškovou,
skladatelem Václavem Špíralem, kytaristou Václavem
Hřebcem, akordeonistkou Danielou Holou a klavíristou
Janem Dolejšem.

10/05 / 20:30

Zach´s Pub

VOILÀ!

Kapela VOILÀ! vznikla před pěti
lety, když slovenská zpěvačka
Zdenka Trvalcová potkala v Praze akordeonistu Michala
Mihoka. Nejdříve hráli francouzské chansony v netradičních úpravách, později se začali věnovat vlastní tvorbě
a v současném složení (zpěv, akordeon, kytara, kontrabas a bicí) vydali své první album „Décollage“. Společně
s VOILÀ! je možné vydat se na výlet po Evropě doprovázený hudebními styly 20. století a příběhy, které Zdenka
„vypráví“ s lehkostí a nadsázkou prostřednictvím svého
jedinečného hlasového projevu. VOILÀ! je pozoruhodný
hudební koktejl s příchutěmi chansonu, swingu, reggae,
jazzu, twistu, popu i hip-hopu, který se snoubí se šarmem
a originálním hlasem frontmanky Zdenky Trvalcové!

10–
31/05

 vropský festival
E
duchovní hudby

Evropský festival duchovní hudby Šumava–Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů,
instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu
převážně z České republiky a Německa, ale i dalších
evropských zemí. Hudební náplň festivalu tvoří české
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu
po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru
až po díla určená spíše pro koncertní provedení. Vyvrcholením akce je pak společný koncert zúčastněných
souborů, při němž zazní jedna nebo více společně nacvičených skladeb v provedení spojených festivalových
sborů za doprovodu profesionálního orchestru. Při
tomto společném vystoupení účinkuje najednou kolem
150 hudebníků. Více na www.fdh.klatovynet.cz.

15/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Václav Neckář
& Bacily

Václav Neckář se svou kapelou
připravili koncertní program postavený na základech
třídeskového kompletu s názvem Příběhy, Písně a Balady. Na tomto, ve své době nejrozsáhlejším nahrávacím
projektu u nás v dramaturgii Michaela Prostějovského,
se největší měrou podíleli hudební skladatelé Ota Petřina, Honza Neckář a textaři Ladislav Kantor a Zdeněk
Rytíř. Písně z tohoto projektu Václava Neckáře provázejí
už od 80. let a některé dokonce mnohem déle. Koncertní program bude doplněn dalšími písněmi, bez kterých

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 obrazovce 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.

19

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
si žádný fanoušek nedovede koncerty Václava Neckáře
představit. Například z alb Tomu, kdo nás má rád, Planetárium, Podej mi ruku…, My to spolu táhnem dál, ale
i z nejnovějších CD Dobrý časy a Mezi svými. Vzpomínat
se bude mimo jiné i na úplné začátky Vaškova působení
v divadle Rokoko a na éru Golden Kids.

17/05 / 20:30

Zach´s Pub

Jan Hrubý 70
& Kukulín
Plzeňská
zastávka
turné
k 70. narozeninám legendárního rockového houslisty
se uskuteční v polovině srpna u Zacha, kde Jan Hrubý
vystoupí se svojí skupinou Kukulín. Housle Jana Hrubého se nesmazatelně zapsaly do československé rockové historie, osobitý výraz dodávaly například kapelám
Etc… Vladimíra Mišíka, Framus 5 Michala Prokopa nebo
Blues Bandu Luboše Andršta. Na počátku devadesátých
let byl okouzlen Walesem a ostrovním folklorem, který
se výrazně promítl i do jeho tvorby a stylu hraní, a za-

TIP NA ČERVEN
07/06 / 18:00

Restaurace
U Pramenů

Swing ze stříbrného plátna

U Pramenů
udné 123, Plzeň
e na

WING ZE
čtvrtek připravili v příjemném
Ř Í B R N ÉNaHprvní
O červnový
n on U Pramenů na Roudné konÁT N A . prostředí
. . a nejeRestaurace

certní večer s názvem „Swing ze stříbrného plátna“, který
potěší především milovníky swingu a filÚčinkují:
ČERVNA
mových
melodií.
O hudební produkci se postará
Petr
Beneš
(zpěv)
18
a „Psí dečky“
17.00 HODIN známý interpret repertoáru Louise Armstronga
Jan Nový
- klarinet, saxofon
Petr Jiří
Beneš
s- kytara
kapelou Psí dečky, kterou tvoří Jan
Koptík
Dan Eberle
- kontrabas
Zimmel
- bicí
Nový,TonyJiří
Koptík,
Dan Eberle a Tony Zimmel. V jejich podání zazní melodie, které se objevily ve filmech, a mnohdy se staly slavnějšími než filmy
www.upramenu.cz
samotné. V sestavě kapely Psí dečky figurují absolventi Konzervatoře Plzeň a věnuje se zejména hudbě swingového období, ale během večera zazní
také například filmové evergreeny éry bossanovy
a další. Vstupné 180 Kč.

RTEK

ií, které se objevily ve filmech,
staly slavnějšími, než filmy
r Beneš je mj. známý interpret
ouise Armstronga. Kapela „Psí
ná absolventy Konzervatoře
uje hlavně hudbě swingového
m zazní také například filmové
ry bossanovy a další.
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Rezervace míst a informace:
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422

Přehled koncertů

ložil skupinu Kukulín, se kterou doposud vydal sedm
studiových alb. Koncert se koná pod záštitou senátora
Lumíra Lema Aschenbrennera.

17/05
19:00

Měšťanská beseda

 eonard Bernstein:
L
Symfonie č. 1
„Jeremiáš“

Mezzospranistka Kateřina Jalovcová se představí v Plzni v pokračování abonentní řady A Plzeňské filharmonie. Celý koncert bude pod skvělou taktovkou
šéfdirigenta Tomáše Braunera. Na programu se kromě
Symfonie č. 1 „Jeremiáš“ Leonarda Bernsteina objeví
ještě Nezodpovězená otázka od Charlese Ivese a představí se i Gustav Mahler se symfonií Tryzna.

18/05–03/06

Oldies Music Club
Continental

Sektival

Pravidelné páteční a sobotní
večery v Oldies Music Continental Clubu, pod taktovkou legendy plzeňských diskoték Luďka Jaroše a jeho
kolegů, by si neměli nechat ujít především fanoušci
hudby 60.–90. let. Od 18. května do 3. června si zde
navíc kromě vašich oblíbených hitů a tanečních kreací
budete moci v rámci „Sektivalu“ dopřát také skleničku
od každého z vynikajících sektů, mezi kterými nebude
chybět například Bohemia Sekt demi sec rosé nebo
Bohemia Sekt Chardonnay. Rezervace na jednotlivé
večery lze uskutečnit na tel.: 702 126 554.

22/05 / 20:00

Alfa Americká

Phil Rudd

Bubeník Phil Rudd z AC/DC se
svojí kapelou Phil Rudd Band
konečně přijede do České republiky, aby potěšil své
fanoušky na dlouho očekávaných koncertech. Stane
se tak poté, co musel minulý rok celé své evropské
koncertní turné zrušit kvůli vážné nemoci kytaristy
z kapely. Na turné s názvem Back On The Beat zazní
skladby z prvního sólového alba Head Job, nové písně a hity kapely AC/DC. Vstupenky a více informací
na www.rudd.cz.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

24/05
19:00

Měšťanská beseda

 alina Brothers
M
& Plzeňská filharmonie

Dva zdánlivě nespojitelné světy se potkají na jednom
jevišti 24. května v Měšťanské besedě. Country hudba
v podání kapely Malina Brothers se spojí s klasickým
symfonickým orchestrem – Plzeňskou filharmonií. Skupinu Malina Brothers tvoří přední muzikanti české folkové, country a bluegrassové scény: bandžista Druhé
trávy Luboš Malina, kytarista skupiny Jimmy Bozeman
& the Lazy Pigs Pavel Malina a houslista Josef Malina,
kteří ke spolupráci přizvali ještě kontrabasistu Spirituál
kvintetu Pavla Peroutku.

24/05 / 19:00

Stará synagoga

Mi Martef

Plzeňská klezmerová kapela Mi
Martef (hebrejsky „ze sklepa“)
působí na hudební scéně od roku 2015 a v jejím repertoáru najdete moudré i rozverné písně, které odrážejí bohatou kulturu Židů napříč časem a místem. Kromě klasického klezmeru se čtyřčlenná kapela v čele se zpěvačkou
a zakladatelkou Karol Kašeovou nechává inspirovat také
melodiemi sefardskými, písněmi z jidiš muzikálů a v neposlední řadě interpretuje písně současných izraelských
muzikantů. Mi Martef mají na svém kontě již také debutové CD „Ba derech“ a jak jim to šlape naživo si můžete přijít
poslechnout například na jejich květnový koncert ve Staré synagoze. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz
nebo na místě před koncertem.

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.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že od 1. 6. začíná předprodej
předplatného nové koncertní
sezóny Plzeňské filharmonie.
… že v polovině června se v Nepomuku koná
tradiční benefiční festival hudby, divadla a filmu
Nefestík (15.–17. 6.) a koncem června zde vystoupí
písničkář a držitel řady hudebních ocenění Thom
Artway (29. 6.).
… že Plzeňská filharmonie vystoupí 7. června
v Měšťanské besedě společně s Gabrielou Demeterovou, 3. 6. připravila vystoupení pro děti
v budově Českého rozhlasu Plzeň a 14. června se
slavnostně rozloučí s koncertní sezónou na závěrečném koncertě, který bude mít pod taktovkou
budoucí šéfdirigent Ronald Zollman.
… že tradičně na přelomu června a července se
ve Spáleném Poříčí uskuteční již 16. ročník Basinfirefestu a mezi potvrzenými zahraničními kapelami najdete např. francouzskou Dagobu, německé
Steel Engraved či norskou partu The Carburetors.
Z české scény nebudou chybět Krucipüsk, Miloš
Dodo Doležal, Trautenberk, Plexis nebo K25A.
… že další ročník festivalu Pekelný ostrov proběhne
u Holýšova od 6. do 7. července a nebudou zde chybět Chinaski, Arakain s Lucií Bílou a další.

31/05 / 20:00

Zach´s Pub

PSH

Co bude, až nebude rap? Co
bude, až nebude PSH? PSH jsou
jistotou a také definicí českého hiphopu, kterému udávají tvář už od začátku 90. let minulého století. Pod
názvem Peneři Strýčka Homeboye se jejich založení
datuje k roku 1991, ale plnohodnotného debutového
alba se jejich fanoušci dočkali až o deset let později,
kdy po řadě demo nahrávek, vyšlo legendární album
„Repertoár“. Debut PSH patří stejně jako jejich další dvě
studiová alba Rap n Roll (2006) a Epilog (2010) k základům tuzemské hip hopové historie. V současné době
Vladimír 518, Orion a Mike T. připravují nové album,
kterému předchází videoklipy „Hlavně ať se to nedoví
máma“ nebo „Shitstorm“.
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05/05 / 19:00

Velké divadlo
DJKT

Drahomíra
a její synové

27/05–02/06

Měšťanská beseda,
Amfiteátr OC Plzeň Plaza

Komedy fest 2018
Komedy fest veze do Plzně hvězdy humoru. Jde už
o pátý ročník a organizátoři si opět připravili hodně
nabitý program, který se odehraje na přelomu května
a června.

Jednu ze svých nejslavnějších her Drahomíra a její synové aneb Krvavé křtiny začal Josef Kajetán Tyl psát
v bouřlivém roce 1848. Děj dramatu vychází z historických skutečností a jeho ústřední postavou je patron
české země svatý Václav. Čím může být hra aktuální
v roce 2018, kdy si připomínáme slavná česká osmičková výročí? Tyl nenapsal jen dílo o minulosti, ale použil historie jako zrcadla, v němž se odráží současnost.
I dnes pokládá otázky o principech a idejích svobody,
demokracie a slovanské vzájemnosti. Protože se autor
sám nestaví na jednu či druhou stranu sporu, nabízí věrohodný konflikt a pravou válku o trůny. O tom, na čí
straně je pravda, tak mohou rozhodovat sami diváci.
V roli knížete Václava se představí Petr Konáš, jeho bratra Boleslava ztvární Jan Maléř, jejich matku Drahomíru
Apolena Veldová a babičku Ludmilu Monika Švábová.

Milovníci tradičního i novodobého humoru se mohou těšit na takové hvězdy, jako je Bára Hrzánová,
Radek Holub, Pavel Nový, Martin Dejdar nebo Josef
Dvořák.
Festival divákům naservíruje špičková komediální
představení, jako například premiérová Kočka v oregánu, one woman show Hvězda, Pánská šatna a chybět nebude ani speciál Lukáše Pavláska.
Festival vyvrcholí v sobotu 2. června v amfiteátru
za OC Plaza celodenním open air programem plným
nejen humoru, ale i hudby, známých osobností a doprovodného programu. Areál se otevře veřejnosti již
v 11:30 hod. O hodinu později pak program oficiálně zahájí Lukáš Pavlásek. V průběhu celého odpoledne se diváci mohou těšit na vystoupení Evy Holubové
a Bohumila Klepla, Ondřeje Sokola, ostřílených komiků
z Na stojáka Ivu Pazderkovou, Marka Daniela a Lukáše
Pavláska, nebo na nestárnoucí scénky Jiřího Lábuse
a Oldřicha Kaisera. O hudební část programu se postará legendární YOYO BAND a Ivan Mládek – Banjo band.
Během celého dne budou probíhat autogramiády
a pro rodiny s dětmi bude připravená celá řada zábavy
a stánků s občerstvením. Až do konce května mají zájemci možnost pořídit si vstupenku na open air za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Děti do 15 let mají vstup zcela
zdarma. Kompletní program a předprodej vstupenek
je k dispozici na www.komedyfest.cz.
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od 07/05

Divadlo J. K. Tyla

Prohlídky

Pokud chcete poznat plzeňské divadlo z jiného pohledu než z hlediště, přijďte na některou z pravidelných
prohlídek prozkoumat i zákulisí. Nejbližší termíny
prohlídek Velkého divadla jsou 7. května a 4. června,
Nového divadla pak 14. května, a to vždy v 8, 10, 12,
14 a 16 hodin. Cena prohlídky je 100 Kč za osobu, slevy pro školní skupiny je nutné domluvit individuálně.
Maximální kapacita jedné skupiny je 25 osob pro Nové
divadlo a 30 osob pro Velké divadlo, minimální počet
osob ve skupině je deset. Prohlídky je nutné rezervovat předem. Dotazy můžete směřovat na e-mail:
Zuzana.Kalousova@djkt.eu nebo na tel.: 378 038 061.

12/05
19:00

Nová scéna DJKT

Donaha!

Populární muzikál libretisty Terrence McNallyho a skladatele Davida Yazbeka v uplynulých dvou desetiletích
obletěl divadla ve světě i u nás – nyní konečně přichází i do Plzně! Na Nové scéně ho uvede režisér Dalibor Gondík. Parta propuštěných amerických ocelářů,
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

kteří nemohou zavadit o novou práci, se ze zoufalství
rozhodne k neobvyklému kroku: vydělat si pomocí striptýzového vystoupení. Právě jejich show se má stát nepřekonatelnou konkurencí napomádovaným striptérům
v místním klubu. Co na tom, že většina z nich nemá pro
podobnou práci potřebnou průpravu ani fyzické předpoklady? Nechybí jim ale odhodlání získat zpět sebedůvěru a srdce svých žen a zvrátit tak pověst naprostých
zoufalců. Donaha půjdou nejen oblíbení herci a zpěváci
plzeňského souboru Jozef Hruškoci, Adam Rezner nebo
Pavel Klimenda, ale i hosté Richard Tesařík a Tomáš Savka.

14/05 / 19:00

Divadlo Dialog

‘Perfect in just about every way’  THE TIMES

THE
AU S TR A LIA N
PINK FLOYD
SHOW

Osamělost fotbalového brankáře
Monodrama Didiera Kaminky
bylo svého času mistrovským kouskem Pavla Zedníčka
v Divadle Na Zábradlí. Nyní se jej zhostil režisér Jakub Zindulka, který do role zoufalého reprezentačního brankáře
obsadil Jaroslava Matějku. A proč je zoufalý? Obrana jeho
týmu je tak dokonalá, že si, chudák, už rok nesáhl na míč!
Diváci už dokonce zapomněli i jeho jméno.

14/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Takový žertík

Divadlo Na Jezerce přijíždí
do Plzně s představením, které
se ve Francii stalo událostí roku 2003. Premiérová inscenace získala v Paříži devět nominací na prestižní divadelní cenu MOLIERE a hra získala cenu za nejlepší francouzsky psanou hru roku 2003. Najdete v ní 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, Patrik František Staněk.

19/05
19:00

TIME
1. 5.
PLZEŇ

Amfiteátr Lochotín


Koncert k zahájení
Slavností svobody Plzeň 2018!

Malá scéna DJKT

V žen Karla IV.

Milovníkům klepů, monarchie, Karla IV., historie, dějepisu, cestování a v neposlední řadě herců Divadla
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z
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J. K. Tyla je určeno netradiční inscenované čtení V žen
Karla IV. Na Malé scéně DJKT ho v obnovené premiéře
uvede seskupení MOPED, tedy Apolena Veldová a Jana
Kubátová, s laskavým přispěním Petra Konáše. Tento
mírně bulvární pohled na život nejslavnějšího českého krále představili již vloni v listopadu jako drobný
příspěvek k 700. výročí jeho narození. Jaký byl vlastně
Karel IV.? V kojeneckém věku vězeň, v dětském věku
manžel, v pubertálním věku otec, sňatkový diplomat,
utajený rytíř, zdatný milovník… Jak by dopadlo setkání
Anny Falcké s jmenovkyní Svídnickou? Jaký názor by
asi měla Eliška Přemyslovna na svou první snachu Blanku? Nechte se překvapit.

21, 22 a 25/05

Moving Station

Laureátské večery
Laureátské večery představí
to nejlepší z letošních jarních
přehlídek amatérského divadla Plzeňského a Karlovarského kraje. Představení, která postupují do národních
kol. Dobrá jako profesionální divadlo? Lepší než profesionální divadlo. Je v nich svoboda, dravost, touha,
radost… Přijďte se podívat. Každý večer nabídne výběr laureátů z následujících žánrů: studentské a experimentující divadlo, loutkové divadlo, dětské divadlo,
umělecký přednes a divadlo poezie. Podrobný program bude postupně zveřejněn v programové sekci
webových stránek centra Johan, každoročního pořadatele krajských divadelních přehlídek a provozovatele otevřeného kulturního prostoru Moving Station.
Více na www.johancentrum.cz.

Dozvěděli
jsme se…
… že Velké divadlo DJKT uvede
v červnu barokní operu Orfeo.
Každému představení bude
předcházet lektorský úvod, který začíná v půl sedmé ve foyer.
… že čtvrtý ročník Noci s operou zve na Pucciniho
Turandot (29. 6.).
… že v červnu se koná 30. ročník festivalu současného tance TANEC PRAHA, který v Plzni zavítá
hned na několik míst: Moving Station, Náplavka
k světu, scéna Divadelního léta pod plzeňským
nebem a DEPO2015 a přiveze profesionální tanečníky z celého světa.
… že červenec bude opět patřit Divadelnímu létu
pod plzeňským nebem. Letos je na programu
Cyrano s Michalem Dlouhým a loňská inscenace
Akvabely.
… že Malá scéna DJKT chystá na 16. červen premiéru dětského muzikálu Co takhle svatba, princi?
… že 11. června uvede Měšťanská beseda komedii Jo, není to jednoduché s Jiřím Langmajerem
v hlavní roli, a to místo původně zamýšlené hry
Líbánky. Vstupenky zůstávají v platnosti, nebo je
možné je do 25. června vrátit.
… že koncem června se milovníci her Antonína
Procházky dočkají na Nové scéně DJKT premiéry
jeho nového titulu, komedie Zácpa (23. 6.).

01/06 / 19:00

Nová scéna
DJKT

Pardál

Tragikomedie Felixe Mitterera
Pardál, kterou v pražském Divadle Ungelt nastudoval
režisér Ladislav Smoček, bude k vidění na Nové scéně
DJKT v podání známých pražských herců. Stará žena
autem srazí zapomnětlivého muže, který je velmi podobný jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu
nesvéprávná, jak říká její synovec? Anebo je vše úplně
jinak? Nenechte si ujít Františka Němce, Janu Štěpánkovou a Ondřeje Nováka v napínavém příběhu, v němž se
skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců
nesmrtelné lásky.
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01/06 / 18:00

Divadlo Alfa

Umanutá
princezna

Líbezná princeznička, zakletý
princ, tajemná mořská víla a další pohádkové postavy
čekají na malé diváky v dramatizaci jedné z nejstarších
a nejpodivnějších italských pohádek. Příběh je zavede
do Benátek, kde často mizí rozdíl mezi mořem a pevninou a kde žije obrovský krab. To není nikdo jiný než
zakletý princ, jehož se rozhodne vysvobodit pěkně
umanutá princezna. A nebude to nic jednoduchého, ba
dokonce to bude pěkně nebezpečné!
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled vystav

do 02/05

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.

do 09/05

Západočeská
galerie

Čas, čas, čas …
v umění
19. století

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 a desítky dalších českých a zahraničních umělců.

do 03/06

Galerie města Plzně

Mladí a svěží

Jarní výstava v Galerii města Plzně představí abstrakci
nejmladší české generace. K vidění budou díla Filipa
Dvořáka, Martina Lukáče, Tomáše Predky, Julia Reiche-

Výstava doprovázející letošní téma Smetanovských dnů „Pochopit vteřinu. Čas v kultuře
19. století“, ukazuje několik podstatných kapitol
Hotel U Pramenů
této obsáhlé a zásadní problematiky
lidského
Vás zve na
VI. ročník
vnímání a zobrazování, které se právě
v 19. stoVINAŘSKÉHO
FESTIVALU
Hotel U Pramenů
Vás zve na VI. ročník
letí radikálně měnilo. Zatímco na začátku století
VINAŘSKÉHO FESTIVALU
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
PÁTEK
00
cyklu denních a ročních dob přetrvávají,
i když
se
OD 17.
HODIN
PÁTEK
v průběhu století po stylové stránce mění. Otázdegustace moravských
zahraničních
OD 17.a 00
HODIN vín
ky vnímání času a jeho vizualizaceVeřejná
se v důsledku
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
industrializace a proměn sociálních podmínek
Veřejná degustace moravských a zahraničních vín
ve společnosti objevují nově. Je5 to
například
* Zahradní
party
se specialitami
U Pramenů,
Na
Roudné
123,z grilu
Plzeň
prestižních vinařství zHotel
Moravy
* Přímý nákup vín a objednávky
důraz na každodennost, zachycení
chvilkového
* Hort
/ * Proqin / * Jakub Šamšula
za zvýhodněné ceny
Prodej degustačních žetonů
* Lahofer
/ * Jindřich
děje a prožitku dané situace, které
s sebou
při- Kadrnka
* Zahradní party se specialitami z grilu
5 prestižních* vinařství
z Moravy
* Zapůjčení degustačního skla
* Přímý nákup vín a objednávky
náší novou senzualitu v zobrazování a umělecké
* Hort / * Proqin* Rezervace
/ * Jakubmíst
Šamšula
a informace:
za zvýhodněné ceny
Vstup zdarma
Hotel U
Pramenů, Na Roudné 123,
Plzeň degustačních žetonů
* Prodej
* Lahofer / * Jindřich
Kadrnka
možnosti, jako je povýšení skici na definitivní
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603
330 422degustačního skla
* Zapůjčení
dokončené umělecké dílo. Návštěvníci se setkají
* Rezervace míst a informace:
Vstup zdarma
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
s díly Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Jana Preislee-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422
www.upramenu.cz
ra, Františka Bílka a řady dalších umělců.

VÍNO
P R O P LVZÍ N
EŇ
O
P R O 2018
PLZEŇ
18. KVĚTNA

18. KVĚTNA 2018

www.upramenu.cz

květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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la, 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.

do 03/06

Národopisné
muzeum Plzeňska

100 let československého letectví
1918–2018
Výstava připomíná stoletou tradici československého
letectva. Mapuje historii od roku 1918 do současnosti.
Kromě zakladatelů letectva se věnuje také příběhům letců z Plzeňska, bojujícím za 2. světové války v řadách RAF.
Poválečný vývoj je představen na souboru předmětů,
jako jsou uniformy, letecké kombinézy, palubní přístroje
letadel, vystřelovací sedadlo stíhacího letounu MiG-21,
záchranné padáky nebo pilotní průkazy letců. Výstava
představuje rovněž vznik Československých aerolinií.
Vystaveny jsou originální navigační mapy či uniformy
posádek od roku 1978 po současnost.

TIP NA KVĚTEN
do 27/05

Terasy pod Komerční bankou

Současná
architektura
města pohledem Ceny
Hanuše Zápala

V půli dubna se Plzeň ohlédla za současnou architekturou města a vyhlásila nejlepší novostavbu za období 2014–2017. Cena Hanuše Zápala putuje do ateliéru architekta Jiřího Zábrana za návrh bytového
domu Sladová v areálu Světovar. O cenu usilovalo
celkem osmnáct nominovaných staveb. Všechny
objekty představuje veřejnosti výstava na terasách
na Anglickém nábřeží pod Komerční bankou.
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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.

do 16/09

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,
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.

02/05 / 17:00

Západočeská galerie

Mikoláš Aleš:
Žalov

Cyklus Jedno dílo / jeden svět
tentokrát poodhalí zákulisí vzniku lunety z cyklu Vlast,
která zdobí foyer Národního divadla. Žalov představuje
závěr celé báje, smrt hrdiny, jemuž bohyně Morana ukazuje cestu ke slovanskému pohřebišti. Z celého cyklu
lunet vytvořil Mikoláš Aleš Žalov jako první a jeho příkvěten 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

pravný karton je jediný kolorovaný. Vznikl jako zkouška
pro soutěžní porotu, jíž měl Aleš prokázat své malířské
kvality. Více o Žalovu, který je až do začátku května
k vidění jako součást výstavy Čas, čas, čas…v umění
19. století, poví kurátorka této výstavy Ivana Jonáková.

03–31/05

Studijní a vědecká
knihovna PK

Zaručeně praví
belgičtí autoři

Současná belgická frankofonní literární scéna je mimořádně bohatá na tvůrčí talenty, a to jak v oblasti
románové literatury a poezie, tak v divadelní tvorbě.
Výstava nabízí přehlídku fotoportrétů literárních tvůrců ve spojení s některými jejich texty a knihami. Fotografie jsou dílem Alice Piemme, která od roku 1996
spolupracuje s Archivy a Muzeem Literatury a věnuje
se tvorbě zaměřené na divadelní fotografii a fotoportréty literárních osobností. Vernisáž se uskuteční
3. května v 17 hodin.

03/05–01/06

Riegrova ulice

Místa Paměti
národa

Na která místa v Plzni vzpomínal Alan Cope, americký voják, který dojel s důležitou
depeší až do Velichovek? Která místa jsou spojena
s událostmi 1. června 1953? A která se pojí k několika zajímavým plzeňským rodákům? V Riegrově ulici
u Sadů Pětatřicátníků bude po celý květen instalována výstava, která představí tři nové turistické trasy
Místa Paměti národa a k nim přidá i tři trasy zprovozněné v loňském roce. Projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. Vernisáž výstavy proběhne 4. května v 11 hodin.

09/05–02/06

Galerie Ladislava
Sutnara

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

Pilseñ

Ateliér mediální a didaktické
ilustrace na Sutnarce mapuje pod vedením Renáty Fukvěten 2018 | www.zurnalmag.cz
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číkové pomocí ilustrací a krátkých textů v češtině a angličtině historii české Plzně od doby kamenné až po současnost. Zároveň se studenti věnují i historii chicagské
čtvrti Pilsen, založené českými vystěhovalci a dnes obydlené mexickými občany USA. Výstava je součástí doprovodného programu Slavností svobody 2018. Jedná
se o putovní projekt, který bude v létě vystaven v Chicagu, na podzim ve Washingtonu a dalších městech USA
a ČR. Vernisáž se uskuteční 5. května v 18 hodin.

18/05–31/10

DEPO2015

Výstava 100PY:
Sto let republiky
očima pěti
generací
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. Autorem scénáře je mladý spisovatel
Vratislav Maňák, držitel řady knižních ocenění. Výstava
v DEPO2015 zahrne i prostor nádvoří.

Dozvěděli
jsme se…
… že 20. června začíná v Západočeské galerii výstava
Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění
v Československu.
… že v Galerii Ladislava Sutnara budou v červnu
k vidění čínské plakáty.
… že v červnu Studijní a vědeckou knihovnu PK
zaplaví absolventské práce žáků ZUŠ Bedřicha
Smetany.
… že Západočeská galerie se letos zapojí do festivalu Skupova Plzeň. V cyklu Jedno dílo / jeden
svět představí kresbu Rudolfa Brachtla Josef Skupa s loutkami Spejbla a Hurvínka (13. 6.).
… že Západočeské muzeum chystá na srpen příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let.
… že v červnu se ve druhém patře radnice svými
obrazy a fotografiemi představí Jiří a Žofie Vlachovi.
… že do 17. června je možné se registrovat na mezinárodní letní školu umění ArtCamp.
… že v Galerii Azyl bude v květnu své obrazy a grafiky vystavovat Tomáš Kunc a v červnu se tu obrazy představí Zdenka Braunová.

od 25/05

Západočeská
galerie

PODTRŽENO…
Luboš Drtina
Západočeská galerie zve po celé léto do výstavní síně
„13“ na výstavu grafických prací, ilustrací, autorských
knih a volné tvorby autora, jenž patří k osobnostem,
které významně ovlivnily a ovlivňují užitou, především
knižní grafiku. Výstava bude nejen výběrovým přehledem dosavadní Drtinovy tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických
prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské
knize i volné tvorbě. Dramaturgicky navazuje na výstavní projekty věnované užité, zejména knižní grafice,
realizované v Západočeské galerii v uplynulých letech:
na výstavu Karla Teigeho a Zbyňka Baladrána, výstavu
Roberta V. Nováka a na výstavu Listování převzatou
z Muzea umění Olomouc.
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25/05 / 19:00–23:00

Plzeňská
muzejní noc
Na město se snáší tma a tajemná zákoutí plzeňských muzeí
ožívají… Hlavní budova Západočeského muzea zve třeba na komentované prohlídky knihovny nebo na výrobu
pradávných záušnic. V Národopisném muzeu můžete
vyzkoušet kovářský workshop nebo navštívit novou expozici obchodu zbožím koloniálním. V církevním muzeu
se můžete zapojit do štafety v opisování rukopisu dopisu
Bedřicha Smetany, nebo si poslechnout koncert kvarteta
zobcových fléten. A Muzeum loutek připravilo výtvarný
ateliér. Během Plzeňské muzejní noci láká na program
Západočeská galerie v Plzni, Galerie města Plzně, Galerie
Jiřího Trnky, Galerie Ladislava Sutnara, Pivovarské muzeum, Plzeňské historické podzemí, DEPO2015 a Český rozhlas Plzeň. Více informací na www.zcm.cz.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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od 01/05

Bampabura School

 ový prostor pro
N
osobní rozvoj

Bampabura School je nový prostor otevřený aktivitám pro osobnostní rozvoj. Nabízí hodiny jógy, výuku angličtiny pro děti i dospělé a koučing.
Připravuje hudební a taneční setkání pro velké i malé
nebo pro rodiče s dětmi. Například 12. a 26. května dopoledne nabízí English4kids nebo každý pátek tvořivá
odpoledne s artefiletikou. Na prázdniny připravuje příměstské tábory s angličtinou. Kontakt tel.: 734 219 354,
e-mail: info@bampaburaschool.cz.

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
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.

05/05

DEPO2015

DEPO Street
Food Market
Slavnosti svobody Plzeň 2018
se blíží a vy můžete v rámci jejich oslav zajít již tradičně na květnový DEPO Street Food Market! Oblíbený
festival pouličního jídla zaplní areál DEPO2015 lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým a chutným jídlem. V devátém ročníku se podívá
na zoubek především kuchyním z amerického kontinentu. Kromě výtečných požitků z jídla a alko/nealko
nápojů pro vás bude připravený bohatý doprovodný
kulturní program.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

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.

09/05 / 16:00

Proluka

PrknaNeprkna
Šestý ročník studentského
multižánrového festivalu pod
dohledem kandidátů na Krále Majáles je zase tu! Letos vás
čekají taneční a akrobatická vystoupení, workshopy AY
flay a Aerial hoop, divadelní představení a divadelní improvizace, exhibice plzeňských slamerů v čele s hostem Filipem Korytou a také módní přehlídka v podání studentek
plzeňského fashion designu a speciální kolekce spodního
prádla, kterou předvedou plzeňští hokejisté týmu Akademici Plzeň. Připraveno je i několik tanečních workshopů
a samozřejmě na závěr oblíbená prkenná tančírna.

10–13/05

Plzeňský
festival stepu
Už popáté bude v Plzni k vidění
to nejlepší z české i zahraniční
stepařské scény. Čtyřdenní program nabídne stepařské
workshopy pod vedením Daniela Boraka a Liby Borak,
ukázky pro veřejnost, flash mob na překvapivém místě
a oblíbenou swingovou tančírnu v DEPO2015. Galavečerem v Měšťanské besedě budou provázet vítězové
6. řady StarDance Anna Polívková a Michal Kurtiš. Více
na www.plzenskyfestivalstepu.cz.
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12/05 / 09:00

Holoubkov
u Rokycan

Paro-strojní
festival
Navštivte Holoubkovský rybník, vlakové nádraží a přilehlé okolí a vstupte do století páry. Paro-strojní festival
opět připravil skvělý program pro celou rodinu. Čekají
na vás parní lokomotivy, historická vozidla, dobový
program, parní show Jamese Watta nebo tovaryšova
stezka pro děti. Chybět nebude ani dobrý voják Švejk či
dámy v dobových kostýmech. Pokud chcete na festival
stylově, pak jeďte z Plzně parním vlakem. Více informací
na www.parostrojnifestival.cz.

12/05 / 10:00

Borský park

Den
s TyfloCentrem
Propadli jste běhání nebo jen
rádi strávíte den v přírodě a s příjemným programem?
Ať tak, či tak, vydejte se na charitativní běh, jehož posláním je získat prostředky na rekondiční pobyty pro
osoby se zrakovým postižením. Pro běžce je připravena pětikilometrová a tříkilometrová trať, nesportovci,
maminky s kočárky a lidé s hendikepem si mohou zaběhnout nebo zajít necelý kilometr. Nechybí ani doprovodný program a občerstvení. A můžete si na vlastní kůži zkusit, jaké je být nevidomý. Více informací
na www.den-s-tyflocentrem.cz.

12 a 13/05 / od 10:00

Hrad Velhartice

Narozeniny
Karla IV.

Císař a král Karel IV. pojede
za papežem do Říma. Je rok 1368. Před odjezdem si
vladař odpočine na hradě Velhartice a také tam oslaví své 52. narozeniny. Věrný Bušek z Velhartic proto
pozval šermíře, rytíře na koních, tanečnice, hudebníky a kejklíře. Srdečně jste zváni i vy! Čeká vás i tržiště
a hry pro děti. V sobotu i v neděli se začíná v kostele
na náměstí. Na hradě pak bude probíhat zábava až

30

Kulturní tipy

do večera. A v sobotu jsou připraveny i noční prohlídky. Podrobnosti o akci najdete na stránkách
www.NarozeninyKraleKarla.cz.

13/05 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Byl jsem při tom

Duševně a citově retardovaný
David Záhrabník, který až do zralého věku nepoznal
skutečný svět jinak než z televize, je do něj po smrti
svého dobrodince vržen rovnýma nohama. A šťastnou
náhodou se dostane rovnou do nejvyšších kruhů, kde
každou jeho prostoduchou myšlenku díky obyčejnému
nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či
politický vhled. A protože neprosazuje ničí zájmy, stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které všichni krouží
a každý si do ní promítá své vlastní přání a touhy. Hrají
Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram.

TIP NA KVĚTEN
od 01/05

Objev
svůj Talent!
v Techmanii
Techmania otevírá novou expozici Talent! Návštěvníci mohou odhalit
své nadání pomocí rozmanitých úkolů na osmi
stanovištích. Vyzkouší si, jak jim slouží paměť
a jak jsou na tom s prostorovou orientací či fyzickou zdatností. Dojde i na otestování uměleckého a exaktního zaměření. Jak už je v Techmanii
zvykem, vše je realizováno zábavnou formou.
Svůj Talent! si návštěvníci ověří při řešení labyrintu, stavění věže, tanci nebo visení na laně.
Při vstupu každý obdrží kartičku s QR kódem,
na kterou se nahrávají průběžné výsledky, a tak
může svojí cestu za objevováním talentu kdykoli
ukončit a pokračovat v ní jindy. Zjistěte díky plzeňské Techmanii, zda ve vás náhodou nedříme
reportér, operní pěvec, neurochirurg či geniální
matematik.

květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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14/05 / 18:00

18–20/05

Kino Beseda

Autokemp Ostende

Hamlet

Populární představitel Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch se představí v titulní roli Shakespearovy tragédie.
Zatímco se země připravuje na válku, její vládnoucí rodina se rozpadá. Princ Hamlet je nucený pomstít smrt
svého otce, tento úkol ho však ochromuje. Jeho běsnění
proti nemožnosti složité situace, v níž se nachází, ohrožuje jeho zdravý rozum i bezpečnost státu. Inscenaci
v londýnském kulturním centru Barbican, která byla
vyprodaná během několika hodin už rok před svou premiérou, režíruje Lyndsey Turner, držitelka ceny Olivier
za drama Chimerica.

15/05 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Petr Voldán
– Jak se točily
Postřehy odjinud
Festival Mediterránea Pilsen letos zahájí nejen cestopisná
výstava Zdeňky Mlýnkové o Maltě ve spodních ambitech
SVK PK. Ale také navazující vyprávění zpravodaje, redaktora a moderátora Petra Voldána, o tom, jak se v České
televizi natáčely Postřehy odjinud právě z ostrova Malta
od 18 hodin ve vzdělávacím centru. Vstup volný.

16/05 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Přímá řeč –
Jakub Železný

Letos slaví novinář, rozhlasový a televizní moderátor,
redaktor Jakub Železný 25 let od chvíle, kdy se poprvé v této roli postavil před kameru. Své výročí oslaví
ve Studijní a vědecké knihovně v pokračování cyklu
Přímá řeč. Hlas Jakuba Železného znají posluchači
Českého rozhlasu, jeho tvář je spjata s hlavní zpravodajskou relací České televize. Na fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy vyučuje předmět Televizní zpravodajství veřejné služby.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Ameriky v Plzni

Americká auta a motorky mají
jedinečnou duši, a kdo jim propadne, dá jim tu svoji. V autokempu Ostende na Boleváku si dají dostaveníčko v polovině května. Kromě Amerik tu nebude chybět ani stylová muzika a dobré jídlo,
soutěže pro dospělé i pro děti. Organizátoři věří, že se
ze srazu Amerik stane nová tradice, která bude otevírat
každou novou sezonu veteránských srazů. V pátek akce
začíná ve 14 hodin a v sobotu úderem deváté. Kompletní program naleznete na www.amerikyvplzni.cz.

19/05
10:00–18:00

Plzeňské dvorky

Potřetí zve Nadace 700 let města Plzně do jindy více či méně skrytých zákoutí uvnitř
plzeňských vnitrobloků. Kromě toho, že se podíváte
na dvorky a leccos se o nich dozvíte, je na některých
připraven i doprovodný program plný hudby, zábavy
nebo třeba ochutnávek. Letos program nabídne i adresy mimo hradby města a opět se otevře pár dvorků úpl-

TIP NA KVĚTEN
09/05 / od 18:00

Noc literatury
Plzeňská Noc literatury
letos nabízí šest stanovišť
v lokacích. Na každém
z nich se můžete setkat se
známou osobností, která vám představí vybraný
text současné evropské literatury. Ve skladu rekvizit
DJKT si můžete poslechnout režiséra Lumíra Olšovského, na půdě Knihovny města Plzně herečku Kamilu Špráchalovou, ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny Miloslava Mejzlíka, v Divadle Dialog
moderátora Michala Jančaříka, ve výstavní síni „13“
ZČG zpěváka Jiřího Štědroně a v iAteliéru v Perlové
ulici Mistra ČR ve Slam poetry Filipa Korytu. Každých třicet minut se čte stejný text, tudíž můžete
začít na jakémkoliv místě a objevovat místa i texty
v libovolném pořadí. Program na www.svkpk.cz.
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ně nových. Návštěvníky přivítá např. malebný dvorek
domu U kotvy v Bezručově ulici, park Miroslava Horníčka, dům U Zlatého slunce nebo Zbrojnická 6. Oblíbený
swingový dvorek, na němž opět zahraje Zhirawski Memory Band, se letos přesouvá na nádvoří Filozofické fakulty v Jungmannově ulici. Nebudou chybět ani oblíbené komentované prohlídky a stopovačka. Více informací
na www.plzenskedvorky.cz.

19–
20/05

Kulturní tipy

Přátelé japonské kuchyně budou mít možnost její speciality nejen ochutnat, ale podívají se i na to, jak a z jakých
surovin vznikají.

25/05 / 20:20

Náplavka k světu

PechaKucha
Night Plzeň

ZOO

Dny japonské kultury

Květnové kalendárium víkendových a svátečních akcí
v zoologické zahradě otevírá prvomájové odpolední
zpívání pod májkou na Lüftnerce. Největší událostí měsíce budou opět Dny japonské kultury, jejichž program
nabídne pestrou přehlídku samurajských soubojů, lukostřelby, kaligrafie, dětského karate, výroby tradiční
keramiky raku, tvorby různých typů ikeban, papírových
skládanek origami až po ukázku japonské šachové partie. Na své si přijdou i obdivovatelé a pěstitelé bonsají.

Sezónu Náplavky k světu zahájí
25. května přednáškový večer PechaKucha Night svým
25. dílem. Bude to dosud největší Pecha pod širým
plzeňským nebem. Kromě zábavy, na kterou jste z náplavky zvyklí, jako je bar, půjčovna lodiček, houpačka
a mnohem víc, připluje také 10 zajímavých hostů se svými prezentacemi. Program festivalu na náplavce bude
trvat až do konce června. Organizátoři se na vás těší
na levém břehu Mže, v ulici Na Poříčí.

26–27/05

TIP NA KVĚTEN

Plzeň

Evropský den
sousedů

18 a 19/05

Nepomuk

Nepomucká
svatojánská
pouť
Nepomucká svatojánská pouť přinese nejen náměstí plné pouťových atrakcí, ale také bohatý
kulturní program a příležitost k setkávání, k rozjímání, k občerstvení těla, ducha i duše. Těšit se
můžete na pouť s atrakcemi a stánky na náměstí A.
Němejce. Na Přesanickém náměstí na tradiční trh,
flašinetáře Jana Bondru a pouliční tyjátr v podání
Panoptika Maxe Fische a na hudební a divadelní
vystoupení na Malé letní scéně. Ochotníci z Plánice zahrají komedii Manželství na druhou a dorazí
i skupina Tabasker s balkánskou muzikou či kapela
Kontušovka a Staropražští pardálové se staročeskými písničkami. Otevřená budou muzea, památky
i městské podzemí. Tak si přijďte užít živý a mnohovrstevnatý městský festival pro celou rodinu! Více
na nepomuk.eu.
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Prozkoumejte, co všechno se
děje v nejbližším okolí vašeho domova. Poslední květnový víkend můžete opět pozvat sousedy ke společné
večeři přímo před vaším domem. Těšit se můžete také
na tradiční programová ohniska, která rozžijí v sobotu
odpoledne místa po celé Plzni. Neděle pak nabídne
opět několik tras oblíbených komentovaných procházek, na nichž se možná dozvíte něco nového o místě,
kde roky žijete. Více o programu i podmínkách přihlášení najdete na www.evropskydensousedu.cz.

27/05
17:00

Restaurace U Pramenů

Taneční odpoledne
se swingem

Poslední květnovou nedělí zahajují taneční sezónu v Restauraci U Pramenů na Roudné. Budete si moci zatančit
v rytmu swingu s tanečníky TK Black&Wait, kteří se zaměřují na společenské tance a taneční hity 20. století a navazují na činnost někdejšího tanečního kroužku manželů
Fukarových, který fungoval v Plzni od konce 60. do začátku 90. let. Nebo se přijďte jen podívat a užít si příjemný
nedělní podvečer v nové zahradě. Vstup zdarma.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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28/05 / 18:00

Kino Beseda

Kočka
na rozpálené
plechové střeše
Jedné parné noci v Mississippi se jedna jižanská rodina
schází na své bavlníkové plantáži, aby oslavila narozeniny Velkého taťky. Spalující vedro je skoro tak tíživé jako
lži, které si říkají. Brick a Maggie přešlapují kolem tajemství a sexuálního napětí, které hrozí zničit jejich bezdětné manželství. V sázce je ale budoucnost celé rodiny
a nikdo zatím neví, která verze pravdy platí – a která
nakonec vyhraje? Mistrovský kus Tennessee Williamse
se v létě 2017 hrál v divadle Apollo na londýnském West
Endu. V jeho obsazení zářily filmové hvězdy Sienna Miller, Jack O’Connell a Colm Meany.

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.

04/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Václav Cílek:
Co se děje
se světem

Každých několik desetiletí, obvykle jednou až dvakrát
za století, probíhá v euro-americké civilizaci nějaká velká změna, po níž začnou platit poněkud jiná politická
a zejména ekonomická pravidla a společnost se posune
do nového pole stability. To ale zároveň znamená nějaký jiný kontext krajiny a životního prostředí. Na otázku, co se děje se světem, se pokusí Václav Cílek ve své
přednášce odpovědět z několika propojených hledisek:
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

z hlediska Země samé, z hlediska klimatu, surovin, energií i sociálních změn.

09/06 / od 14:30

Bohemia Sekt
Starý Plzenec

Den Bohemia
Sektu pro dospělé
i špunty
Výrobce sektů otevírá své brány a zve na půlden plný
skvělé muziky. Hrát tu bude Lucie Bílá s kapelou Petra
Maláska, PF Band, Pavel Callta, Lenka Slabá se skupinou
a Roxette Tribute Band. Každou celou hodinu vyjede
z konečné tramvají na Slovanech a na Světovaru kyvadlová doprava. Předprodej vstupenek na www.goout.cz
a ve vinotéce Bohemia Sekt ve Starém Plzenci.

TIP NA KVĚTEN
26/05

Měšťanská
beseda

Flamencopa
Plzeň 2018
Do dovolené ve slunném Španělsku ještě zbývá
pár týdnů, ale jeho atmosféru můžete nasát už
teď. Stačí zajít na mezinárodní soutěž ve flamenku. Flamencopa není jen mezinárodní soutěž
v tanci plném emocí, ale také platforma pro setkávání komunity lidí stejného zájmu. Sdružuje
amatérské tanečnice i profesionálky všeho věku
a dává jim hrdost a sebevědomí vystoupit jednou za rok v pestrých šatech Sevillanek na prkna,
která znamenají svět, a ukázat publiku, na čem
celý rok tvrdě pracovaly. A dokázat především
samy sobě, že věk, ani fyzické dispozice nejsou
limitem, pokud máte vášeň v srdci. Na odpolední
soutěž, která začíná ve 13 hodin, je vstup volný.
V rámci flamenkového galavečera, jenž startuje
ve 20 hodin, se můžete těšit na hudebně-taneční
představení MUSA – María Marín & Irene Álvarez.
Předpodej na www.plzenskavstupenka.cz.
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09/06
09:30

Ranč Šídlovák

Běh pro Paměť národa

Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli
na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí
holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.
Takové je motto a poslání běhu, který se letos poprvé
poběží i v Plzni. Na trať v délce 5 a 10 km se vybíhá v půl
desáté a poběží se kolem Šídlováku a Kameňáku příjemným stínem okolních borových lesů. Chybět nebude ani
dětský běh po Ranči, kilometr kolem Šídlováku pro každého a doprovodný program plný pohybu. Registrace
na www.behpropametnaroda.cz/plzen nebo od 8 hodin na místě.

23/06

Krajský cyklo
Fanatik
Baví vás zdolávat výzvy? Chcete zkusit ujet trať, kterou jste
ještě nezdolali? Pak je tady Fanatik, cyklistická dálková jízda Plzeňským krajem. Této, v Čechách ojedinělé
akce, se může zúčastnit každý, od svátečních jezdců
až po různé výkonnostní skupiny cyklistů. Nejdelší trasa na silnici pro „Fanatiky“ je 340 km, další trasy
jsou 250, 180, 100 km a pro „Pohodáře“ 50 km. MTB
„Maniaci“ ujedou v terénu 180 km. Další trasy jsou 100,
65 a 42 km. Pojede se po silnicích a terénem v okolí
Plzně, přes města a turistické cíle nejen Plzeňského
kraje. Tak vezměte kolo, stejně nabuzené kámoše a přijeďte vyzkoušet, na co máte! Více informací najdete
na www.fanatik-plzen.cz.

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
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.
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Dozvěděli
jsme se…
… že na Mezinárodním
folklorním festivalu CIOFF
se ve dnech 6. až 10. června
představí v centru Plzně české folklorní soubory
i hosté z nejrůznějších zemí světa.
… že nejrozsáhlejší z Loosových interiérů, Semlerova rezidence, se 13. května definitivně veřejnosti
uzavře, aby prošla rekonstrukcí.
… že ZOO zve 1. června na oslavu Mezinárodního
dne dětí s ekologickou tematikou.
… že Studijní a vědecká knihovna PK připravuje
na 13. června konferenci věnovanou výročí 68 let
od popravy Milady Horákové.
… že červnové Hovory o H v Polanově síni přinesou utkání hned tří obhajovatelek knih Miroslava
Horníčka: Aleny Vávrové, Heleny Ježkové a Věry
Kubové.
… že se školním rokem se i letos mohou děti rozloučit například v zoologické zahradě (30. 6.).
… že děti z Doubravky se mohou přihlásit na příměstský tábor v D klubu.
… že léto v ZOO přivítají Pohádkovou stezkou pro
děti (23. 6.).
… že od 8. do 10. června se bude konat Historický
víkend.
… že 23. června se v ZOO opět volí Květinová dívka
roku.
… že 1. a 2. června se v areálu DEPO2015 uskuteční
festival bezpilotního létání Dronfest.
… že na začátku července zve zámek Zelená Hora
na mimořádné prohlídky.
… že Nová Akropolis připravila na červen přednášku na téma, jací byli lidé, kteří změnili historii
(13. 6.).
… že Víkend otevřených zahrad proběhne
od 9. do 10. června.
… že 23. června se opět koná Den pozemního vojska – Bahna 2018.
… že na 29. června se v Habrmannově parku
v Doubravce chystá Vítání prázdnin.
… že v srpnu se můžete naučit swing nebo se v něm
zdokonalit v rámci festivalu Co tančila republika
za tatíčka Masaryka aneb Letní swingování 2018.
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24/05

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Solo: Star Wars Story / akční / sci-fi
Hvězdné války už se dočkaly osmi hlavních filmů a předloni i prvního spin-offu s podtitulem Rogue One. V něm se představili úplně noví hrdinové a zjistili jsme, jak se vlastně rebelům povedlo
ukrást plány strašlivé Hvězdy smrti. A i letos se budou vyplňovat dějové mezery. Solo: Star Wars Story bude příběh o tom, jak
začínal Han Solo, nejslavnější pašerák galaxie, kterého si zahrál
Harrison Ford. Tady bude samozřejmě o dost mladší a tvář mu
propůjčí začínající Alden Ehrenreich, i tak by to ale měl být stoprocentní frajer.
Tehdy měl ovšem k legendě pořád dost daleko a teprve
toužil po tom stát se nejlepším pilotem galaxie. Šanci dostal, když se nechal naverbovat do skupiny lupičů, kteří
plánovali jednu hodně velkou a nebezpečnou loupež.
Během ní se z něj stal psanec, ale taky se seznámil s parťákem Chewiem, dalším pašerákem Lando Calrissianem,
potkal svou osudovou ženu a hlavně získal legendární loď
Millenium Falcon. Pokud tedy chcete vědět, co dělal před
tím, než se stal hrdinou světa Hvězdných válek, teď máte
možnost to zjistit. Kino Káčko uvede 25. a 27. května.

CineStar, Cinema City

26/04

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.

26/04 CineStar, Kino Beseda

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
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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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? Kino Beseda uvede 16. května.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

26/04

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 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 6. května.

26/04

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

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 Beseda uvede 11. května.

				

CineStar

03/05

Kluci z hor / drama / komedie
Režisér Tomáš Magnusek se jako režisér, scenárista nebo producent podepsal pod trilogii Bastardi a komedie jako Školní výlet, Jedlíci nebo Modelky
s.r.o. Nejsou to zrovna filmy, které by v kinematografii zanechaly výraznější stopu a obvykle můžeme být rádi, když se Magnuskovy filmy vyhrabou
do průměru. Ale třeba to změní jeho novinka Kluci z hor. Hlavní hrdina se
v ní musí postarat o svého strýce, který je mentálně postižený. Nemá z toho zrovna moc radost a ti dva k sobě
hledají cestu jen velmi pomalu, nakonec se jim to ale povede a vznikne mezi nimi víc než přátelské pouto. Co se
ale stane, když se lidé okolo nich rozhodnou, že je rozdělí? V hlavních rolích se sešli Martin Dejdar a Jiří Lábus,
sekundovat jim budou Martin Huba, Eva Vejmělková nebo Ljuba Krbová.
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CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

03/05

Tiché místo / drama / horor / thriller
Skoro každý herec se minimálně jednou za kariéru rozhodne zkusit si režii. John
Krasinski, který si zahrál v americké verzi seriálu Kancl nebo v akční podívané 13
hodin: Tajní vojáci z Benghází, už to zkusil víckrát. Ještě nedávno měl na kontě
jako režisér pouze dva malé nezávislé filmy, letos se ale všechno změnilo, protože Krasinski si řekl, že zkusí změnit žánr. A o jeho novince Tiché místo se mluví jako o nejlepším hororu posledních měsíců. Děj se odehrává ve světě, kde přežívají zbytky lidstva po jakési katastrofě. A nemají to snadné, nezůstali tady totiž
sami, ale žijí tu i monstra, která jsou agresivní, mnohem silnější a láká je zvuk. Kdo chce zůstat naživu, musí být absolutně ticho. Jak dlouho zvládnou v podobných podmínkách přežít dva manželé a jejich děti? Krasinski si zahrál i hlavní
roli, jeho ženu pak ztvárnila jeho skutečná manželka Emily Blunt. Kino Beseda uvede 24. května, Kino Káčko 5. května.

03/05

CineStar

Pomsta / akční / thriller
Richard, Stan a Dimitri jsou obyčejní a trochu bohatší chlapi, kteří se chovají
podle pravidel a dodržují zákony. Alespoň obvykle. Čas od času si ale vyrazí
na luxusní chatu doprostřed pouště, kde je nikdo neruší a oni mohou pít a dělat binec, jak se jim zlíbí. Tentokrát ale nebudou sami, jeden z nich se rozhodl,
že s sebou vezme i svou svůdnou milenku Jen. Zpočátku to vypadá jako dobrý
nápad, když ale po Jen jeden z mužů vyjede a ona si to nenechá líbit, začne to být ošklivé. Znásilněná Jen nakonec
končí na dně propasti, kde má zemřít, ale ukáže se, že tahle holka je křehulka jen na první pohled. Nejen že přežila,
ale je pekelně naštvaná. A chce si pro trojici mužů, kteří ji chtěli zabít, dojít. A pořádně si to s nimi vyříkat. Poteče
krev a pánové zjistí, že si na svůj večírek pozvali zatraceně nebezpečnou holku. V hlavní roli se objeví Matilda Lutz.

CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

10/05

Psí ostrov / animovaný
Režisér Wes Anderson patří k nejosobitějším filmařům současnosti a jeho filmy
jsou obvykle plné šílených vizuálních nápadů, suchého humoru a hereckých
hvězd. To poslední tentokrát nedorazí, ale ne proto, že by Anderson měl nouzi
o herce. Důvod je ten, že Psí ostrov je animovaný film, v originále ale i tak uslyšíme Billa Murrayho, Edwarda Nortona nebo Scarlett Johansson. Děj se odehrává v blízké budoucnosti v Japonsku, kde
vypukla mezi psy ošklivá nemoc a vypadá to, že by brzy mohla přeskočit i na lidi. Vláda se tedy rozhodne odstěhovat
všechny toulavé a pouliční psy na malý ostrov, který donedávna sloužil jako obrovská skládka. Po šesti měsících ale
na tomhle liduprázdném ostrůvku přistává malé letadlo a v něm dvanáctiletý Atari, který sem přiletěl najít svého čtyřnohého nejlepšího kámoše. A místní psi se rozhodnou, že přiloží packy k dílu. Všechny však čeká náročná cesta do míst,
kam se ani ti nejodvážnější psi obvykle bojí vypravit. Kino Beseda uvede 31. května, Kino Káčko 13. května.

10/05

CineStar, Cinema City

Půlnoční láska / drama / romantický

Najít opravdovou lásku není nic snadného, pro sedmnáctiletou Katie je to však ještě mnohem těžší. Trpí totiž neobvyklou nemocí, která ji ohrožuje na životě. Je extrémně přecitlivělá na denní světlo, ven tedy může jen potom,
co zajde slunce. A to se přátelé nebo nová láska hledají dost těžko. Katie má naštěstí svou kytaru a muziku a právě
díky ní se seznámí se sympatickým Charliem. Přeskočí mezi nimi jiskra a brzy je oběma jasné, že jsou připraveni
udělat všechno pro to, aby zůstali spolu. I navzdory strašlivé nemoci. Romantický slaďák nejenom pro dospívající
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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dívky spoléhá na půvabnou Bellu Thorne a na Patricka Schwarzeneggera, který jde v hereckých stopách svého
slavnějšího otce, ale spíš než přes střílení to bere přes romantiku. Jak mu to jde, můžete posoudit v kině.

		

CineStar, Kino Káčko

10/05

Jak napálit banku / komedie / krimi
Německý režisér Wolfgang Petersen dobyl Hollywood. Natočil klasiky, jako
byla historická Troja, první Nekonečný příběh, thriller s Clintem Eastwoodem
S nasazením života, napínavou Smrtící epidemii nebo akční Air Force One, kde
si Harrison Ford zahrál prezidenta, jenž bojuje s teroristy na palubě vlastního
letadla. Petersen se ovšem vrátil domů a po letech točí opět v Německu. Jak
mu to jde, budete moci posoudit u bláznivé komedie Jak napálit banku. Ta se točí okolo čtveřice kamarádů, kteří
přijdou o životní úspory, o něž je obral cynický bankovní manažer. Stárnoucí boxer, nafintěná herecké hvězdička
a profesionální markeťák tak spojí síly se svým investičním poradcem a rozhodnou se pro svoje peníze dojít přímo
do banky. A když už u toho budou, tak si vezmou i nějaké navíc. Naplánovat dokonalou bankovní loupež ale není tak
snadné, jak si tahle parta myslí. Kino Káčko uvede 12. května.

10/05

CineStar

Escobar / životopisný / krimi / drama
Když se řekne drogový král, většina lidí si asi představí Pabla Escobara. Člověk,
kterého se bála celá Kolumbie a byl schopný posílat balíky bílého prášku kamkoliv na světě, se už mnohokrát objevil v kinech i na malé obrazovce. Naposledy v geniálním seriálu Narcos nebo v napínavém Escobar: Paraíso perdido,
kde si ho zahrál Benicio del Toro. Tentokrát se role ujal Javier Bardem, nečekejte ale klasický životopis. Filmový Escobar se totiž bude zabývat jen jednou částí života drogového barona. Tou,
kdy byl jedním z nejbohatších lidí na světě, měl soukromou armádu, ale zároveň stavěl domy pro chudé a miloval
svou rodinu. Není divu, že se do něj novinářka Virginia Vallejo zamilovala. A až příliš pozdě zjistila, že tenhle muž má
i druhou tvář. Nekompromisní a brutální. Vedle Bardema se objeví jeho skutečná manželka Penélope Cruz.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

10/05

Taxi 5 / akční / komedie
Série akčních komedií Taxi se dočkala čtyř dílů, amerického remaku a dokonce
i seriálové předělávky. Teď je tu pětka, která je ovšem zároveň pokračování, ale
do jisté míry i restart. Staří hrdinové totiž vyklidili pole a prostor dostávají nové
tváře. Pařížský policajt a král silnic Sylvain Marot je převelený do Marseille, kde
dostane za úkol dopadnout gang italských lupičů, kteří vykrádají klenotnictví
a mizí z místa činu v nadupaných Ferrari. Sylvain ale zjistí, že proti protivníkům nemá šanci, místní policejní sbor totiž
nedisponuje zrovna rychlými auty. Naštěstí se seznámí se zmatkářem a neschopným řidičem Eddym, jehož strýc je
místní legenda, stejně tak jeho nadupaný auťák známý z předchozích čtyř filmů. A na ten se Sylvain rozhodne všechno
vsadit. Na silnicích v Marseille bude zase jednou pořádné horko… Kino Káčko uvede 11. a 19. května.

17/05

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Deadpool 2 / akční

Je spousta komiksových hrdinů, kteří chrání lidstvo a Zemi před monstry, démony, armádami robotů, mimozemšťany nebo zkorumpovanými politiky. A pak je Deadpool. S tímhle držkatým hrdinou jste se mohli seznámit před
pár lety a nejspíš jste zjistili, že je to prvotřídní psychopat s hodně šíleným smyslem pro humor, který se nebojí
násilí a díky dvěma mečům, schopnosti regenerace a ukecanosti si poradí s každou situací. Minule se mstil muži,
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který z něj udělal napůl monstrum, teď bude zachraňovat budoucnost. Právě z ní přišel Cable, mutant a válečník, který tvrdí, že za pár desítek let bude
Země připomínat peklo. A zabránit se tomu dá jen tak, že zabije mladého
mutanta a změní budoucnost. Problém je, že jeho cílem je malý obtloustlý
chlapec. A v Deadpoolovi se hne svědomí a rozhodne se ho před Cablem
zachránit a budoucnost změnit jinak. Sám ovšem na zabijáka z budoucnosti
nemá, a tak se rozhodne sestavit vlastní superhrdinský tým. A nebude zrovna klasický… v hlavních rolích šílené komiksové jízdy se objeví Ryan Reynolds nebo Josh Brolin a natočil ji David Leith, tvůrce akčních nářezů John
Wick a Atomic Blonde: Bez lítosti. Kino Káčko uvede 18. a 20. května.

		

CineStar, Kino Káčko

17/05

Hledá se princezna / animovaný
Jsou top animované filmy, do kterých studia narvou desítky milionů dolarů,
píšou je scenáristé, kteří si doma dělají na polici místo na Oscara, a zapíšou
se do dějin. A pak jsou animáky, které jednoduše spoléhají na to, že jsou animované a děti si návštěvu kina vybrečí, protože těm je jedno, o čem to celé
bude a jak to vypadá. Hlavně, že to je animované. Hledá se princezna vypadá
jako ten druhý případ, tedy jako malá a levná věc, ale třeba nakonec tenhle
ukrajinský animák překvapí. I když příběh moc originálně nezní. Hlavním hrdinou je kočovný herec Ruslan, který
se ze všeho nejvíc na světě chce stát rytířem. A dostane šanci, když se zamiluje do půvabné Mily. Jak se totiž ukáže,
jde o dceru krále a rozhodl se ji unést zlý černokněžník, který z ní chce udělat magickou temnou sílu. Ruslan se tedy
vydává Milu zachránit a možná zjistí, že v něm je víc rytíře, než by si sám myslel… Kino Káčko uvede 20. a 27. května.

24/05

CineStar, Kino Káčko

Na krátko / drama
Život je mrcha a s nikým se nemazlí. A Jakub to zjistí na vlastní kůži. Člověk by
řekl, že na podobné zjištění má ještě čas, protože je to kluk, ale osud se rozhodl s ním pořádně zamést. Jakub totiž zjistil, že mu maminka celý život lhala
o tátovi. Ten měl být námořník a brázdit světová moře a oceány, pravda je ale
úplně jiná. Jednoduše na Jakuba kašlal, teď je ale zpátky a chce si hrát na tátu,
protože jeho „opravdový syn“ o něj nestojí. Jakub neví, jak se s novou situací vyrovnat, mamince, která mu lhala,
nevěří, táta je pro něj jedna velká neznámá a nepomůže mu ani starší sestra, která v šestnácti zjišťuje, že skutečný
život je trochu tvrdší, než si donedávna myslela. V hlavních rolích se objeví Jindřich Skokan, Julia Issa nebo Petra
Špalková. Kino Káčko uvede 24. května.

				

CineStar

31/05

Teambuilding / komedie
Není nad to vyrazit si do přírody. Alespoň na chvilku. Zvlášť to platí pro lidi,
kteří sedí osm hodin v klimatizované kanceláři a v lese byli naposledy na školním výletě. Manažer banky se rozhodl uspořádat pro svoje kolegy třídenní
teambuilding v horách. Na programu je trocha sportu, dobré jídlo a pití a nevázaná atmosféra, která by měla upevnit kolektiv. Alespoň tak by to mělo jít
podle plánu, když ale do divočiny vyrazí parta nešiků, kteří se sotva udrží na kole a čeká je tu obstarožní hotýlek
s hodně svérázným vybavením i personálem, ukáže se, že pro spoustu z nich tyhle tři dny nebudou dovolená, ale
možná dokonce i boj o život. V hlavních rolích české komedie Jána Nováka se sešli Miloslav Mejzlík, Kristýna Kociánová nebo Ondřej Veselý.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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Názor Jindřicha Jindřicha | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Jindřicha Jindřicha
Pocházím z Mariánských Lázní a můj otec celý život řídil lázeňské hotely, takže jsem byl tamním kuchyním velmi blízko. Na jedné straně jsem
ochutnal třeba to, co vařili učni u závěrečných zkoušek. Překvapivě často
to vůbec nebylo k jídlu. Na druhé straně jsem celkem pravidelně chodil
do tátových hotelů na oběd. V hotelu Monty dokonce vařil šéfkuchař pan
Beránek, který byl mistrem republiky ve svíčkové a v rajské a vicemistr v koprovce. Tuhle
českou klasiku vařil naprosto fenomenálně a já mám tahle jídla rád. Na nějaké experimenty si nepotrpím. Omáčky miluji a rád si je dám i v restauraci. Ale neubráním se srovnání s panem Beránkem. A musím říct, že svíčková se
v restauracích hodně zlepšila. Před pár lety to často byla jen obarvená voda nebo nějaká zvláštní hmota, ale teď
je to téměř vždy hodně dobré. S rajskou omáčkou už je to horší. Tu uvařit opravdu dobrou je asi těžší.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Já to ovšem sotva mohu posuzovat, protože vlastnoručně dokážu uvařit nanejvýš čaj a těstoviny s parmazánem,
smaženou cibulkou a slaninou. Dobrou restauraci, kam se rád vracím, však podle mne nedělá jen dobré jídlo.
To považuji za samozřejmost. Druhou složkou, neméně důležitou, je příjemná obsluha. A s tím mám v Čechách
problém. V drtivé většině restaurací mám pocit, že obsluhu obtěžuji.
V Plzni mám velmi rád doudleveckou restauraci U Veselých, kde je obsluha velmi sympatická a milá. Zdaleka
ovšem nesrovnávám s personálem, který jsem zažil u tatínka v hotelích, ale s tím, co poznávám, když hrajeme
jinde v Evropě. Nechodíme do luxusních restaurací, ale do běžných, které vypadají dobře zvenčí a mají zajímavý
jídelní lístek. Uvnitř pak ocením obsluhu, která je milá a rychlá. To stačí. A jestli servíruje zleva nebo zprava, to
už jí odpustím.
Na jídelníčcích vyhledávám především klasiku. Respektive sním všechno, pokud to není celer. Ten opravdu nemusím. Co naopak musím denně, je maso. Jsem takový antivegetarián. Pokud bych jeden den neměl maso,
pociťuju doslova abstinenční příznaky. Mám rád tatarský biftek a hovězí maso obecně. U maminky miluju řízky
s bramborovým salátem nebo knedlo – vepřo – zelo, to dělá fantasticky. Česká jídla samozřejmě při cestách
po zahraničí hledám na jídelníčcích marně. A protože nechci ani zkoušet nějaké místní speciality, vždycky najdu
nějaké dobře udělané maso a jako přílohu cokoli, co neprošlo fritézou. Rok jsem studoval v Německu a tam
jsem ochutnal bramboráky přelité čímsi, co chutnalo jako dětská přesnídávka. Zaskočilo mě to, ale nechutnalo
to špatně. Pokaždé mě také zaskočí jídla ve Francii. Ta pro mne určitě není synonymem špičkové gastronomie.
Jejich chutě nejsou nic pro mne. Prostě: není nad rajskou!
Jindřich Jindřich, swingový muzikant

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 rouden-
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ského pivovaru Roudná sobě. Čepovat se bude Roudenský Maršoun 12°pivo a Roudenská 10°. A v budoucnu
určitě dojde i na další speciály.

od
01/05

Pulcinella

Speciality z chřestu

I do italské restaurace Pulcinella přišlo jaro. Jeho vůni můžete opět vdechovat na letní terásce a objednat si k tomu
můžete speciality z chřestu. Chřest je zelenina blízká
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

cibuli a česneku, rostlina přímo příbuzná s asparágusem, který se v sedmdesátých a osmdesátých letech
dával do kytic karafiátů. Přisuzují se mu výjimečné
zdravotní účinky. Detoxikuje organismus, je doslova
nabitý vitamíny. Zkrátka laskomina, za kterou vám poděkují nejen chuťové buňky, ale i celé vaše tělo.

od
01/05

el Cid

 a speciality
N
a na zahrádku do el Cidu

S příchodem jara nabízí vyhlášená středomořská
restaurace el Cid venkovní posezení na zahrádce
s výhledem do parku. V nabídce restaurace najdete
široký výběr vín hlavně z Moravy, Španělska a Francie. Nově s jarním menu a chřestem jsou nabízena
i vynikající růžová vína, a to hlavně z francouzské
oblasti Provance. Pokud si budete chtít pochutnat
na vynikajícím obědě, restaurace el Cid nabízí polední nabídky za příznivé ceny. Jídla jsou inspirovaná evropskou, asijskou, ale i například americkou kuchyní.

03/05
18:30

Restaurace U Pramenů

Degustace – Proqin

Vinařství Proqin se specializuje na šumivá vína.
Jde o malé vinařství hospodařící na čtyřech hektarech vlastních vinohradů. Vedle škály kvalitních
přívlastkových vín nabízí sekty vyráběné tradiční
metodou kvašením v láhvi. V nabídce má ovšem
také speciality v podobě mešních vín, ledových vín,
slámových vín a vinného oleje. Přijďte je ochutnat
na degustaci v Restauraci U Pramenů. Vstup 350 Kč.

18/05–03/06

Café & Restaurant
Continental

Sektival

Sektival je festival toho
nejlepšího, co vznikne spojením výběrových sektů
a delikátního jídla. Díky Sektivalu si v restauraci Hotelu Continental budete moci dopřát skleničku od každého z vynikajících sektů, mezi nimiž nebude chybět
například Bohemia Sekt Prestige brut anebo Château
Belveder doux a další. Dokonale harmonický chuťový
zážitek zajistí snoubení sektů a vybraných pokrmů.
Těšit se můžete na žlutý meloun zabalený v parmské
šunce, uzeného lososa s pažitkovým dipem a rukolou
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Saloon Roudná
Na Roudné 17, Tel.: 377 510 109
www.saloonroudna.cz
Otevírací doba:
po–pá 10–22, so–ne 11–22
Nabízíme široký výběr pokrmů
od barového menu a předkrmů,
přes polévky, hamburgery až
po vynikající maso. Specializujeme se na steaky gaucho a bio kvalitu. Členité řešení restaurace přímo vybízí k pořádání malých i větších setkání, narozeninových party, ale také pracovních meetingů, večírků
a podobně. Jako originální dárek můžete darovat voucher
třeba na večeři v naší restauraci. Poukazy zakoupíte přímo
v Saloonu Roudná.

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.

Café & Restaurant
Continental
Zbrojnická 8, Plzeň
Tel.: 702 126 554
www.hotelcontinental.cz
Otevírací doba: po–ne: 9–22 hod.
Prvorepubliková kavárna s restaurací se nachází v Hotelu Continental, jehož tradice se
datuje již od roku 1895. Budova má jedinečnou polohu
v historickém centru Plzně s výhledem do Křižíkových sadů
a nabízí útulné zázemí pro 150 hostů, s možností variabilního uspořádání. Kuchařský tým prezentuje své umění
nejen Českou kuchyní v moderním pojetí, ale i mezinárodní v její autentické podobě. Nadání a um našich kuchařů
si můžete vyzkoušet ráno při snídani, v poledne při obědě
či večer při setkání s vašimi přáteli. Kávu jako ve Vídni vám
připraví zkušený barista a obsluhující personál je tu vždy
pouze pro vás.
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nebo na domácí paštiku s mandlemi a brusinkami. Jako
hlavní chod se bude podávat steak z tuňáka v sezamové
krustě s jarním salátkem a hovězí Rib Eye steak s grilovanou zeleninou. Na závěr nemůže chybět sladká tečka
v podobě domácího čokoládového fondánu se sorbetem
z lesních plodů. Rezervace na tel.: 702 126 554.

26/05 / 11:00–17:00

Zámek Zbiroh

Růžová vína
na zámku Zbiroh
Přijměte pozvání na tradiční
slavnosti růžových vín. Užijte si příjemný den plný výborného vína se vším, co k němu patří: dobrým jídlem
a doprovodným programem. Tradiční jarní setkání předních vinařů z Čech a Moravy na nádvoří zámku s ochutnávkou lahodných růžových vín doprovodí cimbálová
muzika, řemeslné tržiště a dobový program. V zámecké
krčmě „U Rudolfovy kratochvíle“ se v tento den rozvoní
lahodné pochoutky inspirované císařskou kuchyní dle
staročeských receptur. Zámecká expozice zase nabídne
komentované prohlídky s dobově oblečenými průvodci
a v provozu bude i lanové centrum.

27/05–02/06

Saloon Roudná

Chřestové menu
Je tady zase čas chřestu, krátký
čas, kdy si můžeme vychutnat
tuhle vynikající a prospěšnou zeleninu. V Saloonu Roudná si při této příležitosti můžete objednat třeba grilovaný zelený chřest v sušené šunce podávaný s kozím sýrem, vepřový T-bone steak s bílým chřestem, kroketami
a omáčkou Bearnaise nebo flank steak s grilovaným
zeleným chřestem a omáčkou chimichuri.

09/06 / 11:00–18:00

Bolevecký rybník

Vinná stezka
u Boleváku

Více vinařů, více vzorků a více
zážitků – to je další ročník Vinné stezky u Boleváku. Dvacítka vinařů přiveze na dvě stovky vín. Při stezce budou
rozestaveny stánky s občerstvením, které víno neodmy-
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Dozvěděli
jsme se…
… že na sv. Jána 24. června
se slaví svátek patrona Gambrinusu. Z náměstí Republiky se stane
největší pivní zahrádka v Česku a při muzice, pivu
a jídle se bude slavit Gambrinus den.
… že Purkmistr chystá na druhou polovinu června
jahodové menu (20.–26. 6.).

TIP NA KVĚTEN
19 a 20/05

Park za OC
Plzeň Plaza

Beko Fresh
festival
Největší český gurmánský festival dobrého jídla a pití opět představí to nejlepší ze současné
gastronomie. Na dvou scénách se při svých
cooking show vystřídají Zdeněk Pohlreich (tentokrát v neděli), Marcel Ihnačák, Petr Stupka nebo
Roman Vaněk. Na Bencini Caffé Coffee Stage
vystoupí Roberto Trevisan a mnoho dalších odborníků na kávu. 100 let vzniku Československa
přiblíží např. kuchařská show šéfkuchaře Radka
Davida. Návštěvníci opět budou moci degustovat
menu vybraných top restaurací a vybrat nejlepší z nich. O vítězi pak rozhodnou jak hlasy veřejnosti, tak odborné poroty. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v síti TicketPortal nebo
na www.freshfestival.cz/vstupenky.

slitelně doplňuje. Stezka bude mít více vstupních míst.
Návštěvníci s předem zakoupenou vstupenkou budou
mít vstup samostatný, aby nemuseli stát v dlouhých
frontách. Navíc každý vinař bude mít na konci stezky
v autokempu své samostatné prodejní místo. Akci doprovodí koncert skupiny Burma Jones se zpěvákem Jaro
Smejkalem.
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

2. 5. 19:00
3. 5. 19:00
4. 5. 19:00
5. 5. 18:30
		19:00
6. 5. 19:00
7. 5.		
9. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 19:00
12. 5. 19:00
13. 5. 19:00
15. 5. 19:00
16. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 19:00
23. 5. 19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 19:00
26. 5. 19:00
27. 5. 14:00
29. 5. 19:00
30. 5. 19:00
31. 5. 19:00

Šumař na střeše – muzikál
V2
Past na myši – činohra
Medea – opera/-TITS6
Lektorský úvod: Drahomíra a její synové
foyer
Drahomíra a její synové – činohra, premiéra
P
Labutí jezero – balet
Prohlídky divadla
Drahomíra a její synové – činohra
S7
Manon – balet
V3
Nevěsta messinská – opera
V8
Don Juan – činohra
pro seniory
Kazimír a Karolína – činohra
V17
Manon – balet
V5
Šumař na střeše – muzikál
V14
Nevěsta messinská – opera
V11
Manon – balet
V4
Pařížský život – opera
Drahomíra a její synové – činohra
V10
Tři sestry – činohra
Nevěsta messinská – opera
V12
Šumař na střeše – muzikál
OB
Zvonokosy – muzikál
O1
Drahomíra a její synové – činohra
V9
Linie krásy – činohra
V6
Kazimír a Karolína – činohra
S5

Nová scéna DJKT

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

4. 5. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
5. 5. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
S8
6. 5. 16:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
Z
9. 5. 19:00 Freddie–The King of Queen – balet
10. 5. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
KMD10
11. 5. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
N4
12. 5. 18:30 Lektorský úvod: Donaha!
foyer
		19:00 Donaha! – muzikál, premiéra
A
13. 5. 19:00 Edith–vrabčák z předměstí – balet
14. 5.		
Prohlídky divadla
15. 5. 19:00 Donaha! – muzikál
N1
16. 5. 19:00 Chaplin – balet
N6
17. 5. 19:00 West Side Story – muzikál
18. 5. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N12
19. 5. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
20. 5. 19:00 Hamlet – opera/-TITpro seniory
22. 5. 19:00 Oliver Twist – balet
KMD14
23. 5. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N14
24. 5. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N11
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25. 5. 19:00 Chaplin – balet
26. 5. 19:00 Sluha dvou pánů – činohra
27. 5. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
29. 5. 19:00 Donaha! – muzikál
31. 5. 19:00 West Side Story – muzikál

N8

N17
N9

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

5. 5. 19:00
6. 5. 13:00
		19:00
9. 5. 19:00
10. 5. 18:00
12. 5. 17:00
13. 5. 14:00
19. 5. 19:00
20. 5. 13:00
		19:00
22. 5. 19:00
23. 5. 19:00
25. 5. 19:00
26. 5. 17:00
27. 5. 19:00
30. 5. 19:00

Okouzlující slečna – opera
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Setkání před premiérou: Donaha!
O Rusalce – opera
Malá mořská víla – balet
V žen Karla IV. – činohra, premiéra
Malá mořská víla – balet
Živý obraz – činohra, derniéra
50 odstínů (České porno) – činohra
Okouzlující slečna – opera
V žen Karla IV. – činohra
O Rusalce – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál

foyer, MS

MS

Divadlo Dialog

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

2. 5. 19:30 Debilové – komedie s přestávkou, hrají exLudvíci
3. 5. 19:00 S něhulka a pět trapaslíci – autorská komedie, hraje
Ochotný divadelnický spolek Karel – Domažlice
5. 5. 20:00 Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, premiéra, hraje DS Žumbera
7. 5. 19:00 Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie s přestávkou, hraje Zrcadlo
10. 5. 20:00 Otylé ach – metal poetry, premiéra, hraje Divadlo JakoHost
11. 5. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh
12. 5. 19:00 Togo – divadelní chvalozpěv, hraje Teritoriální tyjátr
13. 5. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
14. 5. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie,
hraje Spodina
15. 5. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
16. 5. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
17. 5. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
18. 5. 19:30 Oldřich a Boženy – veselohra, hraje ochotnický spolek
„Pasečnice sobě“
19. 5. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
20. 5. 19:30 Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje DS Žumbera
21. 5. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
22. 5. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
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PROGRAM
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
28. 5.
29. 5.

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

Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Improshow – hraje DS Klenba
Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
Jsou to zvířata – bajka z africké pouště,
hraje Divadlo JakoHost
30. 5. 20:00 Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
31. 5. 19:00 Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje Sofranza

Divadlo Alfa

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

2. 5. 09:00
3. 5. 09:00
4. 5. 09:00
7. 5. 09:00
9. 5. 09:00
10. 5. 09:00
11. 5. 09:00
14. 5. 09:00
		10:30
15. 5. 09:00
16. 5. 09:00
17. 5. 09:00
18. 5. 17:00
		18:30
21. 5. 09:00
22. 5. 09:00
23. 5. 09:00
24. 5. 09:00
25. 5. 09:00
30. 5. 09:00
		10:30
31. 5. 09:00

Kosprd a Telecí
Tajemný hrad v Karpatech
Tajemný hrad v Karpatech
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Panská farma – ranní premiéra, klub
Panská farma, klub
Panská farma, klub (také od 10:30 hod.)
Panská farma, klub (také od 10:30 hod.)
Panská farma, klub (také od 10:30 hod.)
Panská farma – večerní premiéra
Panská farma
Panská farma, klub
Panská farma, klub
Panská farma, klub
Panská farma, klub
Panská farma, klub
Umanutá princezna – ranní premiéra
Umanutá princezna
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)

Skupova Plzeň

DEPO2015 (D), Divadlo Alfa sál (DA), Divadlo Alfa dvůr (DAD), Divadlo Alfa klub (DAK),
Divadlo Alfa zkušebna (DAZ), Divadlo Minor (DM), Moving Station (MS), Areál Plzeňského pivovaru (PP), Proluka (P). www.skupovaplzen.cz. Změna programu vyhrazena.

13.–17. 6.	33. Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla
12. 6. 18:00 Záhada hlavolamu – výjezdní představení, Divadlo Minor,
Praha (DM)
		20:00 Deadtown – Divadlo bratří Formanů, Praha (PP)
13. 6. 10:30 Malá čarodějnice – Divadlo Polárka, Brno (DA)
		17:00 Tisíc tuctů – KALD DAMU, Plata Company (DAZ)
		19:00 Tři siláci na silnici – Divadlo Alfa, Plzeň (DA)
+ Slavnostní zahájení
		20:00 Deadtown – Divadlo bratří Formanů, Praha (PP)
		21:00 V jednom lese v jednom domku – Divadlo Vozichet,
Jablonec nad Nisou (DAD)
14. 6. 11:00 Čechomoří – Malé divadlo, České Budějovice (MS)
		14:00 Pinocchio – Nové divadlo, Nitra (D)
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		17:00 O Doktoru Johannesi Faustovi – Divadlo Buchty a loutky,
Praha (DAZ)
		19:00 Pomník – Wrocławski Teatr Lalek (DA)
		21:00 GOON: Krvavá pomsta! – IDDQD Praha (DAD)
15. 6. 10:30 Středa nám chutná – Divadlo loutek, Ostrava (DA)
		11:00 Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech
se skrývá odlehlých – Naivní divadlo, Liberec
(MS, také od 15:30 a 20:00 hod.)
		14:00 Faust – Handa Gote Praha (DAZ)
		17:00 Deduško – Bratislavské bábkove divadlo (D)
		18:30 Spejbl a město hříchu – Divadlo S+H Praha (DA)
		20:00 Ráj – Teater Refleksion (DAZ)
		20:30 Deadtown – Divadlo bratří Formanů, Praha (PP)
		21:30 Chuťovky – Juanitas Bananas (DAD)
16. 6. 09:00 Krása střídá nádheru – Geisslers Hofcomoedianten, Praha (DA)
		11:00 Bílý tesák – Divadlo Drak, Hradec Králové (D)
		11:00 Veduty – Pod záštitou KALD DAMU, Praha (DAK)
		13:00 Bajaja – Studio DAMÚZA, Praha (MS)
		15:00 Mordyjepardyjesaprlot! – Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň
(P, také od 17:00 hod.)
		15:30 Ráj – Teater Refleksion (DAZ)
		15:30 Deadtown – Divadlo bratří Formanů, Praha
(PP, také od 20:30 hod.)
		19:00 Sliby panenské – Bialystok Puppet Theatre (DA)
17. 6. 10:00 Mijoko a hvězda – Divadlo Lampion, Kladno (DA)
		13:00 Cirkus Nostalgie – Valdštejnská Lodžie, kulturní imaginárium (P, také od 18:00 hod.)
		15:00 Tracyho tiger – Bábkové divadlo Žilina (DA)
		20:00 Deadtown – Divadlo bratří Formanů, Praha (PP)

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

3. 5. 13:30 Plzeňské rozhovory II – konference
5. 5. 15:00 Cirkus do gala (také od 18:00 hod.)
11.–12. 5.	Lesní svět a další radosti pro malé i velké
– objevujme přírodu hravě
11.–13. 5.
Plzeňský festival: Světový týden respektu k porodu
14. 5. 20:00 Muzeum horní, muzeum dolní – derniéra,
hraje Herecká škola Blanky Luňákové
20. 5. 15:00 Já si přeju – pohádka pro děti, hraje Teátr Vaštar
21. 5.		
Laureátský večer
22. 5.		
Laureátský večer
23. 5. 17:00 Den Dramacentra Johan
24. 5. 19:00 Polské dny – projekce filmu Nejlepší
25. 5.		
Laureátský večer
27. 5. 19:00 Polské dny – projekce filmu Umění milování
28. 5. 20:00 Jan Burian – koncert
29. 5. 17:00 Polské dny – projekce filmu Wolyn
		20:00 Polské dny – projekce filmu Tichá noc
30. 5. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
31. 5. 19:00 Ženy – taneční představení Kruhu Spirála a Živelných žen
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Galerie

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:
3. 5. 18:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská Plzeň – účinkuje
Agáta Pečená (klavír) a Hana Michovská (klavír)
6. 5. 10:30 Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové – účinkují žáci
pěveckého a klavírního oddělení
9. 5. 17:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská Plzeň – účinkují
žáci smyčcového oddělení, klavírního oddělení a oddělení
dechových nástrojů
15. 5. 16:00 Oslavme den rodiny – tvůrčí dílna pro rodiče a děti
(do 18:00 hod.)
16. 5. 17:00 Duše v těle – přednáška Romana Musila
17. 5. 16:30 Májový koncert ZUŠ Třemošná – účinkují žáci pěveckého
oddělení
20. 5. 10:30 Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové
23. 5. 17:00 Absolventský koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Chrást
25. 5. 15:30 Plzeňská muzejní noc: V moci emocí dlouho do noci
– komponovaný program hudby, tance, divadla, komentovaných prohlídek a tvůrčích dílen (do 23:00 hod.)
Výstavní síň „13“
do 9. 5.		
Čas, čas, čas … v umění 19. století
od 25. 5.	PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace,
autorské knihy, volná tvorba
Kulturní program během výstavy:
2. 5. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Mikoláš Aleš, Žalov, 1880
– cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG, dílo představí
Ivana Jonáková
10. 5. 17:00 Vernisáž výstavy prací klientů Terapeutické komunity Vršíček
11. 5. 18:00 Stephen Leacock: Aneb humor ze zámoří – humoristická
próza kanadského spisovatele, účinkuje Poetické divadlo
15. 5. 17:00 Swing: Hudba našich babiček, která je stále živá
– přednáška Dušana Brozmana a Zdeňka Rabocha
25. 5. 15:30 Plzeňská muzejní noc: V moci emocí dlouho do noci
– komponovaný program hudby, tance, divadla, komentovaných prohlídek a tvůrčích dílen (do 23:00 hod.)
Semlerova rezidence (Klatovská 110)
Interiér bytu rodiny Oskara Semlera vybudovaný v letech 1931–1934
podle konceptu Adolfa Loose. Otevřeno v pátek, sobotu a neděli v předem stanovených časech. Vstupenky je nutné zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 (tel.: 378 035 330, info@visitplzen.eu).
Od 14. 5. 2018 bude rezidence na několik let uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Galerie města Plzně

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

do 3. 6.		

 ladí a svěží: Abstrakce nejmladší české generace – výběr
M
z děl sedmi umělců
6. 5. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
2. 5.
12. 5.
15. 5.
15. 5.

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

PO SIRÉNĚ SWING!
PLZEŇSKÝ FESTIVAL STEPU: GALAVEČER
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
TOMÁŠ LIŠKA

13. 5.
14. 5.
16. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.

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

31. 5.

19:30

LISTOVÁNÍ.CZ: BYL JSEM PŘI TOM
TAKOVÝ ŽERTÍK
CAVEMAN
KOMEDY FEST 2018
KOČKA V OREGÁNU
KOMEDY FEST 2018
HVĚZDA
KOMEDY FEST 2018
ČOCHTAN VYPRAVUJE
LUKÁŠ PAVLÁSEK:
KOMEDY FEST 2018
FESTIVALOVÝ SPECIÁL

DIVADLO

OSTATNÍ ŽÁNRY
9. 5.
15. 5.
18. 5.

19:00
19:00
18:00

ROK V JIHOVÝCHODNÍ ASII
LADAKH – ZEMĚ VYSOKÝCH SEDEL
TANEČNÍ VEČER

DĚTI
6. 5.
13. 5.
19. 5.
20. 5.
27. 5.

14:30/16:00
14:30/16:00
14:30
14:30/16:00
14:30/16:00

O SMOLÍČKOVI
O BOLAVÉM ZOUBKU
HRAVÁ SOBOTA NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
NEZBEDNÉ POHÁDKY
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

KINO BESEDA
2. 5.
3. 5.
4. 5.
9. 5.
10. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
17. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.

19:15
19:15
18:00
19:15
17:00
19:15
18:00
14:30
15:45
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
17:00
19:15

28. 5.

19:15

30. 5.
31. 5.
31. 5.

19:15
17:00
19:15

ZTRATILI JSME STALINA
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
HASTRMAN
POTVORA
PRO SENIORY
TLUMOČNÍK
MĚSÍC JUPITERA
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
KRÁLÍČEK PETR
GISELLE
HAMLET
AŽ NA DNO
S LÁSKOU VINCENT
PŘÍSLIB ÚSVITU
NEZNÁMÝ VOJÁK
HASTRMAN
TICHÉ MÍSTO
KOČKA NA ROZPÁLENÉ
PLECHOVÉ STŘEŠE
GAUGUIN
BATALIVES: BAŤOVSKÉ ŽIVOTY PRO SENIORY
PSÍ OSTROV

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
15. 5. 19:00 P ísně národního obrození – hudební duo Vladimír Richter
(zpěv) a Jan Tuláček (romantická kytara), program: Jakub
Jan Ryba, František Max Kníže, Karel Hašler
17. 5. 17:00 Osudové osmičky: „Krvavé jahody“ – přednáška paní Věry
Sosnarové, pamětnice, která přežila gulag
25. 5. 18:00 Muzejní noc, vstup volný (do 23:00 hod.)
31. 5. 17:00 Osudové osmičky: „Danse macabre/Tanec smrti“ – vystoupení taneční skupiny NoTa pod vedením Lenky Jíšové

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
2. 5. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost (VZC)
9. 5. 18:00 Noc literatury
10. 5. 17:00 Šumavské čtvrtky
14. 5.		
Sejdeme se ve vědárně – cyklus otevřených debat
15. 5. 17:00 Zahájení festivalu Mediterránea Pilsen 2018: Cestopisná
výstava – Malta
		17:00 Petr Voldán: Jak se točily Postřehy odjinud – beseda
o natáčení pořadu České televize, Malta (VZC)
16. 5. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost (VZC)
		17:00 Přímá řeč – Jakub Železný (VZC)
17. 5. 17:00 Bulharsko – cestopisná beseda s promítáním (VZC)
24. 5. 17:00 Festival Mediterránea Pilsen: Safranbolu, město šafránu
– přednáška o rurální turecké architektuře (VZC)
29. 5. 16:00 Otevřené prohlídky pro veřejnost
30. 5. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
2. 5. 09:00 Jak vidím svět kolem sebe – vernisáž výstavy (NK)
		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)
2.–25. 5.	Jak vidím svět kolem sebe – výstava výtvarných prací žáků
17. základní školy a MŠ Zručská cesta a MŠ Křížkova (NK)
3. 5. 17:00 Zaručeně praví belgičtí autoři – vernisáž výstavy fotografií
belgických literátů
9. 5. 18:00 English Open – otevřené hodiny anglické konverzace
pro každého (AK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
10. 5. 17:00 Olga Grjasnovova – autorské čtení (NK)
14. 5. 15:00 Jak vidím svět kolem sebe – doprovodné vystoupení
dramatického kroužku (NK)
15. 5. 18:00 Stammtisch (NK)
16. 5. 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)
17. 5. 17:00 Cycling the Frame: The invisible frame – promítání filmu (NK)
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23. 5. 17:00 O francouzsky psané belgické literatuře – přednáška
Jovanky Šotolové
		18:00 English Open – otevřené hodiny anglické konverzace
pro každého (AK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
		19:00 Noches Nativas – čtení latinskoamerické poezie
30. 5. 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)
31. 5. 17:00 B-Movie Lust & Sound in West Berlin (NK)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

5. 5. 18:00 Pilseñ – vernisáž výstavy (GLS)
9. 5.–2. 6.	Pilseñ – výstava ilustrací a krátkých textů v češtině
a angličtině mapující historii české Plzně i chicagské čtvrti
Pilsen (GLS)

Sdružení výtvarníků ČR, plzeňský region

Atelier LOOS Plzeň – náměstí T. G. Masaryka 8, čt 16–18:30 hod., E CENTRUM
– Guldenerova 17, po–čt 8–18, pá 8–17 hod., Galerie Alšovka – Kollárova 16,
tel.: 725 619 150, po–pá 10–16 hod., Plzeň

do 7. 5.		

L idový realismus – prodejní výstava malířky Jany Havlíkové
(Atelier LOOS Plzeň)
1. 5.–30. 6.	Děti a holubice – prodejní výstava obrazů malířky Helgy
Santer a Západočeských autorů (Galerie Alšovka)
3. 5. 17:00 Monika Zemánková, Lukáš Řezníček, MUDr. Petr Marko
– vernisáž výstavy (E CENTRUM)
3.–31. 5.	Monika Zemánková, Lukáš Řezníček, MUDr. Petr Marko
– prodejní výstava fotografií, soch a olejomaleb (E CENTRUM)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, 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:
9. 5. 17:00 Autorské čtení z knihy Slupky minulosti autorky
Jitky Prokšové
		17:00 Orient – Blízký Východ – komentovaná prohlídka,
provází Jindřich Mleziva
10. 5. 17:00 Kořeny – komentovaná prohlídka
14. 5. 18:00 Koncert žáků klávesového oddělení ZUŠ T. Brzkové
17. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54
21. 5. 18:00 Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ T. Brzkové
22. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná
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23. 5. 16:00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ Elementária
		17:00 Drahé a obecné kovy – komentovaná prohlídka,
provází Jan Mergl
25. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2018 (do 23:00 hod.)
29. 5. 17:00 Kytarový koncert žáků ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54 a ZUŠ,
Plzeň, Chválenická 17
30. 5. 19:30 Koncert komorní hudby
31. 5. 18:00 Absolventský koncert žáků akordeonového oddělení ZUŠ,
Plzeň, Sokolovská 54

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 27. 5.
Plzeň za socialismu – výstava
do 3. 6.		
100 let československého letectví 1918–2018 – výstava
do 1. 7.		
Památky osiřelé – panelová výstava
11. 5.–17. 6. Tradice a krása řemesla v Oselcích – výstava
Doprovodné pořady:
25. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2018 (do 23:00 hod.)
27. 5. 10:30 Veřejné představení knihy „Ve jménu naděje…“

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 27. 5.
90 let Loutkového divadla V Boudě – výstava
1. 5.–31. 10. Kinetický dvorek 2018 – pohyblivé objekty
Doprovodné pořady:
25. 5. 18:00 Plzeňská muzejní noc 2018 (do 22:00 hod.)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 13. 5.
Posvátná místa v nás a kolem nás – výstava
Doprovodné pořady:
10. 5. 17:00 Posvátná místa v nás a kolem nás – komentovaná prohlídka, provází Jana Potužáková
16. 5. 17:00 Autorská čtení členů Střediska západočeských spisovatelů
– hudební doprovod Quattro Formaggi
25. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2018 (do 23:00 hod.)

DEPO2015

13. 5. 14:00 Hrací dílna
17. 5. 18:00 1 00PY: Sto let republiky očima pěti generací
– vernisáž výstavy
18. 5. 14:00 Design s příběhem
18. 5.–31. 10. 100PY: Sto let republiky očima pěti generací – výstava
21. 5.–2. 6. DronFest – výstava
22. 5.–30. 6. Polské dny – výstavy
26. 5.		
Polské dny – gastro & koncert
		10:00 Street Food Rocks
26.–27. 5.
Evropský den sousedů
31. 5. 18:00 Jak vychovávat holky a nepřijít přitom o rozum
1.–2. 6.		
DronFest 2018 (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)

Nová Akropolis

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

3. 5. 18:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hod., cena kurzu:
1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
16. 5. 19:00 Mír vnitřní a mír vnější – přednáška

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

1. 5.–31. 10. Rekonstrukce

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, 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

2. 5. 17:00
		18:00
9. 5. 18:00
10. 5. 18:00
14. 5. 18:00
15. 5. 17:00
17. 5. 16:00
22. 5. 17:00

Karla Erbová: Ariadné na Naxu – večer k jubileu (PS)
Život je dar – společenský večer s Tomášem Bursou (LK)
Noc literatury – Kamila Špráchalová (půda KMP)
Po stopách Nikoly Šuhaje – cestopis Petra Vlčka (LK)
Honza Křížek – koncert mezi knihami (KS)
Publicisté.cs – Aktuálně (49): Radim Uzel (PS)
Čtení pro nejmenší (KB)
Hovory o „H“: Plzeň a vzpomínky – Jiří Sláma
a Jan Kumpera (PS)
23. 5. 17:00 Večer Konzervatoře – Blanka Hejtmánková a studenti (PS)
30. 5. 17:00 Na krakovském trhu – polští studenti bohemistiky (PS)

Nepomuk

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

tel.: 371 591 167, nepomuk.eu

3. 5. 20:00 The Accidental Hero: Náhodný hrdina – one man show
4. 5. 08:30 B rain&Breakfast – hokejový trenér Marian Jelínek
(do 10:00 hod.)
5. 5. 10:00 DEPO Street Food Market (do 18:00 hod.)
6. 5. 10:00 Sousedské procházky Skrytého města (také od 14:00 hod.)
11. 5. 19:00 Swingový večer
12.–18. 5.
Design s příběhem – výstava

do 30. 6.	Výstava Poutní místa na Nepomucku – Luděk Krčmář
(Městské muzeum a galerie Nepomuk)
1. 5.		
Turistický pochod S perníkem turistickým chodníkem
4. 5.–17. 6.	Od skutečnosti k fantazii – výstava žáků ZUŠ Nepomuk
(Městské muzeum a galerie Nepomuk)
5. 5.		
Konvoj vojenských historických vozidel – zastavení
v Nepomuku mezi 16:45 a 17:45 hodinou

květen 2018 | www.zurnalmag.cz
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12. 5. 08:00 N epomucké farmářské a řemeslné trhy s živou hudbou
a pohádkou (do 12:00 hod.)
		09:00 Férová snídaně v Nepomuku v rámci celostátního happeningu
na podporu fair trade a lokálních potravin (do 12:00 hod.)
18.–20. 5.	Svatojánská pouť v Nepomuku – hlavní městská slavnost
s tradičním tržištěm, doprovodným programem (vystoupí
např. František Nedvěd) i pouťovými atrakcemi
19. 5. 11:00 Doteky baroka na Arciděkanství Nepomuk – slavnostní
uctění památky sv. Jana Nepomuckého
24. 5. 16:00 ZUŠ Nepomuk open – celostátní happening ZUŠ
(Malá letní scéna)
25. 5. 18:00 Noc kostelů (do 21:00 hod.)
27. 5. 10:30 Mše svatá na Zelené Hoře – uložení ostatku sv. Vojtěcha

Festival polévky

Areál Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.festivalpolevky.cz

13. 5. 12:00 F estival polévky – přijďte ochutnat z dvacítky druhů
polévek ze 40litrových kotlů a rozhodnout, kdo vaří nejlepší
polévky nejen v Plzni, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Restaurace U Pramenů

Na Roudné 123/212, Plzeň, www.upramenu.cz

3. 5. 18:30 D egustace Proqin – degustační večer vinařstvím Proqin,
vstup 350 Kč
18. 5. 17:00 Víno pro Plzeň – veřejná degustace moravských vín
Vinařství Vino Hort, Proqin, Lahofer, Kadrnka a Víno Karas,
vstup zdarma
27. 5. 17:00 Taneční odpoledne se swingem – přijďte si zatančit v rytmu
swingu s profesionálními tanečníky, vstup zdarma
7. 6. 18:00 Swing ze stříbrného plátna – koncert Petra Beneše a swingové kapely Psí dečky, vstup 180 Kč
21. 6. 18:00 Vlaďka Bauerová: „Přivítejte s námi léto“ – koncert,
vstup 200 Kč

Narozeniny krále Karla IV.

Hrad Velhartice, Velhartice 1, www.NarozeninyKraleKarla.cz

12.–13. 5.	Narozeniny Karla IV. na hradě Velhartice – průvod královské
družiny, rytíři na koních, tanečnice, šermířské souboje,
noční prohlídky hradu, dobové tržiště a hry pro děti
(vždy od 10:00 hod.)

Paro-strojní festival

Holoubkov u Rokycan, www.parostrojnifestival.cz

12. 5. 09:00 I I. ročník Paro-strojního festivalu v Holoubkově – moderovaná historická roadshow a módní přehlídka, interaktivní
Parní show Jamese Watta, dětská stezka stoletím páry,
modelová námořní bitva na Holoubkovském rybníku,
historické bicykly a vojsko, Švejk a jeho kabaret

ZOO

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

30. 4. 15:00 Č eský rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka, čarodějnice a čarodějové vstup do ZOO a BZ zdarma
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1. 5. 14:00 Z pívání pod Májkou – folklorní soubor Plzeňáček
(statek Lüftnerka)
19.–20. 5.	Dny japonské kultury – přehlídka tradiční japonské
kultury, kuchařské umění, samurajské souboje, lukostřelba,
kaligrafie, výroba keramiky raku a ikeban, origami, ukázka
japonské šachové partie (vždy od 10:00 do 17:00 hod.)

Bampabura School

Okružní 1, Plzeň Božkov, tel.: 734 219 354, info@bampaburaschool.cz

od 1. 5.		
			
			
			
12. 5. 10:00
26. 5. 10:00
od 9. 7.		

Jóga – Roman Ariati
Angličtina pro rodiče s dětmi – Dennis Lammas
Páteční tvořivá odpoledne s artefiletikou
Výuka angličtiny pro děti i dospělé
ENGLISH4KIDS
ENGLISH4KIDS
Příměstské tábory s angličtinou v červenci a srpnu
– dopoledne výuka angličtiny se zahraničními lektory,
odpoledne výlety, termíny: 9.–13. 7., 16.–20. 7.,
23.–27. 7., 27.–31. 8., každý den od 08:00 do 17:00 hod.,
cena 2 000 Kč

Kino a divadlo Káčko

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

4. 5. 18:00
5. 5. 20:00
6. 5. 15:00
		18:00
10. 5. 20:00
11. 5. 20:00
12. 5. 20:00
13. 5. 15:00
		18:00
17. 5. 20:00
18. 5. 20:00
19. 5. 20:00
20. 5. 15:00
		18:00
24. 5. 20:00
25. 5. 20:00
26. 5. 20:00
27. 5. 15:00
		18:00
31. 5. 20:00

Hvězda zvaná Pelyněk
Tiché místo
V husí kůži
Avengers: Infinity War 3D
Neznámý voják
Taxi 5
Jak napálit banku
Pásmo pohádek
Psí ostrov
Gauguin
Deadpool 2
Taxi 5
Hledá se princezna
Deadpool 2
Na krátko
Solo: Star Wars Story
Dámský klub
Hledá se princezna
Solo: Star Wars Story 3D
Pod jedním stromem

Cinema City

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

26. 4.–2. 5.	Avengers: Infinity War, Dvě nevěsty a jedna svatba,
Kazišuci
3.–9. 5.		
Tiché místo
10.–16. 5.
Psí ostrov, Půlnoční láska, Taxi 5
17.–23. 5.
Deadpool 2
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24.–30. 5.
Solo: Star Wars Story
31. 5.–6. 6. Než přišla bouře
Dále hrajeme: Cesta za králem trollů, Den co den, Fakjů pane učiteli 3,
Hastrman, Králíček Petr, Pacific Rim: Povstání, Pepa,
Planeta Česko, Rampage Ničitelé (2D i 3D), Ready Player
One: Hra začíná (2D i 3D), Rudá volavka, Sherlock Koumes,
Souboj pohlaví, Strážci Galaxie Vol. 2, Tátova volha,
Thor: Ragnarok, Tomb Raider, V husí kůži, Vadí nevadí,
Vezmeš si mě, kámo?

CineStar

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

26. 4.–2. 5.	Avengers: Infinity War, Až na dno,
Dvě nevěsty a jedna svatba, Kazišuci
3.–9. 5.		
Kluci z hor, Pomsta, Tiché místo
10.–16. 5.	Escobar, Jak napálit banku, Psí ostrov,
Půlnoční láska, Taxi 5
17.–23. 5.
Deadpool 2, Hledá se princezna
24.–30. 5.
Na krátko, Solo: Star Wars Story
31. 5.–6. 6. Teambuilding
Dále hrajeme: Cesta za králem trollů, Fakjů pane učiteli 3, Hastrman,
Králíček Petr, Pacific Rim: Povstání, Pepa, Rampage Ničitelé,
Ready Player One: Hra začíná, Sherlock Koumes,
Tátova volha, V husí kůži, Vadí nevadí

FILM MUSIC TOUR 2018

Parkhotel, Plzeň, www.filmmusictour.cz

21. 5. 20:00 J edinečná hudební show – původní aranžmá filmové
hudby a mohutný zvuk orchestru umocněný vizualizací
na obří LED obrazovce s projekcí filmových ukázek a live
záběry sólistů Anny Julie Slováčkové a Milana Peroutky
s unikátním žesťovým orchestrem Moravia Brass Band pod
taktovkou japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Zazní
melodie z filmů Star Wars, Jurský park, Harry Potter, James
Bond, E. T., Forrest Gump, Avatar, Ledové království, Lví král
a mnoho dalších

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 je také výstava
o varhanách
květen 2018 | www.zurnalmag.cz

Zach´s Pub

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

30. 4.
3. 5.
7. 5.
10. 5.
14. 5.
16. 5.

19:30
20:00
19:30
20:30
19:30
18:30

17. 5. 20:30
21. 5.
22. 5.
24. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.

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

Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Mirka Novak & Ivan Audes Trio
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
VOILA! – swing, twist, šanson
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Science Café – tradiční přednáškový cyklus se zajímavými
osobnostmi
Jan Hrubý 70 & Kukulín – Irish music, v rámci turné
k 70. narozeninám legendárního rockového houslisty
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Vokální kolotoč – přehlídka a capella souborů
HIBAJ – Best Czech Revival Band
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Slam poetry – poezie okamžiku s těmi nejlepšími z ČR
PSH | Vladimír 518 & DJ Mike Trafik & Orion

Metalfest Open Air 2018

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

1. 6. 11:00
		12:00
		13:00
		14:10
		15:20
		16:40
		18:00
		19:40
		21:30
2. 6. 10:30
		11:35
		12:40
		13:45
		14:55
		16:15
		17:55
		19:40
		21:30
3. 6. 10:30
		11:35
		12:40
		13:45
		14:55
		16:15
		17:55
		19:40
		21:30

Visions of Atlantis – symphonic metal
Svartsot – folk metal
Dymytry – psy-core
Milking The Goatmachine – death metal
Evergrey – progresivní metal, power metal
Brainstorm – power metal
Freedom Call – power metal
Sonata Arctica – power metal, symfonický metal,
progresivní metal
Nightwish – symphonic metal
Törr – black/death metal
Ice Age – death metal
Follow The Cipher – power metal
The Charm The Fury – groove metal, metalcore
Death Angel – thrash metal
Crematory – gothic metal, melodic death metal,
industrial metal, neue deutsche härte
Equilibrium – folk metal, symfonický black metal
Lacuna Coil – gotický metal, alternativní metal
Accept – heavy metal
Sebastien – progresivní metal, power metal,
symfonický metal
Tri State Corner – rock
Xandria – symfonický metal, power metal
Cyhra – pop rock
Battle Beast – heavy metal, power metal
Alestorm – pirate metal, power metal
Rage – heavy metal, speed metal, power metal,
progresivní metal, symfonický metal
Eluveitie – folk metal, melodický death metal, celtic metal
Apocalyptica – symfonický metal, klasická hudba, gotický
metal, alternativní metal, heavy metal, neoklasický metal
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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
CINE STAR
OC Olympia, Písecká 1
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

Burger bistro Hardy, 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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FESTIVAL

REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018
pátek 25. května 2018 | 11–17 hod.
nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň

www.plzensky-kraj.cz
www.regionalnipotravina.cz

Vstup zdarma!

• slavnostní vyhlášení vítězů Regionální
potravina Plzeňského kraje 2018
• ochutnávky českých a bavorských
regionálních potravin

• zábavné aktivity nejen pro děti
• kuchařské show
• vystoupení českých folklorních souborů
a bavorských tanečníků a hudebníků

