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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

je tu duben a s ním spojený Apríl. A tak přemýšlím, jak moc vážně vlastně můžete brát dubnové
číslo Žurnálu. Zkusím předpokládat, že zcela
vážně, a proto vám zcela vážně přidám pár slov
o Aprílu. Původ dne, kdy si lidé ze sebe navzájem tropí žerty a šprťouchlata, není už dnes
znám. Pro naši zeměpisnou polohu je však jisté,
že není svátkem českým. Přišel k nám z ciziny
a rychle zdomácněl. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1690. Napálenými oběťmi se stávali především kamarádi a příbuzní, po nichž se chtělo, aby šli
sehnat třeba ohýbák na cihly, muší sádlo nebo bublinku do vodováhy.
V dnešní době jsou aprílové žertíky mnohem důmyslnější a nezřídka přímo navazují na aktuální dění. Leccos v naší realitě je totiž tak neuvěřitelné či absurdní, že
stačí jen maličko a výsledkem je aprílová zpráva, která je naprosto důvěryhodná.
Takže bychom třeba mohli psát o tom, že se Peklo bude bourat a na jeho místě
vyroste čtyřicetipatrový mrakodrap obsahující nákupní centrum, prostory pro
Západočeskou galerii, multifunkční koncertní sál s kapacitou dvě stě až dva tisíce
diváků a luxusní byty s panoramatickým výhledem na celou Plzeň. Tyhle byty by
mohly být v naší zprávě třeba ještě spojeny zasklenou lávkou s budovou divadla,
aby jejich obyvatelé mohli chodit na představení suchou nohou.
Ve druhé aprílové zprávě bychom mohli nechat v prostoru po domě kultury vyrůst komplex kancelářských prostor s visutými zahradami. K tomu by se dala zveřejnit i architektonická studie. Anebo by zde mohl být velkokapacitní parkovací
dům pro kamiony. To podle toho, zda bychom chtěli naším aprílovým žertíkem
čtenáře potěšit, anebo k smrti naštvat.
Jenže vy Žurnál nečtete jen 1. dubna, ale třeba už 29. března nebo až 5. dubna.
A to Apríl není, a tak by nešlo o žertík, nýbrž o neseriózní falešnou zprávu. Proto
berte zcela vážně, že vás bereme vážně a vše, co se na následujících stránkách
dočtete, je namouduši pravda. Třeba že s Plzeňskou filharmonií bude hrát Vilém
Veverka. Nebo že se letos Velikonoční benefiční bazárek dámského oblečení
koná ve Studijní a vědecké knihovně. Anebo že na Kozlu můžete vidět kopie
korunovačních klenotů. Pravda je i to, že se bude konat několik slavností a festivalů vína nebo že je připraven bezpočet velikonočních trhů, jarmarků, výstav
či tvůrčích dílen.
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Vybírat si tedy můžete s naprostou důvěrou. A jestli vedle toho vyvedete někoho
Aprílem, necháme zcela na vás.
Přijďte
s námi oslavit
český film

Krásný duben plný dobré nálady vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Finále Plzeň

11.–16. dubna 2019
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Další Žurnál vyjde
30. dubna

duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Průvodci festivalem a moderátory zahajovacího i finálového večera budou opět herci Jan Cina a Petr
Vančura. Finále Plzeň bude letos hostit jako již tradičně Měšťanská beseda, dále DEPO2015, Anděl
Music Bar, Café Regner, MōōVEMENT a Kopeckého sady.
Do soutěže celovečerních filmů se letos nově přihlásily i snímky, které vznikly v české koprodukci, proto
se zde objeví např. polský film Útěk, nebo rumunský
snímek Nevadí mi, že se do dějin zapíšeme jako
barbaři. Kromě výše jmenovaných jsou v této sekci
zařazeny loni premiérované filmy: Domestik, Hastrman, Chata na prodej, Toman, Jan Palach a Všechno bude.
V dokumentární soutěžní sekci se divákům představí
celkem 9 snímků – Archa světel a stínů, Až přijde válka, Central Bus Station, Cirkus Rwanda, King Skate,
Mimořádná zpráva, Okupace 1968, Svědkové Putinovi a Vratislav Effenberger.

11–16/04

Oslava české filmové tvorby –

Finále Plzeň 2019
Plzeň bude od 11. do 16. dubna hostit již
32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Šestidenní program nabídne divákům
celkem 124 projekcí, filmy v 5 soutěžních
a 10 nesoutěžních sekcích. Dále např. autorská čtení a mimo jiné také venkovní silent
kino s maratony nových seriálů České televize Most! a Zkáza Dejvického divadla. Zahajovacím filmem festivalu bude ve čtvrtek
11. dubna od 19:30 premiéra cestopisného
dokumentu Cesta jako žádná ze sta Lukáše
Sochy a Tomáše Vaňourka, kteří se rozhodli
vydat se po stopách legend Jiřího Hanzelky
a plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda,
který letos oslavil 100. narozeniny, na jejich
slavnou euroasijskou cestu. Vítězové soutěžních sekcí si tradičně odnesou Zlatého
ledňáčka.

Finále Plzeň tradičně přináší celou řadu premiér a předpremiér. Kromě zahajovacího filmu to budou např. snímky Beze
stopy s Ondřejem Vetchým, První akční hrdina s Jiřím Mádlem,
netradiční portrét Marie Terezie bratří Cabanů Panovnice, dále
filmy Ostrým nožem s Miroslavem Krobotem, Živé terče nebo
francouzský historický film Edmond, který se natáčel v plzeňském
DJKT. Z dokumentů např. Baťa, první globalista či Moje století
vyprávějící příběhy stoletých pamětníků. Připraveny jsou i nové filmy letošního roku jako Teroristka s Ivou Janžurovou, Manželské
etudy: Nová generace nebo populární Ženy v běhu.
Kromě nabitého soutěžního i nesoutěžního programu v kinosálech ožije festivalová Plzeň koncerty a vystoupením několika DJ´s
v Anděl Music Baru. Naplánováno je autorské čtení populární spisovatelky Radky Třeštíkové, a také z Instagramu známého dua
Ester a Josefíny, které představí svou nejnovější knihu Terapie
sdílením 2.
I v tomto roce se festivaloví návštěvníci mohou těšit na projekce
silent kina v Kopeckého sadech se vstupem zdarma, kterým budou předcházet produkce DJ´s a budou obohaceny i venkovním
barem. Promítat se budou legendární snímky Kouř a Pějme píseň
dohola.
Vybrané festivalové projekce doprovodí jako každý rok filmové
delegace tvůrců a herců, jejichž jména postupně přibývají. Účast
zatím přislíbili například Michal a Šimon Cabanovi, kteří uvedou
film Panovnice, Petra Nesvačilová, Halka Třešňáková, Jiří Havelka za snímek Mars, Jan Budař představí Hovory s TGM, Jaromír Hanzlík dorazí na promítání Léta s gentlemanem. Ondřej
Trojan, Kristýna Boková a Kateřina Winterová seznámí diváky
s filmem Toman. Radka Třeštíková, Rudolf Havlík v Plzni uvedou snímek Po čem muži touží. Režisér David Ondříček pohovoří
o svém dvoudílném televizním snímku Dukla 61.
Akreditace i vstupenky mohou filmoví fanoušci získat od 1. dubna
online na www.festivalfinale.cz.

duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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09/04 / 19:00
Velké divadlo

Jenom konec
světa
Mladý spisovatel Louis se vrací po téměř dvanácti letech
ke své rodině, aby jí sdělil, že umírá. Shledání s matkou,
sestrou, bratrem a jeho ženou oživí nejen staré vzpomínky, ale i konflikty, které už byly téměř zapomenuty.
Formálně i obsahově velice zajímavý text byl na jevišti
uveden v Lausanne v roce 1999, činohra DJKT uvádí
jeho českou premiéru. Podle divadelní hry Jeana-Luca
Lagarce vznikl v roce 2016 ve francouzsko-kanadské
koprodukci i film s názvem Je to jen konec světa. Další
reprízy jsou na programu 12. a 28. dubna 2019 ve Velkém divadle.

10/04 / 19:00
Nová scéna DJKT

Liduschka
(Baarová)
27/04 / 19:00
Nová scéna DJKT

Klavírní recitál Ivana
a Lukáše Klánských

6

Divadlo zve na jedinečný klavírní recitál fenomenálního klavíristy Ivana Klánského, který se koná
k příležitosti 115. výročí od úmrtí Antonína Dvořáka a zároveň 170 let od úmrtí Frédérica Chopina.
Program večera je proto složen z děl těchto slavných mistrů. Slovanské tance Antonína Dvořáka
zahraje v původní čtyřruční verzi na koncertní
křídlo značky Steinway Ivan Klánský se svým synem Lukášem. Ve druhé části večera pak uslyšíte Klavírní koncert č. 2 f moll Frédérica Chopina
ve virtuózním podání Ivana Klánského za doprovodu Orchestru opery DJKT. Stanete se tak svědky
mimořádného okamžiku, kdy Ivan Klánský poprvé
zahraje pod taktovkou svého syna Lukáše. Lektorským úvodem od 18:30 ve foyer Nové scény vás
provede šéf operního souboru Tomáš Pilař.

6
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Kritikou oceňovaný původní český muzikál Karla Steigerwalda a Aleše Březiny se mimořádně ještě jednou
vrací na scénu, a to za přítomnosti České televize, která
bude natáčet záznam představení. V této varietní grotesce můžete nahlédnout do zákulisí kontroverzního
života obdivované i nenáviděné Lídy Baarové, do jejího vztahu s říšským ministrem Josephem Goebbelsem, do filmových ateliérů, nočního baru, nacistických
kuloárů či poválečné soudní síně. Dva hudební klauni
publikum provedou rychlým revuálním sledem událostí
naposledy 10. dubna na Nové scéně DJKT.

13/04 / 19:00
Velké divadlo

Iris
Pietro Mascagni je milovníkům opery znám především
svou operou Sedlák kavalír. Oper však napsal celkem
patnáct a Iris je mezi nimi opravdovým klenotem. Její děj
| www.zurnalmag. cz
diváky zavádí do Japonska pradávných časů a vypráví
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
příběh na pomezí reality a mýtu. Chudičká dívka Iris se
zamiluje do dřevěné loutky, kvůli níž opustí bezpečí svého domova. Bohatý šlechtic Osaka ji unese a prodá do nevěstince. Iris se ze zoufalství zabije a její duše bloudí temnotou, aby se v závěru opery proměnila ve sluneční svit.
Dílo vyniká neobyčejně dramatickým dějem a strhující
hudbou a klade množství závažných otázek dotýkajících
se základní podstaty života a smrti. Sedmá skladatelova
opera měla premiéru 22. listopadu 1898 v Římě, šest let
před Pucciniho slavnou operou Madama Butterfly. Plzeňské divadlo uvede Iris poprvé, a to v režii Tomáše Pilaře
a s Ivanou Veberovou či Mariou Kobielskou v hlavní roli.
Opera bude nastudována v italském originále s českými
a německými titulky. Před premiérou se uskuteční lektorský úvod od 18:30 ve Foyer Vendelína Budila.

20/04 / 19:00
Nová scéna DJKT

West Side
Story

Soubor muzikálu se v dubnu rozloučí s West Side Story,
jedním z nejslavnějších muzikálů všech dob, který se
na jevišti DJKT objevil vůbec poprvé. Příběh inspirovaný nesmrtelnou Shakespearovou tragédií Romeo a Julie, hudba geniálního skladatele Leonarda Bernsteina
a náročná taneční čísla řadí West Side Story k vrcholům
hudebního divadla. Na pozadí násilného souboje mládežnických part o nadvládu nad newyorskými ulicemi se
odehrává lovestory mladých milenců – Američana Tonyho a Portoričanky Marii. Je možné, aby jejich osudová láska přežila ve světě plném předsudků, nenávisti a násilí?
Legendární muzikál plný slavných hitů okouzlil za šedesát let své existence miliony diváků po celém světě.

23/04 / 19:00
Malá scéna
DJKT

50 odstínů
(České porno)
50 odstínů je inscenace, která se zabývá fenoménem
porna a pornografie v českých zemích. Podle některých
údajů je Česká republika a Praha evropskou jedničkou
v pornobyznysu. Souvisí tento fakt s tím, že vůbec prvním
uměleckým filmem na světě zobrazujícím nahou ženu byl
český film Extase Gustava Machatého z roku 1932? A ja| www.zurnalmag. cz
kým způsobem ovlivňuje pornografie náš běžný život?
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

A jakým způsobem ovlivňuje náš běžný život pornografii? Částečně dokumentární inscenace vychází z rozsáhlého sběru materiálů a studia rozličných pramenů.

28/04 / 10:30
Nová scéna
DJKT

Baletní
ateliér

Ve znamení pas de deux se ponese v pořadí již šestý Baletní ateliér. Někteří z vás možná tuší, že půjde o tanec
v páru, neboli partneřinu, a tedy vše s tím spojené. Dozvíte se například, jak je obtížné udržet baletku v ose, zda
může i tanečnice zvedat tanečníka… A co když má jeden
z páru při duetu okno? Přijďte se sami zeptat na to, co vás
zajímá. Během nedělního dopoledne nebudou chybět
ukázky profesionálních tanečníků a výklad baletního mistra. Kapacita návštěvníků je omezená, a proto se zakou7
pením vstupenky v ceně 50 Kč příliš neváhejte.

7
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AKCE MĚSÍCE

Motoshow nabídne česko-italský souboj velikánů FMX!

13/04 / 12:00

NC Borská pole

Motoshow nabídne česko-italský
souboj velikánů FMX!

Stuntriding motorka

Stuntrider Martin Krátký při svých kaskadérských kouscích předvede náročné prvky, jako jsou jízda po zadním
a předním kole, nebo bruslení za motocyklem. Mistr Evropy 2017 do své show na západě Čech tentokrát přizve
také jednu z mála žen, která se této nebezpečné disciplíně věnuje. Kateřina Jandová se představí na motorce
Honda CBR 125 a fanoušci se mohou těšit na dechberoucí
kousky v jejím podání. Jako bonus oba dva přidají několik společných triků na jedné motorce.

Stuntriding čtyřkolka

I v roce 2019 se na parkovišti před NC Borská pole
v Plzni uskuteční tradiční Motoshow. V sobotu
13. dubna se diváci mohou těšit hlavně na souboj ve freestyle motocrossu, jaký Plzeň ještě nikdy nezažila. Pozvánku totiž vůbec poprvé přijal
také Massimo Bianconcini z Itálie, který se bude
prát o přízeň diváků s českou legendou Petrem
Pilátem.

Freestyle Motocross

Velkým lákadlem bude italský závodník Massimo Bianconcini. Devětatřicetiletý rodák z Monterenzia získal v závodech X Games v posledních
čtyřech letech 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile.
Proti němu se postaví dva Češi. Petr Pilát stále
drží primát nejmladšího jezdce na světě, který
dokázal skočit salto vzad. Stalo se to v O2 Areně,
když mu bylo 14 let. Od té doby uplynulo hodně
triků a rodák z Benešova patří ve svých 28 letech
k nejlepším freestyle motocrossařům a je jednou
z hlavních tváří světového FMX. Druhým českým
borcem je Zdeněk Fusek, který zvládá několik
triků jako jediný v České republice.

8

Richard Mošna patří k nejlepším stuntriderům v České
republice a může se pyšnit například více než deseti
triky, které udělal jako první nebo dokonce jako zatím
jediný. Zkušený jezdec se neustále snaží svá vystoupení
zlepšovat, aby si diváci vždy přišli na své a dostali nejlepší
možný zážitek.

Trial show motorka

Mirek Lisý je moto kaskadérem více než 25 let a mimo
jiné se věnuje i výuce bezpečné jízdy. Je jedenáctinásobným mistrem v mototrialu a trojnásobný vítěz mistrovství
Evropy! Jedním z jeho rekordů je přeskok přes dvacet ležících lidí bez odrazového můstku.

Doprovodný program

Na pódiu proběhne během odpoledne několik módních
přehlídek, na kterých se představí butiky Nákupního centra Borská pole. Ani letos nebude chybět závodník Rallye
Dakar Martin Šoltys, který přijede s obrovským a krásným
kamionem Tatra z Buggyra Racing Team. Od dopoledních
hodin budou připraveny atrakce v podobě motokár, elektrických kol nebo koloběžek. Diváci si po celý den budou
moci prohlížet stroje samotných účinkujících, uvidí také
výstavu automobilů z plzeňských autosalonů a několik
opravdových historických krasavců z chystané výstavy
Skvosty s vůní benzínu. Už od 8. dubna se bude nový
ročník Motoshow návštěvníkům nákupního centra ohlašovat početně obsazeným autosalonem v pasáži Nákupního centra Borská pole.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
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13/04 / 10:00

Škodaland

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje
Areál Škodalandu ožije již popáté běžeckým
závodem pro malé i velké, Krajským půlmaratonem. I tentokrát se běžci mohou těšit na tradiční trasy, a nově na týmový běh. Na své si
přijdou i malí běžci.
Pro ty, které neláká výzva půlmaratonské trati, jsou připraveny varianty v podobě kratších
tratí OMEXOM Krajská pětka s délkou 5,85 km
a Krajská desítka o délce 9,59 km. Pro ty, kteří
mají týmového ducha, jsou připraveny týmové běhy. Nejmenší mohou závodit na kratších
tratích rozdělených podle věku malých sportovců. Registrovat se můžete na webu půlmaratonu a k registraci si lze objednat také tričko –
speciálně navržené pro letošní ročník závodu.

Půlmaratonci odstartují svých 21 km v 10:00 hodin od areálu
Škodaland směrem na obec Litice, proběhnou Šlovice a dají
se vpravo na město Dobřany, kde ani letos nebude chybět
FAN zóna, tentokrát s kapelou Semtex. Z dobřanského náměstí pak pokračují do nedalekých Dobřánek, proběhnou
obcí Lhota, okrajem Valchy skrz Černý most. Přebíhají most
přes ústí řeky Radbuzy do nádrže České údolí. Pokračují ulicí
K Lávce zpět na Klatovskou ulici a do areálu Škodaland. Krajská desítka, OMEXOM Krajská pětka a týmový běh odstartují
společně po půlmaratonu v 10:15 hodin. Účastníci OMEXOM
Krajské pětky a týmového běhu absolvují jeden okruh,
startují stejně jako půlmaratonci až na náves do Litic, zde
odbočují vpravo na Valchu, přebíhají most přes ústí řeky
Radbuzy, ulicí K Lávce zpět na Klatovskou ulici a do areálu Škodaland. Běžci Krajské desítky mají stejnou trasu jako
pětka, ale po průběhu ulicí K Lávce odbočují opět na Litice a běží tento okruh ještě jednou. Po absolvování druhého
okruhu dobíhají Klatovskou ulicí zpět do cíle. Děti nastoupí
na start inline oválu v areálu Škodaland v 10:30 hodin.

Ceny pro běžce

I letos budou připraveny zajímavé ceny nejen pro vítěze.
Kromě ocenění vítězů jednotlivých kategorií proběhne
opět Soutěž o nejlepšího běžce Plzeňského kraje. První tři
nejrychlejší běžci mezi muži a ženami, kteří se prokážou trvalým pobytem v Plzeňském kraji, získají výhru ve výši 10,
5 a 3 tisíce korun. V závěru celého dne proběhne slosování
startovních čísel o věcné ceny od partnerů. V cíli každý běžec
obdrží unikátní pamětní medaili.

Vodiči půlmaratonců povedou také tréninky

Na trati půlmaratonu nebudou chybět Plzeňští Tempo
Makers v roli vodičů na časy 1:30 až 2:15. A právě ve spolupráci s vodiči budou i pro 5. ročník Krajského půlmaratonu
připraveny společné tréninky – v dubnu středy 3. a 10. Na ty
není nutná registrace a vstup je zdarma!
V areálu nebude chybět zábavný program pro malé i velké,
horolezecká stěna, bungee trampolína, představení složek
IZS, sportovní doplňky a poradenství a mnoho dalšího. Aby
atmosféra byla opravdu pohodová, i tentokrát zahraje v areálu kapela POP´s.

Dopravní omezení

V době konání půlmaratonu bude od 9:50 do 13:00 hodin
omezen provoz v obcích Plzeň-Bory, Litice, Šlovice, Dobřany,
Lhota a Valcha. Budou též omezeny spoje MHD linky č. 21
a č. 26.
Parkování pro běžce je zajištěno u areálu, pro další návštěvníky pak bude přístupné parkoviště u ZČU v Univerzitní ulici,
odkud je do areálu doveze kyvadlová doprava.
Krajský půlmaraton se uskuteční za podpory společnosti NET4GAS, OMEXOM, Nadace ČEZ a dalších partnerů. Pro
aktuální dění sledujte http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
nebo Facebook.
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AKCE V PRAZDROJI

Za zážitky do pivovaru

od 01/04

Za zážitky
do pivovaru
Jaro už je tady a s ním přicházejí
i zajímavé akce v pivovaru. Zavítat do Plzeňského Prazdroje
můžete nejen na prohlídky,
ale i na symbol našeho pivovaru – velkolepou Jubilejní
bránu, která po rekonstrukci
opět září v celé své kráse!
Nebo navštivte Pivovarské
muzeum, kde je k vidění výstava fotografií a uskuteční
se oblíbené rukodělné dílny.
Na zdraví!

		

13/04

		

Velikonoční dílny
v Pivovarském
muzeu
Vydejte se s rodinou v sobotu
13. dubna od 10 do 15 hodin do Pivovarského muzea,
kde se kutilsky připravíte na nadcházející Velikonoce.
Vyrobíte si tradiční pomlázku z čerstvého vrbového
proutí, slepičky a jiné ozdoby do velikonoční trávy.
Anebo si připravíte velikonoční přání, kterým potěšíte své blízké. Vstupenky na dílny lze objednat online
na www.prazdrojvisit.cz nebo přímo na místě v recepci
Pivovarského muzea. Vstupné činí 50 Kč za osobu a zahrnuje potřebný materiál pro výrobu.
		

20/04

Velikonoce
v pivovaru
Velikonoční jarmark se letos
poprvé uskuteční na nádvoří
pivovaru v Plzni. Přijďte se v sobotu 20. dubna od 11 hodin do 16 hodin pobavit a naladit na příchod jara na tradiční lidovou veselici s hudebním doprovodem a řemesly. Více informací o akci
najdete na webu www.prazdrojvisit.cz.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

do 30/04

Akční nabídka
v Dárkových
prodejnách Plzeňského Prazdroje
Na vědomost se dává, že v Dárkové prodejně Plzeňského Prazdroje a na e-shopu až do konce dubna nakoupíte
vybrané položky za zvýhodněné ceny! Neváhejte a vyberte si nějaký originální pivní kousek i vy. Veškeré zboží
značek Pilsner Urquell, Gambrinus, Velké Popovice a Radegast najdete na www.eshop.prazdroj.cz.
		

do 26/05

Specific place
v Pivovarském
muzeu
Pojďte podniknout objevnou
cestu po stopách plzeňských a evropských inspirací dvou význačných plzeňských fotografů a umělců,
kteří nás stále konfrontují s neopakovatelnými záběry obyčejných i obecně známých specifických míst.
Výstava Specific Place je k vidění v Pivovarském muzeu až do 26. května. Vstup je zdarma. Více informací
na www.prazdrojvisit.cz.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Dubnový program odstartuje aprílová projekce nejlepšího snímku loňského roku. Zelená kniha (1. a 17. 4.) získala 3 Oscary včetně toho pro
nejlepší film, 3 Zlaté glóby včetně toho pro nejlepší film, cenu BAFTA
pro nejlepší film a spoustu dalších cen. O tři dny později si do Kina Beseda můžete zajít na další parádní tříoscarový snímek loňského roku

„Přečkejte dubnové plískanice v sále
Kina Beseda: Uvidíte kupu Oscarů, teroristku
Janžurovou i poslední výpravu s trabanty.“
– na Romu (4. 4.). Další oscarový snímek je na programu 8. dubna, kdy
se bude promítat Favoritka, která se může pochlubit 7 cenami BAFTA, ale i Oscarem a Zlatým glóbem pro nejlepší herečku v hlavní roli.
Dubnové novinky nabídnou mimořádný milostný příběh inspirovaný
dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Skleněný pokoj (10. a 22. 4.)
se může pochlubit i hvězdným mezinárodním obsazením. Teroristka
(18. 4.) Iva Janžurová coby učitelka v důchodu se dostane do křížku
s Martinem Hofmannem a na konci dubna na plátně Kina Beseda vyrazí žluté trabanty Dana Přibáně na poslední cestu – Trabantem tam a zase zpátky (24. 4.). Znovu bude promítán film Cena za štěstí (4. 4.) o hledání
obyčejného lidského štěstí a také komedie Ženy v běhu (6. a 27. 4.)
Těšit se můžete na parádní hudební jízdu s Queen v hitu Bohemian Rhapsody (7. a 18. 4.) a parádní nářez
v dokumentu Metallica: Francie na jednu noc (25. 4.), z jednoho z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů
ve francouzském Nimes. S dětmi můžete vyrazit do Finska za dobrodružstvím Putování se sobíkem (6. 4.)
s komentářem Marka Ebena, v němž kamera sleduje první rok života divokého soba.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

V Besedě vám
ukážou sklep
Zajímá vás, zda je
v Měšťanské besedě
sklep? Ano, je! A samozřejmě ho můžete vidět. A nejen
Sklep. 10. června si
můžete prohlédnout jak herce Divadla
Sklep, tak i jejich oblíbenou Besídku.
Představení je čerstvě v prodeji a jako obvykle vás čeká
pásmo scének, skečů, gagů, písní a tanců. Známé sklepácké tváře přijedou s tradičním a přitom novým pořadem založeným na jejich svérázném humoru. Těšit
se můžete na Davida Vávru, Milana Šteindlera či Jiřího
„Fero“ Burdu a další.
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03/06
19:30

Talkshow s knězem

19/06
19:30

S Lenkou Novou
na zahradě

Je to skutečně tak! V Měšťanské besedě
bude „kázat“ kněz. Talkshow Zbigniewa Czendlika: Postel hospoda kostel je na programu 3. června a známý římskokatolický kněz polské národnosti
bude vyprávět příběhy ze života osobního i jiného
s humorem jemu vlastním. Zbigniew se s vámi rád
podělí i o řešení problematiky současného světa.

Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým
altem Lenka Nová se opět vrací do Plzně a v polovině června vystoupí na zahradě Měšťanské besedy.
Zdejší pohodovou atmosféru si nebude užívat sama.
Společně s ní přijede Petr Malásek. Koncert nenaruší ani nepřízeň počasí – aby Lenka, Petr a hlavně
jeho klavír nezmokli, budou v případě nepříznivé
předpovědi přesunuti do sálu.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

17/07 / 20:00

Jeden Knor,
jedna show
One Knor Show: Než začnu je
celovečerní „představení jednoho Knora“, které vás v polovině července pobaví na zahradě Měšťanské besedy. Představení, na které se diváci
chodí zasmát už od roku 2009, Miloš Knor neustále aktualizuje. I letos se můžete těšit na nové fórky a gagy.

výběr z programu
16. 6.

Zahrada vzdechů – večer italských
barokních kantát pod taktovkou
V. Lukse

24/07 / 20:00

Nářez s Noidem
Václav Noid Bárta to koncem
července pořádně rozbalí s BekBek Clanem na zahradě Měšťanské besedy. Charismatický
zpěvák s nezaměnitelným hlasem je známý z muzikálů
Jesus Christ Superstar, Hamlet, Excalibur, Carmen a dalších. Spolupracoval s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Lucií Bílou nebo Martou Jandovou.

19/08 / 19:30

Nástupkyně
Hany Hegerové
Říká se o ní, že je nástupkyní
nejznámější české šansoniérky
Hany Hegerové. A 19. srpna se můžete na zahradě Měšťanské besedy sami přesvědčit, zda se to o Szidi Tobias
říká oprávněně. Ta přijede se svou kapelou a během koncertu zazní písně z nejnovějšího alba Sedmoláska, ale
chybět nebudou ani oblíbené skladby z předchozích alb.

04/09 / 19:30

Improvizace
pokračuje
Na začátku září vtrhnou na zahradu Měšťanské besedy Pavel
Liška, Marek Daniel či Tatiana Vilhelmová a rozjedou
pokračování improvizační smršti Commedia dell´arte II.
Známé postavy se vrací v novém milostném příběhu
plném převleků a vtipných zápletek. Tentokrát Dottore
sestrojil Mechanickou ženu, která se zdá být splněním
snů všech mužů.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

MAGDALENA KOŽENÁ
& COLLEGIUM 1704

17. 9.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

Nejkrasší kusy saisóny!

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
10. 10. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
13. 10. VZTAHY NA ÚROVNI
25. 9.

Komedie A. Procházky s L. Vaculíkem
či K. Hrachovcovou

BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
31. 10. KAREL PLÍHAL – RECITÁL
25. 11. BYT NA INZERÁT

20. 10.

A. Gondíková či I. Andrlová v komedii plné
zápletek v jednom bytě

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
28. 11. VÁNOČNÍ ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
27. 11.

Talkshow s písničkami S. Klímové

9. 12.

15. 12.
19. 12.

MRZÁK INISHMAANSKÝ

Drsný humor a svérázné vyjadřování
v černé komedii s M. Hofmannem

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

Vánoční akustický koncert

DAGMAR PECKOVÁ
& MUSICA BOHEMICA

Koncertní pásmo nejkrásnějších
vánočních koled a adventních písní
z nového alba Zrození

27. 12.

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

www.mestanska-beseda.cz
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03–06/05

Oslavy osvobození
zažije Plzeň letos
potřicáté
Události spojené s osvobozením americkou armádou si Plzeň ve dnech 3. – 6. května tradičně
připomene vojensko-historickým a kulturním
programem. Neodmyslitelně k němu patří
dobové vojenské kempy, setkání s válečnými
veterány, vzpomínkové akty, přehlídka vojenské historické techniky i atraktivní koncertní
vystoupení.
Během tří dnů budou návštěvníkům oslav
k dispozici dobové vojenské kempy. Největší
kemp 16. obrněné divize americké armády se
rozloží v parku za obchodním centrem Plaza.
K vidění tu budou desítky vozidel těžké i lehké
obrněné techniky, dílenské a přepravní techniky včetně dvou stíhačů tanků M36 Jackson,
v premiéře se představí v České republice první zrenovovaný střední tank Sherman verze
M4A4. Své místo v parku bude mít i historický
stanový tábor Československé samostatné
obrněné brigády a Královského letectva (RAF).

Slavnosti svobody

V Křižíkových sadech se usadí až do pondělí 6. května příslušníci 2. pěší divize a rozmanitá vojenská technika včetně originálního materiálu a vybavení. Vojensko-historický program
doplní civilní část s kapelami hrajícími dobovou hudbu, zajímavými interprety, módní přehlídkou nebo promítáním tehdejších filmů či týdeníků.
Jedním z vrcholů oslav bude nedělní konvoj více než 220 kusů
historické vojenské techniky Convoy of Liberty, nad nímž přeletí nejen současné víceúčelové bojové letouny, ale i historická
výcviková jednomotorová dvoumístná letadla značky Harvard.
Zavzpomínat si s Plzeňany na 74 let staré příběhy přijedou i letos američtí a belgičtí veteráni. Každoročně hrají tito stateční,
přes devadesát let staří váleční veteráni 3. americké armády
hlavní roli Slavností svobody. I letos budou mít lidé příležitost
vyslechnout si jejich dojemné vyprávění spojené s debatou
a autogramiádou. Setkání je naplánované na sobotu 4. května
od 9 hodin do Měšťanské besedy.
Kromě menších pietních aktů se hlavní vzpomínkové setkání
uskuteční tradičně 6. května, v den osvobození Plzně, u památníku Díky, Ameriko!
Kulturní program na náměstí Republiky zahájí vystoupení
Big Bandu Konzervatoře Plzeň a následující koncert Plzeňské
filharmonie, která při něm podobně jako v roce 1945 uvede
árii z Dvořákovy Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém v podání
Michell Katrak.
V dalších dnech vystoupí výjimečná hudební uskupení, jako je
Čechomor a Hradišťan s Jiřím Pavlicou nebo kapela Eddie
Edward & Friends se svým originálním pojetím americké country, big band New Time Orchestra s Hanou Holišovou, plzeňský
osmičlenný orchestr Pilsner Jazz Band a folková skupina z Pardubic Marien.
Vzdát poctu místnímu odboji a americkým osvoboditelům
chce při svém vystoupení v sobotu 4. května švédská metalová skupina Sabaton. V lochotínském amfiteátru uvede svoji
speciální show. 
www.slavnostisvobody.cz
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Přehled koncertů

03/04 / 19:00

Saloon Roudná

Po siréně swing
Aprílová „Siréna“ bude tentokrát mezinárodní. Swingový orchestr Pilsner Jazz Band k sobě přizval dívčí vokální trio
Mayfly’s Memory z hornofalckého Regensburgu. Projekt,
který nazvali „Pilsner Jazz Band & Mayfly Sisters“, oživuje
popularitu swingových hitů prezentovaných vokálním
trojhlasem v doprovodu velkého swingbandu. Těšit se
tak můžete na léty prověřené skladby jako Pennsylvania
6-5000, Bei Mir Bist Du Schön, St. James Infirmary a snad
i slavný In The Mood! Swingovat se bude první dubnovou
středu v sále Saloonu na Roudné – v 18:00 hod. je lekce
swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (Dance by
Lion’s), v 19:00 hod. nastupuje kapela. Vstupenky jsou
v předprodeji na Plzeňské vstupence.

05/04 / 20:00

DEPO2015

Monkey Business
Monkey Business vyráží na turné ke své deváté desce „Bad
Time For Gentlemen“, která je zároveň debutem pro jejich novou zpěvačku Terezu Černochovou. Ta do kapely zapadla dokonale a novinka je označována za jeden
z nejlepších počinů v diskografii kapely! Monkey Business ani po 18 letech existence neztratili nic ze svého
kouzla a naživo slibují jako vždy pořádnou divočinu.
Na plzeňský koncert zve baskytarista Pavel Mrázek: „My
dřeli až do úmoru, zvlášť noty, rytmus, dury, maje. Zahrajem jak starý kousky pro slečny i jejich klouzky. Zahrajem i z nový desky se srdcem a hlavně hezky. Na své
si přijdeš, věc je jistá, ať Turek jsi, či jehovista.“ Vstupenky v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz.

11/04 / 19:00

KD Šeříková

Vladimír Mišík
& ETC
KD Šeříková zažije v polovině
dubna týden legend. První z nich poctí svou přítomností její prkna již 11. dubna – to Plzeň navštíví Vladimír
Mišík. Interpret mnoha hitů, které sahají dál než za první plán (Sluneční hrob, Variace na renesanční téma,
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Stříhali dohola malého chlapečka), rocker a hlavně vynikající muzikant zajisté připraví další z nezapomenutelných koncertních večerů. Vladimír Mišík je jednou
z nejvýraznějších osobností české populární hudby již
od 60. let 20. století. S kapelou ETC koncertuje dodnes,
uskupení slaví letos 45 let své existence. Takže zbývá
jen dodat – Nechte zpívat Mišíka! Hostem večera bude
kapela Jamie Marshall & The Amplified Acoustic Band.

12/04
20:00

KD Šeříková

Visací zámek, S.P.S.

Dvanáctého dubna se KD Šeříková otřese v základech.
Přijedou ho zbořit punkáči Visací zámek, kterým bude
zdatně sekundovat S.P.S. Visací zámek, šestatřicet let fungující parta kolem zpěváka Honyho Hauberta a Michala
„Pixiess“ Pixy, ovlivnila svou muzikou, osobitými texty
i náhledem na svět několik generací muzikantů. S.P.S.
(„Snížená pracovní schopnost“) je česká punková kapela,
která vznikla v roce 1988 z bývalých členů skupiny Defekt.
Hudba vychází z punkové klasiky jako The Clash, Sex Pistols, Dead Kennedys či The Exploited. Texty jsou většinou
politicky angažované, reagují na aktuální společenské
dění. Přijďte také zjistit, co je vlastně „známka punku“!

TIP NA KVĚTEN
04/05 / 20:00

Amfiteátr
Lochotín

Sabaton

Švédský „metalový tank“
ozdobí svým koncertem Slavnosti svobody v Plzni! Kapela Sabaton v čele s frontmanem Joakimem
Brodenem, který je hrdý na své české občanství
(jeho matka pochází z Československa) již dříve
například napsala skladbu „Far from the Fame“
o maršálovi Karlu Janouškovi a nyní přijede vzdát
poctu místnímu odboji a americkým osvoboditelům. Celá kapela se na tuto mimořádnou událost
do Plzně moc těší a chystá speciální show, která se
stává oficiální součástí největších oslav konce druhé
světové války v Evropě – plzeňských Slavností svobody. Vstupenky na tento výjimečný koncert jsou
již v prodeji na webu www.mastersofrock.cz nebo
v předprodejních sítích TicketPortal, Ticketmaster,
TicketStream a Plzeňská vstupenka.
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20/04
20:00

KD Šeříková

KD Šeříková

 elikonoční diskotéka
V
Petra Březiny

Velikonoční nedělní večer 21. dubna bude v KD Šeříková patřit oldies diskotéce. Hrát se budou hity, které
definovaly muziku druhé poloviny dvacátého století
i mladá léta mnohých z nás. Nejstarší aktivní DJ plzeňského regionu Petr Březina se ve svém oboru stal již legendou. Jako dýdžej a rozhlasový moderátor je činný již
od 70. let a ve svém repertoáru má hity všech hlavních
žánrů, které od té doby psaly historii populární hudby.
Na své si tak přijdou milovníci „šedesátek“, éry diska, ale
i klasického rocku. K dispozici bývají i „anketní lístky“,
kam návštěvníci mohou napsat svá hudební přání.

25/04 / 19:00

KD Šeříková

Supergroup.cz
V KD Šeříková si 25. dubna užijeme rockový večer na vysoké hudební úrovni. V roce 2012 bylo v anketě časopisu Rock&Pop a Radia Beat vybráno šest mistrů svého nástroje, kteří
měli vytvořit první „superskupinu“ složenou z nejvýraznějších osobností české populární hudby v daném oboru.
Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Roman Dragoun, Vladimír „Guma“ Kulhánek, Jan Hrubý a Miloš Meier společně
na jednom pódiu – Supergroup.cz je zárukou opravdového hudebního zážitku a nefalšované radosti z hudby.
Jejich setlist je složen z repertoáru jednotlivých muzikantů, jejich domovských kapel, ale nechybí i coververze hitů
světových rockových legend jako Beatles či AC/DC.
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25/04 / 19:00

Komunál, Limetal

Dvě české rockové kapely, jež slaví stále větší a větší
úspěch, pohromadě v Plzni. To je koncert Komunálu
a Limetalu. Komunál si zejména v posledních letech
vydobyl svou pozici mezi českými kapelami. Texty Komunálu jsou ze života, veselejší i vážnější, a obvykle vyprávějí nějaký příběh. Limetal brázdí republiku se svým
melodickým hardrockem zhruba tři roky, členové jsou
však ostřílení muzikanti. Veroniku Mrázovou kvůli očekávání radostné události vystřídal za bicími její neméně
charismatický manžel Dalibor Mráz, od mikrofonu energicky „úřaduje“ Fany Michalík. A tak si zajisté s textem
jedné z jejich písní řeknete „schází mi tón pevný jak
zvon“ a vyrazíte 20. dubna do KD Šeříková.

21/04
20:00

Přehled koncertů

Měšťanská beseda

Vilém Veverka
& Plzeňská
filharmonie

Další z abonentních koncertů filharmonie přináší potěšení ze hry vynikajícího hobojisty Viléma Veverky. Plzeňská
filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta Ronalda
Zollmana zahraje předehru k opeře Emila Nikolause von
Rezniceka Donna Diana, Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů a Slováckou suitu, op. 32 Vítězslava
Nováka. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

27/04
20:00

KD Šeříková

 enefit – 50 let
B
+ Sifon naEx

Padesát let – to už je pořádný důvod k oslavě. Benefit
je pražská kapela, která válí rockovou muziku již zmíněného půl století. Vznikla v období po doznívající
květinové generaci woodstockých mániček a byla pojmenována podle slavné desky britských Jethro Tull.
Parta, která má ve znaku ježibabu či hořící kytaru, si
záhy našla své publikum a čile koncertuje až do dnešních dnů. Při pohledu na současné osazenstvo kapely
je jasné, že někteří muzikanti v něm nemohli strávit celých padesát let, ale značka Benefit jede dál a 27. dubna
v KD Šeříková si připíše další kousek své hudební pouti. Vystoupí také kapela Sifon naEx s hostem, bývalým
členem Tomášem Navrátilem.

29/04–10/06

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Plzeňský varhanní
festival 2019
Obecně prospěšná společnost Ars Christiana ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským letos připravila již
dvanáctý ročník Plzeňského varhanního festivalu,
který kromě čtyř zajímavých koncertů tradičně nabídne také výstavu – tentokrát o varhanářské rodině
Guthů. Koncerty proběhnou vždy v pondělí od 19
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici a celý festival zahájí 29. dubna plzeňský
rodák Adam Viktora za doprovodu zpěvu Gabriely
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

Eibenové. Následovat bude 13. května koncert dómského varhaníka katedrály sv. Víta v Praze Josefa Kšici,
27. května se na festivalu představí ředitel kůru baziliky sv. Martina v Amberku Bernhard Müllers (SRN)
a letošní ročník uzavře 10. června Plzeňanům již dobře
známý varhaník Pavel Šmolík. Více informací najdete
na www.plzenskyvarhannifestival.cz.

30/04 / 20:00

Buena Vista Club

31.5 2.6.
2019

Amfiteátr Lochotín

Elles Bailey Blues
Band (GB)
Bristolská zpěvačka Elles Bailey
se svou britskou kapelou se v Plzni zastaví v rámci evropského turné na pozvání Jazzu bez hranic. Elles má
talent pro smysluplnou fúzi blues, roots music, amerikany a oduševnělého rocku, jemně okořeněnou špetkou
country. Osud ji požehnal zakouřeným hlasem, který
dokonale zapadá do její hudby. Jako předkapela tradičně vystoupí Five River Blues Band Ivana Audese.

14/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Ewa Farna

Pro celý rok 2019 se Ewa Farna rozhodla omezit venkovní
vystoupení na městských akcích a festivalech v České
republice a vyráží na divadelní turné s názvem „Málo
se známe“, které bude mít svou plzeňskou zastávku
14. května v Měšťanské besedě. Zpěvačka předvede
své písně v komornějším prostředí, které jim ovšem
na energii a naléhavosti neubere a větší prostor zde dostanou vynikající muzikanti z její kapely. Koncerty budou k sezení a můžete se těšit na intimnější atmosféru,
přímý kontakt mezi publikem a kapelou, a v Plzni také
na zpěvačku Nelly v roli předskokana.

21/05 / 19:00

Měšťanská beseda

Jan Vančura
& Plavci

Legendární Plavci v čele s Janem Vančurou letos slaví neuvěřitelných 55 společných let na hudební scéně a toto významné jubileum
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

w w w. m e t a l f e s t . c z
Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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se chystají oslavit také v Měšťanské besedě, kam si jako
hosta pozvali známou zpěvačku Irenu Budweiserovou.
„Beseda, to bývala stálá scéna Plavců a věřím, že i nadále
bude,“ říká Jan Vančura, poslední ze čtveřice zakladatelů. V nové sestavě dále figurují další výborní hudebníci,
například uznávaný harmonikář a zpěvák Mário Bihári,
vítěz několika evropských kytarových soutěží Jakub Racek, nebo kontrabasista Lukáš Pelc. Díky nim a také zpěvačce Ireně Budweiserové doplňují Plavci své koncerty
třeba i romskými a bluesovými písněmi nebo spirituály
a chybět samozřejmě nemůžou ani největší hity kapely
jako „Pole s bavlnou“, „Láska je věc kouzelná“, „500 mil“,
„Teče voda“ nebo „Promovaní inženýři“.

31/05–02/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest
Open Air

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 letos uskuteční již jeho jubilejní desátý ročník. Během tří dnů se opět můžete těšit
na celou řadu zvučných jmen světové metalové scény
jako Amon Amarth, Powerwolf, Arch Enemy, Hammerfall,
Dee Snider, Cradle Of Filth, Korpiklaani, Stratovarius, The
69 Eyes, Septicflesh, Kissin´Dynamite, Death Angel, Beast
In Black, Almanac, Civil War, Elvenking nebo Majesty. Více
info a novinky najdete na webu www.metalfest.cz nebo
oficiálním festivalovém fb profilu.

17/11 / 19:00

Parkhotel

Václav Neckář
& Bacily
Sice teprve začalo jaro, ale Václav Neckář už připravuje svůj vánoční koncert. Zastaví se
s ním i v Plzni, ve městě, které je spjato s jeho hereckými
a pěveckými začátky. V polovině šedesátých let hrál v divadle Alfa, které bylo tehdy jakousi plzeňskou variantou
Semaforu. Plzeň se mu stala osudnou lidsky i muzikantsky. Seznámil se tu se svou manželkou, baletkou z divadla, ale také se skladatelem Bohuslavem Ondráčkem či
s Martou Kubišovou. V plzeňském rozhlasu natočil na čty-
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Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie vystoupí 16. 5. v Měšťanské besedě
společně se slovenským seskupením Balkansambel a 1. 6. v rámci oslav Mezinárodního dne dětí v DEPO2015 na Maškarním bálu
pro malé i velké.
… že v Měšťanské besedě vystoupí 13. května v novém pořadu „Písničky s kytarou“ známá jihočeské
písničkářka Pavlína Jíšová.
… že jubilejní 30. ročník festivalu Plzeňský Majáles
proběhne 11. května tradičně v Lochotínském Amfiteátru a v letošním programu figurují taková jména jako Kryštof, Horkýže Slíže, Harlej, Mirai, Lenny,
Trautenberk nebo Majk Spirit.
… že 23. 5. zahrají v Zach´s Pubu domácí Hibaj,
25. 5. přijede z Brna šanson-punková parta Helemese, 28. 5. legendární Krausberry, 29. 5. se můžete
těšit na Slam poetry večer a 30. 5. si nenechte ujít
Ivan Hlas trio!
… že divadlo, hudbu, tanec, výstavu, jarmark i tančírnu pod širým nebem přímo v centru Plzně nabídne 10. května další ročník Multižánrového festu
PrknaNeprkna.
… že 18. ročník tradičního festivalu Třem-Fest proběhne tentokrát v pátek 17. 5. a letos se můžete těšit
například na Wohnout, Fast Food Orchestra, Plexis
nebo ZNC.
… že k příležitosti Dne matek vystoupí 12. května
v kostele na Zelené Hoře v Nepomuku Bára Basiková a pěvecký sbor Andílci.
… že v květnu proběhne v Zach´s Pubu celá řada
zajímavých koncertů – 8. 5. zde společně vystoupí
Mucha a Xavier Baumaxa, swing, jazz manoucha
a bossa zazní 10. 5. v podání německé skupiny
Mademoiselle Manouche & her swinging Reinhardts a 16. 5. můžete zajít na osobitou folkovou
kapelu Jananas.
… že 10. května se na Dolany Festu představí kapely Traktor, Doga, Komunál, Enola Gay a Haxna.
… že 25. 5. se v amfiteátru za OC Plaza uskuteční
open air elektronické hudby „Different Festival“.

ři desítky písní. Tou vůbec první byla píseň Bohuslava Ondráčka a Jana Schneidera Jen tak. Vstupenky jsou v předprodeji v cenách od 350–550 Kč na plzeňské vstupence.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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09/04 / 19:00

Moving Station

Po tvých hrobech
šlapu
Příběh jednoho bývalého židovského hřbitova a mnoha dalších souvislostí nastiňuje, koho uctíváme a koho naopak nenávidíme. Jak
a proč? Autorský dokumentární projekt Jakuba Čermáka, frontmana pražského souboru Depresivní děti touží po penězích, natvrdo servíruje fakta a kombinuje je
s ironií a nadsázkou. Výsledkem je zajímavá reflexe společností upozaďovaného tématu.

30. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
8. – 26. 7. 2019

15/04 / 19:00

Divadlo Alfa

Kde domov můj?
V loňském roce jsme oslavili
sté výročí založení Československa. Ten, kdo se narodil spolu s ním, mohl za jediný
život zažít období budování mladé demokracie, těžkou
hospodářskou krizi, neslavné období druhé republiky,
protektorát, osvobození, komunistický převrat, teror
padesátých let, naději let šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci, revoluci znamenající návrat
k zakladatelským hodnotám a po pětasedmdesáti letech rozpad státu. Tolik vzletů a pádů, tolik překotných
změn za jediný lidský život. Jak se to na nás podepsalo?
Stát, jehož sté narozeniny si připomínáme, už pětadvacet let neexistuje. Víc než čtvrtina obyvatel se narodila
až po jeho zániku. Co pro nás tedy ještě dnes vlastně
znamená? Autorská inscenace je dílem hostující osvědčené dvojice – dramaturg Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček (Divadlo Drak).

16/04 / 19:00

Divadlo Dialog

Zmrzlina

Neobyčejná komedie líčí vzájemný vztah matky a dcery i jejich vztah k mužům. To vše prostřednictvím dynamických a vtipných rozhovorů, ve kterých se pozná každá
žena. Hlavní hrdinky pozorujeme v průběhu šedesáti
let, kdy se postupně z mladé maminky stává poťouchlá
stařena a z malého děvčátka stará dáma ne nepodobná
své matce. Hrají Oldřiška Ciprová a Eva Vyskočilová.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

angličtina, němčina, francouzština,
italština, ruština, španělština,
čeština pro cizince, čínština
 na Západočeské univerzitě v Plzni
 jeden, dva nebo tři týdny výuky
 celodenní, dopolední a odpolední kurzy
 různé úrovně pokročilosti
 pro studenty, mládež, děti od 6 let
i širokou veřejnost
 výuka obecného
i profesně zaměřeného jazyka
 kurzy akreditované MŠMT, včetně
metodických kurzů pro učitele angličtiny
(možnost využití šablon pro ZŠ)
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz
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23/04 / 19:00

Divadlo Dialog

Terapie smíchem
Autorská oneman show Jaroslava Matějky, který s humorem
a nadhledem glosuje naši zmatenou současnost, si bere
na paškál vliv reklamy, mediální masáže, alkoholu, politické kultury, „alternativních“ životních principů a tolik
oblíbeného osobního a vztahového koučingu. Smích
odjakživa léčil. Bohužel se na to zapomnělo. Jaroslav
Matějka se vrací ke kořenům léčby smíchem a chce
pomáhat všem. I lidem. Autorské představení jednoho
herce – vizionáře podle skutečné události.

27/04 / 15:00

Divadlo Alfa

Otesánek

Otesánek snědl mámu, tátu,
kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen chleba, děvečku s jetelem, sedláka se senem, divadlo Alfa i s herci, jen na fotbalovou Viktorku nedošlo…
a teď se loučí. Dramatizace Vítka Peřiny byla v repertoáru Alfy pět a půl roku a za tu dobu ji viděla dlouhá řada
malých i velkých diváků. Všechny nadchlo zpracování
plné vtipu a zajímavých divadelnických nápadů. Hra,
jejíž motivy jsou rafinovaně stavebně i scénicky skloubeny, je inscenována jako „divadlo na divadle“ a kromě
herců režisér pracuje i s maňásky a marionetami. Napínavý Otesánek pobaví publikum od pěti let.

12/05 / 19:30

Měšťanská beseda

Práskni do bot

Šulin, Mudrc, Drátěnka a Volej
jsou povedená čtveřice řemeslníků, kteří jsou přesvědčeni, že ke štěstí mohou dojít jen
tehdy, pokud něco ukradnou. Když dostanou za úkol
vydlaždičkovat veřejné záchodky a umývárnu, rozbíhá
se smršť situačního humoru. Každý z řemeslníků má totiž svůj sen a chtějí si ho splnit tak, že o polední pauze
ukradnou paletu dlaždiček a posléze ji prodají. A protože stejný záměr mají všichni, o komické situace nebude
nouze, přičemž páni řemeslníci nejdou pro peprnější
slovo daleko. V režii Jana Hřebejka hrají Jan Hrušínský,
Vlastimil Zavřel, Martin Sitta a Václav Liška.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla chystá
na 11. května premiéru muzikálu
Billy Elliot.
… že Moving Station bude v květnu pořádat již
desátý ročník festivalu současné nezávislé divadelní tvorby MOVE IN STATION, který bude letos
zaměřený na pohybové divadlo a nový cirkus.
… že v Divadle Dialog jsou v dubnu v plánu tři
premiéry. Soubor Klenba uvede Nejisté příběhy
(5. 4.), Spodina Terapii smíchem (23. 4.) a Amceth
komedii Patrik (30. 4.).
… že Velké divadlo DJKT uvede začátkem června
operu Antonína Dvořáka Šelma sedlák (8. 6.).
… že po Cavemanovi přichází Cavewoman. V půli
května a června ji uvede Měšťanská beseda. V režii
Ireny Žantovské hraje Daniela Choděrová.

TIP NA KVĚTEN
26/05–01/06

Komedy Fest
2019
Již 6. ročník festivalu humoru Komedy Fest bude
mít nabitý program a to nejen divadelní. V rámci slavnostního zahájení budou předány ceny
za dlouhodobý přínos českému humoru, ocenění
budou i Spejbl a Hurvínek, kteří večer odmoderují současně s Lukášem Pavláskem. Po celý týden
čeká diváky rozmanitý program, diváky pobaví
například Simona Stašová, David Prachař, Pavel
Zedníček, Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová a mnoho
dalších. V rámci celodenního open air zakončení
Komedy Festu, které se koná 1. června v Amfiteátru
OC Plzeň Plaza, vystoupí Leoš Mareš, Iva Pazderková, Zdeněk Izer či komici z pořadu Na stojáka. Tento
den nově obohatí rodinná zóna plná atrakcí, soutěží, divadélek pro děti a doprovodného programu.
Vstup pro děti do 15 let je zdarma. Více informací
na www.komedyfest.cz.

duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 07/04

Galerie města Plzně

Jiné hlasy
Jiné pokoje

Jiné hlasy Jiné pokoje jsou
kolektivní výstavou vztahující se k nejednoznačnosti
milostných a rodinných vztahů. Zahájení výstavy bylo
záměrně stanoveno na den oslav svatého Valentýna
ve snaze naplnit tento u nás nepůvodní svátek prodavačů pohlednic smysluplnější záminkou k společnému
setkání. Vystavena jsou díla Simony Blahutové, Barbory
Lungové, Margity Titlové-Ylovsky, Daniely Baráčkové,
Slávy Sobotovičové, Přemysla Procházky a dalších.

do
05/05

Národopisné muzeum

 ivot je sladký „Cukráři
Ž
jedou, perníky vezou“

Prostřednictvím unikátních předmětů ze soukromé
sbírky Vladimíra Milta a ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska představuje výstava historickou cestu cukrářství z privátních kuchyní šlechtických a měšťanských
domácností do profesionálních cukrářských dílen. Výstavu doplňují cukrářské výrobky a artefakty vztahující se k jednotlivým cukrárnám a cukrářským závodům
v městě Plzni.

do 12/05

Západočeská galerie

Jdi na venkov!
Výtvarné umění
a lidová kultura
v českých zemích
1800–1960

Výstava vůbec poprvé kriticky sleduje vztah lidové kultury k výtvarnému umění v českých zemích od počátku
19. století až po polovinu 20. století. Ukazuje, jak bylo
lidové umění prostřednictvím nejrůznějších manipulací
využíváno, či přímo zneužíváno k různým účelům. Expozice představuje díla známých i méně známých tvůrců
sledovaného období (Josefa a Quida Mánesových, Jaroslava Čermáka, Mikoláše Alše, Joži Uprky, Josefa Čapka,
Václava Špály, Emila Filly, Zdenka Rykra, aj.) a obsahuje
i současné práce Anny Hulačové, Jana Vytisky, Lenky
Klodové ad., odvolávající se na lidovou kulturu.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

do 09/06
Západočeské muzeum

Slované
ve východním
Bavorsku
a západních
Čechách
Výstava zavádí návštěvníky hluboko do minulosti, do 6. až 10. století, kdy podstatnou část východní
a střední Evropy osídlily slovanské kmeny. Kromě Čech
Slované pronikli i do východního Bavorska, kde několik
století žili jako svébytné etnikum se svojí charakteristickou hmotnou kulturou. Výstava představuje slovanské
archeologické artefakty nalezené na obou stranách
hranice a zároveň umožňuje srovnávat podobné tvary
nádob a jejich výzdobu, stejně jako dalších předmětů
každodenního života, zbraní a šperků.

do 08/09
Západočeské muzeum

Jan Koula
– vlastimil a novorenesančník
Kdo a čím byl architekt Jan Koula? Pro většinu Plzeňanů neznámá osobnost, přestože se s jeho dílem setkáváme každý den. Je totiž tvůrcem sgrafitové výzdoby
plzeňské renesanční radnice. Byl však také uznávaným
národopiscem, sbíral a dokumentoval lidové umění
v Čechách i na Moravě a Slovensku. Výstava, pořádaná
ke 100. výročí jeho úmrtí, představí jedinečné kresby
a akvarely, nábytek, předměty ze skla a keramiky, šperky i výšivky soustředěné ze sbírek více než dvaceti českých muzeí a galerií.

od 02/04

Studijní a vědecká
knihovna PK

Zwiefalten
– Kladruby

Výstava partnerských měst ukazuje hledání stop po společném křesťansko-benediktinském dědictví ve znovu
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Přehled výstav

spojené Evropě. Bývalé benediktinské kláštery ve Zwiefalten (Bádensko-Württembersko) a v českých Kladrubech
oslavily více než 900 let od svého založení. Klášter Zwiefalten byl založen v roce 1089, klášter v Kladrubech v roce
1115 právě pod značným vlivem mnichů z kláštera ve Zwiefalten. Výstava zkoumá historické vztahy a porovnává obě
klášterní zařízení. Součástí výstavy je i exkurze do Horního Falcka. Vernisáž výstavy za doprovodu barokní hudby
uskupení Vox imperfecta proběhne 2. 4. v 17 hodin.

03–26/04

Galerie Evropského
domu SVK PK

Miguel EN
Cervantes:
Quijote v komiksu

Miguel v Cervantesovi se snaží přiblížit současným
čtenářům osobnost spisovatele a zvyky doby, v níž žil.
Využívá k tomu jazyk, který provází lidstvo odnepaměti: jazyk obrazu. Ilustrátoři David Rubín a Miguelanxo
Prado se zhostili úkolu navodit působivý dialog mezi
komiksem a ilustrací a jednoaktovkou Zázračné divadlo
a nejvíce vzrušujícími momenty Cervantova života, tak
aby si návštěvník mohl vytvořit vlastní představu o tomto dobrodruhovi a géniovi, po němž nezůstala žádná
oficiální podobenka ani žádný rukopis. Vernisáž výstavy
se uskuteční 3. dubna od 17 hodin.

04–27/04

Galerie Ladislava
Sutnara

Grafika roku

Grafika roku je významný kulturní projekt představující nejlepší současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Soutěž
od roku 1994 představuje rozmanitou grafickou tvorbu
napříč obory, technikami a generacemi. Grafika roku
je jedinečná platforma, která upozorňuje na vývojové
tendence, propojuje studenty, akademiky, teoretiky
a etablované umělce a umožňuje tak jejich přímý dialog. Jedno z ocenění ve studentských kategoriích putovalo letos do Plzně, na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Svou prací zaujala Anna Bydžovská z ateliéru
Ilustrace a grafika, který vede několikanásobný laureát
Grafiky roku profesor Mikoláš Axmann. Vernisáž výstavy
se uskuteční 3. dubna od 18 hodin.
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04–26/04

Smetanovy sady

Noc literatury
2016-18

Každý rok v předvečer květnového knižního veletrhu Svět knihy se čtenáři vydávají
na noční literární pouť Plzní. Její magickou atmosféru
v průběhu posledních tří let zachytili svým objektivem
Roman Muchka a Filip Komorous. Na netradičních, běžně
nepřístupných místech se setkali s mnoha nejen plzeňskými osobnostmi v rolích interpretů současné evropské
literatury. V průběhu celého dubna si můžete Noc literatury na venkovních panelech před Studijní a vědeckou
knihovnou Plzeňského kraje připomenout a naladit se
na tu letošní, která proběhne 9. května. Vernisáž výstavy
velkoformátových fotografií proběhne 4. 4. od 17 hodin.

od 10/04

Galerie Jiřího Trnky

Pavel Mutinský:
Daleko i na dosah

Malíř a grafik Pavel Mutinský
připravil pro Galerii Jiřího Trnky nový autorský projekt
– soubor olejomaleb inspirovaných vzdálenými místy
s odlišným podnebím, kulturou a historií. Četné pracovní
či studijní pobyty a získané zkušenosti z jiných kulturně
vzdálených prostředí se staly inspirací pro jeho malby
vznikající od poloviny 80. let po současnost. Pohledem
středoevropana odráží okouzlení exotickou krajinou, dojem z ruchu měst nebo hledání všedního života bránícího se vlivu globálního turismu. Neméně významnou část
výstavy tvoří původní skulptury afrického kmenového
umění, autentické předměty z etnografických sbírek severní a západní Afriky, jihovýchodní Asie, jižní Evropy, ale
také několik historických artefaktů pocházejících z autorovy rodné vísky Nebřeziny na severním Plzeňsku.

od 18/04

Zámek Kozel

České
korunovační
klenoty na dosah
Ve výstavním sále bývalé jízdárny zámku Kozel je až
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

do 23. června k vidění výstava připomínající život Otce
vlasti a fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky. Hlavní exponáty – klenoty –
ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky z jejich
mnohasetleté historie opředené různými legendami.
Rozšířený koncept výstavy se zaměří i na Karla IV. Stranou nezůstane ani panovníkova zakladatelská činnost
nebo rodinné vztahy. Dále zde budou vystaveny kopie
středověkých zbraní, volné repliky oděvů a obuvi, mince, miniatury nebo 3D modely. Autorem znamenitých
replik korunovačních klenotů je legenda mezi šperkaři,
Jiří Urban. Více informací najdete na www.ceskekorunovacniklenoty.cz a www.zamek-kozel.cz.

od 18/04

Galerie města Plzně

Marie Blabolilová,
Hana Puchová:
Byty

„Byty“ v názvu jsou důležitým společným tématem
Marie Blabolilové a Hany Puchové, zastřešujícím různé
typy motivů od pohledů do interiéru, přes květinová
zátiší, zobrazení bytového zařízení až po portréty zasazené do intimního prostředí příbytku zobrazovaného.
Obě autorky sice dělí více než jedna generace, přesto
mají mnoho společného. Vernisáž výstavy proběhne
18. dubna od 17 hodin.

Dozvěděli
jsme se…
… že na panelech ve Smetanových sadech bude po celý
květen k vidění výstava věnovaná Československé
samostatné obrněné brigádě, která se probíjela
z Dunkirku do Plzně.
… že Západočeská galerie zve 3. května na komentovanou prohlídku výstavy Jdi na venkov!
Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích
1800–1960. Provází její spoluautor Milan Pech.
… že Festival muzejních nocí proběhne letos
od 17. května do 8. června.
… že 7. května začíná ve Studijní a vědecké
knihovně PK výstava Falešné hranice, akce Kámen.
Koncem května ji pak doplní konference na téma
Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za
(falešnou) hranicí i v Československu.
… že květnový díl cyklu S maskou nakřivo
aneb …a takhle jsme tu žili o uměleckém životě
v letech 1968–1989 bude věnován výtvarnému
umění.
… že 7. května se v Západočeské galerii uskuteční
přednáška ředitele Muzea Chodska v Domažlicích
Josefa Nejdla Prvky tradiční kultury na Chodsku.

24/04 / 17:00

Západočeská galerie

Umělec a umělectví v 19. století

Přednáška Romana Prahla je
doprovodným programem ke stejnojmenné výstavě
ve výstavní síni „13“ Západočeské galerie. Ta se vrací k
umění po roce 1800, kdy se velkým tématem stal sám
umělec a jeho role ve společnosti. Více či méně stylizované a inscenované obrazy, jejichž prostřednictvím
umělci zachycovali prosazování vlastní profese ve společnosti, zahrnují zobrazení sebevědomého tvůrce, romantickou introspekci sebe sama, i oslavování a kritiku
ikon uměleckého i národního společenství. Tématu se
věnovala tvorba anglických a francouzských karikaturistů, jako byli Honoré Daumier či William Hogarth spolu
s klíčovými díly českých umělců, mezi něž patří autoportréty a ateliéry Karla Purkyně, Soběslava Pinkase, Emila
Orlika nebo Ludvíka Kohla.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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Kulturní tipy

od 01/04

TIP NA DUBEN

ZOO

Oslavte Velikonoce mezi zvířátky!

18–22/04

Techmania

Velikonoční
eggsperimentování
v Techmanii
Přijďte zažít vědecké Velikonoce do Techmanie! Chemie, fyzika, biologie, to všechno budete potřebovat na pokusy a experimenty, které
na vás čekají po celé velikonoční prázdniny
od 18. do 22. dubna. Chcete vědět víc o tom, co je
potřeba ke vzniku života, nebo jak spolu mohou
rostliny komunikovat? Dozvíte se také spoustu
informací o vejcích jako skvělém nástroji ochrany
života. Velikonoce jsou věda!

TIP NA DUBEN
06/04 / 11:00–24:00

DEPO2015

ARABFEST:
Velký sobotní
program
Desáté výročí festivalu míří opět do DEPA2015
a organizátoři připravují zábavný program, na kterém nebudou chybět tradiční orientální trhy ani
ORIENTAL STREET FOOD MARKET. Po šálku voňavé arabské kávy či silného čaje vyrazte zjistit, jak
se vaří egyptské košarí, co je maglúba, jak skvěle
chutná libanonské víno. Na své si přijdou i milovníci literatury či ti, kteří se chtějí naučit objednat
si jídlo v arabštině a jejích dialektech. Dozvíte se
více také o tradičním arabském stolování, a vyprávěním se necháte přenést až do tuniské pouště.
Organizátoři myslí i na zázemí pro děti, které si tak
mohou užít den plný arabské kultury s vámi. Akci
podporuje Západočeská univerzita v Plzni. Více
na www.arabfest.cz a Facebooku.
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Duben v ZOO bude především ve znamení čtyřdenní oslavy Velikonoc na statku
Lüftnerka. Těšit se však můžete i na program věnovaný Dni Země nebo čarodějnický slet čarodějnic. Vedle
zdobení vajíček různými technikami, pletení pomlázek,
otloukání vrbových píšťalek a tradičních dětských her
bude o Velikonocích na návštěvníky čekat též kulturní
program. Poslední dubnová sobota bude celodenní
oslavou Mezinárodního dne Země. A 30. dubna se statek Lüftnerka stane místem tradičního velkého čarodějnického srazu. Součástí bude strašidelná pohádková
stezka, volba nejvyvedenějších čarodějnic a čarodějů,
opékání vuřtů, a čarodějnice a čarodějové budu mít odpoledne vstup zdarma.

06/04 / 08:30

Borský park

RUN for ProCit
U příležitosti Světového dne
porozumění autismu pořádá
Občanské sdružení ProCit 4. ročník charitativního rodinného modrého běhu RUN for ProCit. Nenechte si ujít zábavné sportovní dopoledne, kde se pobaví celá rodina.
Pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej
a dětská překážková dráha. Pro dobrodruhy jsou připraveny speciální zážitkové běžecké trasy. Milovníci dobrého jídla a pití se mohou těšit na ochutnávku skvělé kávy,
francouzských delikates, piva, moštů nebo výborné vegetariánské polévky. Registrace běžců od 8:30 hod., starty běhů od deseti. Poběžte pro správnou věc! Více info
a registrace běžců na: www.runforprocit.cz.

13/04
09:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Velikonoční bazárek
Holky holkám

Kupte si na Velikonoce něco nového na sebe, aby vás
beránek nepokakal! Za pár kaček, výtěžek pomůže domovům pro matky s dětmi v tísni a ještě si můžete užít
autorská čtení, autogramiády a setkání se spisovatelkami. Letos nově v prostorách Studijní a vědecké knihovny
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

Zámecký statek
Újezd nade Mží

Vítání jara
a křepelčí hody
Celodenní slavnost pro celou rodinu bude zahrnovat
otevření farmářovy stezky se zvířaty, jízdu na koni, řemeslný jarmark, šermířské souboje v podání souboru
Český lev, ukázky keltského života, vystoupení folklorního souboru, pohádkové představení pro nejmenší,
ukázky zdobení kraslic, velikonoční dílny a také křepelčí
pochoutky s velikonoční nádivkou. Výstava 100 let zemědělství v Čechách představí hospodaření sto let zpět
včetně zemědělských strojů. Přijďte se podívat a užít si
předvelikonoční atmosféru. Zámecký statek Újezd nade
Mží najdete jen čtrnáct kilometrů od Plzně.

13/04 / 14:00

D klub

Velikonoční
zdobení
Doubravecký klub zve malé
i velké na tvořivé odpoledne. Přijďte si společně vyrobit
velikonoční a jarní dekorace a ozdobit perníčky. Čeká
vás zdobení vajíček různými technikami, jako je vrtání
nebo voskování, pletení pomlázky, výroba voňavých
mýdel a mnoho dalších stanovišť. Všechno, co si vyrobíte, si odnesete domů, proto je třeba mít s sebou něco,
v čem křehké výrobky odnesete. Materiál na výrobu
je v ceně vstupného, které činí 50 Kč pro dospělé a 30 Kč
pro děti (do 3 let zdarma).

20/04 / 11:00

Zámek Zbiroh

Velikonoční
jarmark

Oslavy svátků jara ozdobí
na nádvoří zámku tradiční Velikonoční jarmark. Na náduben 2019 | www.zurnalmag.cz

Ozvěny
Ekofilmu
V Plzni
23–27/4
2019

MOVING STATION

13/04 / 10:00–18:00

vštěvníky budou čekat stylové stánky s velikonočním
zbožím, ukázky tradičních řemesel a zvyků, lidová hudba či zelené pivo a staročeské velikonoční speciality
v zámecké krčmě. Po celý den budou rovněž probíhat
komentované prohlídky zámku a speciální prohlídky
hradního nádvoří s výstupem na středověkou hlásnou
věž. Pro děti budou připraveny zábavné hry s Velikonoční tematikou. Vstup zdarma. Více na www.zbiroh.com.

Téma: VODA V KRAJINĚ

v Plzni! Čtvrtý benefiční bazárek dámských oděvů, který
pořádá iniciativa Holky holkám, doznal oproti předchozím ročníkům řady změn. Zahájí ho dětský pěvecký sbor
Sluníčka a na autorská čtení přijede Kamila Špráchalová.

23–27/04

Moving Station

OZVĚNY
EKOFILMu v Plzni

Letošními plzeňskými ozvěnami EKOFILMu bude zurčet voda! O vodě, o čisté vodě,
o dostatku vody i o suchu budou z různých úhlů pohledu
vypovídat filmy na čtvrtých Ozvěnách EKOFILMu, které
již tradičně přivítá v dubnu kulturní prostor Moving Sta-

TIP NA DUBEN
od 06/04

Velikonoční
trhy a Otvíráme
Nepomuk
a Šternberk
Šestého dubna odstartuje Velikonoční trh na náměstí v Nepomuku sezónu Nepomuckých trhů.
Okolo 50 prodejců nabídne farmářské a řemeslné produkty i velikonoční sortiment. Pro dobrou
náladu zahraje malý lidový soubor Plzeňský MLS
a děti se mohou těšit na pohádku O Budulínkovi.
Další velká akce Otvíráme Nepomuk a Šternberk!
zahájí 27. dubna turistickou sezónu. Bezplatně
se otevřou dveře některých historicky cenných
staveb (například věž kostela sv. Jakuba Většího,
bývalá kaple Božího těla, stará Rybova škola, pivovar Zlatá kráva, historické podzemí a další působivá místa) i nepomuckých muzeí. V rámci akce
si můžete zakoupit vstupenky na unikátní prohlídky dvora Šternberk pod Zelenou Horou, které
budou zpřístupněny s průvodcem vůbec poprvé
od roku 1952. Více informací na trhy.nepomuk.cz
a www.nepomuk.cz.
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tion. Součástí plzeňské edice nejvýznamnějšího českého festivalu filmů s tématikou životního prostředí a jeho
ochrany budou vedle filmových projekcí také tematické
besedy i další zajímavý doprovodný program. Program
je otevřen dopoledne pro školy a ve večerním čase pro
širokou veřejnost. Projekce jsou vždy spojeny s tematickými diskusemi s odborníky. Na všechny akce je vstup
zdarma. Projekt byl podpořen Nadačním fondem Zelený poklad. Více informací na www.johancentrum.cz
a www.zelenypoklad.org.

25/04 / 19:00

DEPO2015

Filmový klub
– Chlapectví
Plzeň má nový filmový klub,
který chce představovat snímky, které zaujaly kritiky
i diváky. Před každou projekcí bude film krátce uveden,
po projekci pak bude vždy možnost o snímku diskutovat, rozebrat ho nebo poslouchat postřehy ostatních.
Filmový klub povede Dominik Dolejš, absolvent střihu
na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V dubnu filmový klub DEPO2015 uvádí výjimečný příběh reži-

TIP NA DUBEN
Oxford
Bookshop Plzeň
Od poloviny března najdete Oxford Bookshop
na nové adrese v Dřevěné
ulici číslo 8. Změnila se
však jen adresa, nabídka
obchodu zůstává stále stejně bohatá: zahraniční
literatura a učebnice v anglickém, německém,
francouzském, španělském, italském a ruském
jazyce určené základním, středním, vysokým
i jazykovým školám, ale najdete tu i slovníky, dětskou literaturu, zjednodušenou četbu, kuchařky
nebo jazykové hry. Nechybí ani klasická a současná beletrie či akademická literatura. Do Oxford
Bookshop ovšem nemusíte mířit jen za nákupy.
Chystají tu čtení pro děti, autorská čtení, literární
a cestovatelské přednášky a další akce spojené
s cizími jazyky, literaturou a cestováním.
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Kulturní tipy

séra Richarda Linklatera o dospívání jednoho obyčejného kluka. Režisér na něm pracoval dvanáct let – každý
rok tři až čtyři natáčecí dny. Výsledkem je snímek, který
je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak pestrou
škálu emocí dokáže u diváků vyvolat.

26/04 / 18:00

Měšťanská beseda

Dnes čtu já:
Emil Hakl

Jedenáct let vycházely pravidelně v časopise Čilichili sloupky Pavlač Emila Hakla.
V roce 2018 vyšla kniha Výsek, do níž Emil Hakl vybral
ty nejvýraznější. Osobně a s radostí je představí ve svém
autorském čtení a přidá i své nejnovější a dosud nikde
nepublikované povídky.

27/04 / 13:00

Hrad Radyně

Radyňské
slavnosti vína
Král a císař Karel IV. založil hrad
Radyně, původně zvaný po něm Karlskrone, a také, jak
známo, přivezl révu z Burgund do Čech. Proto se v předhradí Radyně konají slavnosti vína, které představují
víno a vinařství v České republice. Každý plnoletý návštěvník v rámci zakoupené vstupenky dostane vlastní,
originální vinnou sklenku s městským znakem, ze které
bude mít možnost degustovat víno přímo od jednotlivých vinařů. Vstupenka platí i pro prohlídku hradu Radyně. Po celou dobu konání akce je připraven bohatý
kulturní program. Vstupné 100 Kč dospělý, děti do 18 let
zdarma. Více informací na www.staryplzenec.cz.

27–28/04

DEPO2015

Pilsen Mini Maker
Faire
Největší festival inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu se poprvé uskuteční v Plzni. Pilsen Mini Maker Faire je přehlídka všech
kreativních lidí, tvůrců, kutilů, bastlířů, vynálezců, kteří
chtějí ukázat a představit svůj projekt, vychytávku, experiment nebo koníček. Návštěvníci se seznámí s neduben 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

všedními projekty makerů z oblasti nových technologií,
řemesel, 3D tisku, designu, internetu věcí, elektroniky,
dronů, modelářství nebo vyšívání. Přijďte zažít víkend
plný originálních nápadů, přednášek, workshopů a zábavy! Více informací na pilsen.makerfaire.com.

14–16/06

DEPO2015

AVATAR

Vydejte se na festival s jedinečnou atmosférou nonstop programu zaměřeného na budoucnost! Tři dny
a dvě noci s mixem hudby, filmů, divadla, přednášek,
futuristického umění a s ochutnávkami z kuchyně budoucnosti. Více než sto vystavovatelů orientovaných
na výzvy 3. tisíciletí. Účinkují Barbora Poláková, kapela
Zrní, Létající koberec, Maok, Ondřej Smeykal, František
Horváth, Michal Štursa, Jirka Mucha. Přednášet přijedou
Anna Strunecká, Tomáš Hajzler, Alexander Tomský, Emil
Páleš, Miloš Čermák, Petra Rauferová, Stanislav Kudrle,
Josef Pekárek, Libor Mattuš, Viliam Poltikovič a další.
Připraven je samozřejmě i program pro děti včetně hlídací služby a k dispozici bude také stanové městečko.
Vstupenky k zakoupení na www.plzenskavstupenka.cz
nebo www.ticketportal.cz. Vstup pro děti do 15 let je
zdarma. Průběžné informace na facebook.com/festivalavatar nebo na www.avatarfestival.cz.

08–26/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Pojďte se v červenci zdokonalit v cizích jazycích. Západočeská univerzita pořádá už 30. ročník oblíbené
Mezinárodní letní jazykové školy. V nabídce je opět
angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština,
španělština, čeština pro cizince a nově i čínština. Kurzy
různých úrovní v délkách od jednoho do tří týdnů jsou
celodenní, dopolední i odpolední. Jsou určeny pro děti
od 6 let, studenty a dospělé. Pro děti od 7 do 15 let se
uskuteční oblíbený pobytový kurz angličtiny a nově
i němčiny na zámku v Nečtinech. Po výuce je připraven
zábavný program, jako jsou výlety, sportovní akce a večírky, během kterých poznáte nové přátele a procvičíte
si své jazykové dovednosti se zahraničními účastníky.
Více na www.isls.zcu.cz.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 2. května se U Branky koná
Jom ha-šoa, tedy veřejné čtení
jmen obětí holocaustu.
… že Noc kostelů se letos koná 24. května.
… že Polanova síň zve 7. května na další díl pořadu Náš Herriot, tentokrát o pracovním pobytu
Jiřího Ládra v Mongolsku koncem 60. let.
… že 1. května zve ZOO na staročeskou májku.
… že Moving Station se letos opět připojí k místům, kde proběhne čtení v rámci Noci literatury
a to ve čtvrtek 9. května od 18 do 23 hodin.
… že 18. května se opět otevírají známé i neznámé plzeňské dvorky.
… že tradiční japonské dny v ZOO jsou letos
na programu 18. a 19. května.
… že ani letos nechybí v kalendáři poutí ta
u Jiřího. Koná se od 20. do 28. dubna.

TIP NA KVĚTEN
18/05

Ranč Šídlovák

Běh pro Paměť
národa
Udělejte něco pro své tělo
a zároveň podpořte dobrou věc. Zaběhněte si pět
nebo deset kilometrů anebo aspoň kilometr jeden za všechny, kteří už běžet nemohou. Aby se
nezapomnělo na jejich příběhy, na osudy legionářů, pilotů RAF, odbojářů, politických vězňů nebo
disidentů. Běh pro Paměť národa opět startuje
na Ranči Šídlovák a běží se lesy kolem Šídlováku
a Kameňáku. Novinkou letošního ročníku je Běh
živlů – štafeta pro pětičlenné týmy, kde jsou vítány i tematické kostýmy. Poběžte v barvách těch,
co leželi režimům v žaludku: mániček, chartistů
nebo swingových potápek. Registrace a informace na www.behpropametnaroda.cz.
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25/04

CineStar, Cinema City

Avengers: Endgame / akční / sci-fi
Loňská komiksovka Avengers: Infinity War se stala druhým komerčně
nejúspěšnějším filmem všech dob. A šance, že letošní Avengers: Endgame ji překoná, je víc než velká. Právě tenhle film by měl do značné
míry uzavřít osudy těch nejpopulárnějších superhrdinů a popravdě
nikdo si není jistý, kdo se dočká závěrečných titulků a kdo umře
v první hodině. Iron Man, Thor, Captain America, Ant-Man, Black
Widow a spousta dalších totiž stojí proti strašlivému nepříteli.
Thanosovi se v minulém filmu povedlo dotáhnout do konce svůj
šílený plán a jediným lusknutím prstů vymazal z existence polovinu vesmíru. Půlka superhrdinů, lidstva i obyvatel jiných planet
se jednoduše rozplynula, ale přeživší superhrdinové se nehodlají
se situací jen tak smířit. Objeví se totiž naděje, jak všemocného
Thanose porazit a podle všeho se skrývá v kvantové říši, kam se
teď musí skupina odvážlivců vydat a pokusit se napravit všechno,
co se stalo v minulém díle. A bude to výprava, jejíhož konce se nejspíš ne všichni dožijí. V hlavních rolích dost možná nejepičtějšího filmu všech dob uvidíte superhvězdy jako
jsou Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson nebo Josh Brolin.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

28/03

Dumbo / rodinný / fantasy
Studio Disney si spočítalo, že se jim zatraceně vyplatí dělat hrané předělávky klasických animáků. Uspěla Kniha džunglí, Kráska a zvíře byl ještě větší hit
a letos nás čeká i Aladdin nebo Lví král. Úplně první ale zamíří do kin Dumbo. Příběh bude stejný jako v klasickém animáku. Podíváme se do cirkusu,
kde právě přišel na svět malý slon, tenhle však není úplně obyčejný, má totiž
velké uši. Nebo spíš přímo obří uši! Zatím se ještě bojí světa a principál by se ho rád zbavil, protože z takového
zvířete hvězda asi jen tak nebude, ale všechno se změní v okamžiku, kdy se ukáže, že Dumbo umí díky svým plachťákům létat. A létající slon? Na toho se budou stát fronty! Potíž je, že o něj začne mít zájem člověk, který má sice
hodně peněz, ale rozhodně to není žádný dobrák, Dumbo má však i kamarády, kteří se postaví na jeho stranu.
Bude to ale stačit? Režie nové pohádky se ujal Tim Burton, který dělal třeba Karlíka a továrnu na čokoládu, Alenku
v říši divů nebo Střihorukého Edwarda, a vedle sloního hrdiny si zahráli Colin Farrell, Eva Green či Michael Keaton.
Kino Beseda uvede 22. dubna.

28/03

Cinema City

My / thriller / horor
Ještě před pár lety byl Jordan Peele poměrně úspěšným televizním komikem,
pak si ale řekl, že zkusí režírovat. Ale něco, co nemá s komedií vůbec nic společného. Jeho psychologický horor Uteč! mu nakonec vynesl Oscara za scénář
a udělal z něj filmaře, o kterém se hodně mluví. Hlavně proto, že dovede děs
a hrůzu namíchat se zajímavými tématy a nebojí se řešit aktuální společenské
otázky. Jeho novinka My bude taky horor, a i když kolem něho tvůrci dělají tajnosti, dá se očekávat, že ani tentokrát
nedostaneme obyčejný krvák. Točit se bude kolem obyčejné rodiny Wilsonových. Ti si vyjeli na prázdniny na kali-
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fornské pobřeží a těší se, že si tu užijí léto, potkají staré známé a vyřádí se na pláži. Během jedné noci je ovšem napadne čtveřice podivných lidí, kteří je uvězní v jejich vlastním domě. A aby toho nebylo málo, ukáže se, že útočníky
znají. Jsou to totiž oni sami. Wilsonovi netuší, co se kolem nich děje, jedno je ale jisté. Půjde jim o život.

28/03

Cinema City

Arctic: Ledové peklo / drama
Dán Mads Mikkelsen bývá považovaný za jednoho z nejvšestrannějších herců
současnosti. Jako záporák potrápil Jamese Bonda, ale umí i hrdiny, dovede zazářit v dramatu, zvládá však i komediální role. V Arctic: Ledové peklo si ale moc
legrace nejspíš neužije. Zahraje si tu pilota, který havaruje se svým letadlem
uprostřed ledové pustiny. On sám přežil a je víceméně v pořádku, ale jeho
spolucestující se nemůže hýbat. Vysílačka nefunguje a čekat na záchranu uprostřed nekonečných ledových plání by
bylo veliké riziko, a tak je nutné vyrazit za civilizací po svých. Ujít stovky kilometrů v zemi, kde fouká ledový vítr, kde
je příroda absolutně nepřátelská a kde člověk podle všeho nemůže přežít ale nebude vůbec snadné. Když jde ale
o život, dokáže člověk věci, jaké si ani nedovedl představit. Bude to však stačit?

CineStar, Cinema City, Kino Beseda, 04/04
				
Kino Káčko

Teroristka / komedie / drama
Marie je v důchodu, dřív pracovala jako učitelka, a na ulici byste ji asi bez
povšimnutí minuli. Prostě další postarší paní na penzi. Ale Marie je přece
jen trošku jiná. Má smysl pro spravedlnost a začíná jí dost lézt krkem, že její
město do značné míry řídí místní gangster a nikdo s tím nic neudělá. Když
nic nepřinesou ani stížnosti u starostky, rozhodne se Marie vyřešit tenhle problém sama. A koupí si zbraň. Chce
potíže s mafiánem vyřešit kulkou, ale rychle zjistí, že to nebude vůbec snadné. Její bývalý student, který má se
zločinem dost zkušeností, jí vysvětluje, že to není taková sranda jako ve filmu a navíc se v Marii probudí i pocit,
že brát zákon do vlastních rukou by možná neměla. Ale když to neudělá ona, tak kdo? V černé komedii o tom, že
naštvat učitelky v důchodu se nevyplácí, se objeví Iva Janžurová, které sekundují Martin Hoffman, Pavel Liška
nebo Tatiana Vilhelmová. Režie se ujal Radek Bajgar, autor hitu Teorie tygra. Kino Beseda uvede 18. dubna, Kino
Káčko 5., 6. a 21. dubna.

04/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Shazam! / akční / fantasy
Jsou různí superhrdinové, Shazam ale úplně obvyklý není. Možná proto, že
chodí do školy. Billy Batson je kluk, který už si prožil dost ošklivých věcí. Málokomu věří a není ani nadšený z toho, že se ho ujala další rodina a že ze dne
na den nafasoval „bráchu“, který je blázen do komiksů a trochu moc mu to
kecá. Billy se ale nedovede starat jen o sebe a když vidí, že si jeho nového
bratra vyhlédli školní mlátičky, zasáhne. A ukáže, že když na to přijde, nebojí se bojovat za správnou věc. Možná
i proto si ho všiml čaroděj, který se rozhodl dát mu magickou moc. Když Billy zakřičí kouzelné slovo SHAZAM!,
změní se v superhrdinu. A ne jen tak ledajakého. Umí létat, odráží se od něho kulky a má sílu jako Superman. Jak si
ale s takovou silou poradí malý kluk? Billy si nové schopnosti užívá a navíc si může v dospělém těle třeba i koupit
pivo, ale brzy zjišťuje starou známou pravdu, že s velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Na scéně se totiž
objevuje mocný zloduch a jen Billy ho může zastavit. Dokáže se stát opravdovým hrdinou? Fandové komiksů by
se měli připravit na to, že tenhle film sice bude plný akce, ale rozhodně se nebrání ani humoru a z komiksovek si
chce i tak trochu utahovat. Kino Káčko uvede 7. dubna.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

04/04

Velké dobrodružství Čtyřlístku / animovaný
Bobík, Myšpulín, Pinďa a Fifinka jsou hrdinové, které zná každé české dítě.
A vlastně i dospělý, protože tahle čtveřice je s námi už pěkných pár desítek let.
Před pár lety ukázala, že dovede zaujmout a pobavit i v kině, takže tu máme
nášup. A dostaneme rovnou čtyři dobrodružství! Hrdinové se totiž sešli u táboráku a vypráví si, co nejzábavnějšího a nejzajímavějšího zažili v loňském roce. A že toho bylo! Myšpulín pátral
po vlkodlakovi a tak trošku se to zvrtlo, Pinďa za sebou zase má pořádné horolezecké dobrodružství při výpravě
na Ďáblův palec, Fifinka se během Vánoc seznámila s malými čertíky, a Bobík? Ten se vydal rovnou do vesmíru!
Takže určitě bude na co koukat. Režíruje Michal Žaba, který natočil i Čtyřlístek ve službách krále. Kino Beseda uvede
27. dubna, Kino Káčko 6., 7. a 14. dubna.

11/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Řbitov zvířátek / horor
Stephena Kinga mají filmaři i filmoví fanoušci rádi. Nedávné To byl obrovský
hit a tvůrci Řbitova zvířátek doufají, že se jim povede na něj navázat. Tentokrát
nedorazí vraždící klaun ani parta dětských hrdinů, ale seznámíme se s úplně
obyčejnou rodinou, kterou čekají hodně nepěkné věci. Luis Reed se spolu
s manželkou Rachel a malou dcerou Ellie rozhodl opustit město a usadit se
daleko od mrakodrapů a davů. Našli krásný dům uprostřed lesů a vypadá to, že tu budou všichni šťastní. V lesích se
ale nachází ještě něco. Je tu tajemné pohřebiště, kam chodí místní děti pohřbívat svoje mrtvá zvířátka. Proč? Protože
zvířátka se údajně vracejí mezi živé. Jsou jiná, jsou agresivnější, ale jsou živá. I když možná jen tak napůl. Luis by se
bez podivného obětiště obešel, ale nijak zvlášť ho neznervózňuje, když však dojde ke katastrofě a jeho dcera přijde
o život, rozhodne se využít jeho tajemných sil. A to neměl dělat… Kino Káčko uvede 13. dubna.

		

CineStar, Cinema City

11/04

After: Polibek / drama / romantický
Je jaro a to je ideální čas pro nějakou tu romantickou podívanou a After: Polibek
v kinech určitě poslouží ideálně. Hlavní hrdinkou je Tess, která je až ukázkově
dokonalou šprtkou. Ve škole jí to jde skvěle a navíc ji to i baví, má velké plány
i ambice, doma nedělá problémy a je to přesně ta slušná dívka, po které touží
všichni rodiče. Ale pak se všechno změní, když se zamiluje do Hardinga Scotta,
ten je totiž jejím absolutním opakem. Je to rebel, flákač, arogantní paličák a má pověst kluka, od kterého je lepší držet
se dál. Láska si ale nevybírá a ti dva se do sebe jednoduše zakoukají. Velmi rychle ale zjišťují, že je čekají perné chvilky.
Z jejich vztahu nemá jejich okolí radost, ale navíc se ukazuje, že jejich charaktery jsou natolik odlišné, že spolu možná
nemůžou vůbec být. Ale rozhodně se budou snažit. Problém ale je, že Harding má jedno ošklivé tajemství.

11/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Hellboy / akční / fantasy / dobrodružný / sci-fi
Komiksovek jsou plná kina, Hellboy ovšem slibuje, že nabídne něco trošku jiného. Tenhle pekelník, který pomáhá lidem v boji proti monstrům a démonům, se
už do kin dvakrát podíval a měl tvář Rona Perlmana, teď to ovšem zkouší znovu
a úplně od začátku. Zahraje si ho David Harbour ze seriálového hitu Stranger
Things a podle všeho to bude mnohem větší drsňák. Nový Hellboy se prý nebojí
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násilí, krve a skutečné temnoty. A co ho čeká? Spolu se svými kolegy se bude muset střetnout s tajemnou, stovky let
starou čarodějnicí, která se vrátila na Zemi a ta se jí vůbec nelíbí. Teď je rozhodnutá ji zničit a nahradit svou vlastní temnou říší připomínající peklo. K tomu ale potřebuje Hellboye, jenž by měl nové říši po jejím boku vládnout. Na čí stranu
se nakonec zplozenec pekel postaví? Vedle Harboura si hlavní záporačku zahraje Milla Jovovich a režie se chopil Neil
Marshall, který točil ty nejvýpravnější epizody seriálové Hry o trůny. Kino Káčko uvede 19. dubna.

11/04

Cinema City

Mirai, dívka z budoucnosti / animovaný
Studio Toho je asi nejslavnějším japonským studiem zaměřeným na animáky
a vznikaly tu klasiky jako Princezna Mononoke nebo Cesta do fantazie. A teď
do našich kin přichází novinka Mirai, dívka z budoucnosti. Hlavním hrdinou je
malý kluk jménem Kun, jehož život se otočí vzhůru nohama. Donedávna byl
pro rodiče tím nejdůležitějším na světě a měl je jen pro sebe, teď však přišla
na svět jeho sestřička a všechno se změnilo. Kun se musí o mámu a tátu dělit. Pak ovšem najde podivnou zahradu,
ve které může cestovat časem. Jeho průvodkyní na výpravách do budoucnosti a minulosti se stane právě jeho sestra, a Kun tak díky ní a kouzlům dostane možnost potkat svoje nejbližší v době, kdy byli mladí, ale i staří. A zjišťuje,
o čem vlastně celý život je. A že bez lásky je poloviční.

Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

11/04

Trabantem tam a zase zpátky / dokumentární
Novinář a cestovatel Dan Přibáň už projel ve svých trabantech pořádný kus světa, jeho dobrodružství se ale jen tak neokoukají, a pokud uchvátila i vás, má
tu pro vás připravený filmový nášup. V Trabantem tam a zase zpátky uzavřeli
Přibáň a jeho tým svou jedenáct let trvající (pravda, s přestávkami) cestu kolem
světa. Kam vás vezmou tentokrát? Začneme v Indii, odkud srandovní miniauta
vyrazí k nejvyššímu pohoří na světě. Překročit Himálaj v trabantech není žádná sranda, ale nakonec se to povedlo.
Dál hrdinové zamířili do Pákistánu, Číny, Kyrgyzstánu a přes Rusko se pak vraceli zpátky do Evropy. Z Ukrajiny přejeli
na Slovensko a potom rovnou do Prahy. Párkrát jim šlo o auta, párkrát jim šlo o krk, ale nakonec to zvládli a mohli si
odškrtnout víc než 17 000 kilometrů. Kino Beseda uvede 24. dubna, Kino Káčko 11. a 14. dubna.

18/04

CineStar, Cinema City

La Llorona: Prokletá žena / horor / thriller
Režisér James Wan sice vloni natočil Aquamana, ale kariéru si udělal na hororech. Režíroval první Saw a má prsty i v sériích Insidious a V zajetí démonů. Teď
pomohl na svět dalšímu děsivému kousku. La Llorona: Prokletá žena se točí
okolo sociální pracovnice Anny, která se seznámí s legendou o podivné ženě.
Ta prý před lety utopila vlastní děti a nakonec spáchala sebevraždu, její duch
ale pořád straší a snaží se ubližovat dalším a dalším dětem. Anna samozřejmě tuhle povídačku nebere moc vážně,
pak ale zjistí, že jedna z jejích klientek má trošku jiný názor, a když dojde k tragédii, začne to skoro vypadat, jako kdyby La Llorona byla opravdová. A Anna se s ní brzy seznámí. Povede se jí zachránit život svůj a životy svých nejbližších,
nebo bude přízrak tajemné plačící ženy opět zabíjet? V hlavní roli se objeví Linda Cardellini.

18/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Hledá se Yetti / animovaný / dokumentární
Hrdinou nového animáku od svérázného studia Laika je sir Lionel Frost, odvážný hrdina, který věří v existenci bytostí, jaké ostatní lidé obvykle považují za mýty. Tenhle cestovatel a dobrodruh je teď odhodlaný ukázat světu, že Yetti
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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není jen výmysl a pohádka, ale že skutečně existuje. A chce ho najít. Nikdo mu totiž nevěří a on je pevně rozhodnutý
světu ukázat, že není jen snílek. Vydává se tedy do lesů na severozápadě Ameriky a chce najít chybějící článek mezi
opicí a člověkem. A najde pana Článka. Sympaťáka se smyslem pro humor, velkým srdcem a chlupatým tělem. Yetti
existuje! Bohužel to vypadá, že pan Článek je poslední svého druhu, a tak se sir Lionel rozhodne mu pomoci. Ti dva
spolu s vynalézavou Adeline vyráží na cestu přes půl světa až do Asie, kde by mělo ležet bájné údolí Šangri-La, kde
by pan Článek možná mohl najít nový domov. Kino Káčko uvede 20. dubna.

18/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Mrňouskové 2: Daleko od domova / animovaný
Roztomilí Mrňouskové se do našich kin už jednou podívali. V roce 2013 jsme
se ve filmu Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců seznámili s obyvateli
malého paloučku, jejichž klidné životy se změnily po jednom obyčejném
pikniku. Na louce totiž zůstaly zbytky jídla a právě o ně vypukla válka mezi
černými a červenými mravenci. Do ní zasáhla i beruška, která se s jedním
z černých mravenců skamarádila a pomohla mu zachránit jeho domov před invazí nepřátel. Teď jsou Mrňouskové
zpátky a v Daleko od domova je čeká další dobrodružství. To se bude točit okolo dvou berušek, jejichž potomek
se ocitl v krabici, která míří do Karibiku. A ten je od louky vážně hodně daleko, takže začíná záchranná akce, jejímž
cílem je malého broučka osvobodit. Kino Káčko uvede 21. dubna.

		

CineStar, Cinema City

25/04

Mia a bílý lev / rodinný / dobrodružný
Může mít člověk za mazlíčka lva? Uprostřed Evropy asi těžko, ale v Africe to
jde. Jedenáctiletá Mia se právě přestěhovala spolu s rodiči do Afriky a ocitne
se tak ve světě plném divokých zvířat. A uprostřed lví rezervace se seznámí
i s malým bílým lvíčetem, kterého se ujme a pojmenuje ho Charlie. A stanou
se z nich nejlepší kámoši. Společně vyrůstají a z roztomilého Charlieho je
za pár let lev jako hora, s Miou jsou ale pořád kamarádi a jeden bez druhého neudělají ani krok. Pak se ale mladá
hrdinka dozví, že rodinné farmě se moc nedaří a hrozí, že ji tatínek bude muset prodat. Jedno řešení by se ale
našlo, lovci totiž určitě rádi zaplatí za to, že si budou moci odstřelit vzácného bílého lva. Charlieho. A Mia z toho
není ani trochu nadšená, a tak se se svým čtyřnohým kámošem vydává na útěk a daleko do divoké savany, kde by
Charlie mohl žít volně a svobodně.

25/04

CineStar, Kino Káčko

Nikdy neodvracej zrak / drama / thriller
Režisér Florian Henckel von Donnersmarck natočil Oscarem oceněné historické drama Životy těch druhých, a poté v Hollywoodu spolupracoval s Angelinou Jolie a Johnym Deppem na romantickém thrilleru Cizinec. Teď se
ale vrací zpátky do Evropy a posílá do kin svou novinku Nikdy neodvracej
zrak, ve které bude opět míchat romantiku s napětím a skutečnými historickými událostmi. Jejím hrdinou je mladík Kurt, jenž se během druhé světové války na výstavě pořádané nacisty
seznámil s moderním uměním, které mu učarovalo. Po válce začal studovat výtvarnou akademii a zamiloval se
do půvabné Ellie. Její otec, prominentní lékař Carl, ale s jejich vztahem nesouhlasil a rozhodl se ho zničit. Ale
ukázalo se, že právě on má ošklivé tajemství spojené s krutostmi druhé světové války. A i když se oběma mladým
hrdinům povede utéct do západního Německa, před minulostí se schovat nedokážou. V hlavních rolích se objeví
Tom Schilling a Sebastian Koch, kterého můžete znát i z české detektivky Ve stínu. Kino Káčko uvede 25. dubna.

32

duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Sabaton ozdobí svým koncertem Slavnosti svobody Plzeň 2019

2019

4. 5. PLZEŇ
Amfiteátr Lochotín
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www.mastersofrock.cz

RESTAURACE

Názor Jana van Woensela | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Jana van Woensela
Když se v myšlenkách na chvíli vrátím do svého dětství, automaticky mi vyskočí vzpomínka na naše báječné rodinné vánoční večeře. Bydleli jsme v krásném 4patrovém městském domě z přelomu století. Moje maminka vždy trvala na co možná nejvyšším vánočním stromku, a tatínkovým úkolem bylo dostat ho
do obýváku. I přes mnohé neshody se to naštěstí nakonec vždy povedlo. U slavnostního stolu nás obvykle
sedávalo pět – já, můj starší bratr, maminka s tátou a moje prateta, velmi zajímavá osoba, přesně o 60 let
starší než já. Jako každý rok jsme si pochutnávali na fondue bourgignonne (masovém fondue) s chlebem,
dip omáčkami a zeleninou. Při jedné ze štědrovečerních večeří se pratetě povedl zajímavý kousek. Rozepisovat se nebudu, jen naznačím, že kombinace přehřátého oleje v nádobě na fondue a plamene hořáku
může být tragická. My naštěstí přežili☺

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Jím rád, a pokud bych našel dost času, rád bych si chutná jídla připravoval v klidu domova. Většinou to ale
bohužel musím vyřídit téměř za pochodu. Ze světových kuchyní pak upřednostňuji asijskou.
Můj táta žije v Číně, kam za ním pravidelně jezdím. Obvykle spolu strávíme na cestách i několik týdnů, navštěvujeme zajímavá místa a vedeme nekonečné hovory. Po opuštění velkoměsta se nám vždy otevře úplně jiný
svět, a protože v Číně lidé ohromně rádi jedí, i ten kulinářský. Jednou jsme v malé horské vesničce navštívili
místní farmářský trh a já si všiml paní prodávající černé štíry. Nedalo mi to, musel jsem ochutnat, a byl jsem
nadšený. Štíři jsou velmi chutní. Myslím, že tento trend se do budoucna bude víc šířit, má to velký, nejen
chuťový potenciál.
Pokud najdu čas, což v mém případě není moc často, zajdu rád i do restaurace. V Plzni třeba na klasickou
českou kuchyni k Žumberovi. Mám ale malé podezření, že mě tam místní nemají moc v lásce. Jako správný
Belgičan mám totiž ve zvyku objednat si k hlavnímu chodu hranolky, a číšnice vždycky nechápavě protočí oči.
Myslím ale, že (řečeno hezky česky) „proti gustu žádný dišputát“ a že je opravdu na chuti každého jednoho
hosta, co si vybere za přílohu, i když to zrovna není podle zvyklostí dané kuchyně. A když si v Belgii dáváme
ke guláši hranolky, dám si je prostě rád i v Plzni.
Když mám čas, rád zajdu i do kavárny. Jsem fanda letní Terasy a celoročně Regnera. Obě místa sice nejsou
příliš na očích, ale jsou nejen umělci velmi oblíbená.
Jan van Woensel
Kurátor mezinárodních projektů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni,
kurátor Galerie Ladislava Sutnara a Galerie Inkubátor

od 01/04

el Cid

Jarní menu
I do el Cidu přišlo jaro! Můžete
tu ochutnat čerstvý chřest, po-

34

lévku z medvědího česneku nebo třeba jehněčí speciality. To vše, a nejen to, si budete moci dát na zahrádce
před restaurací s krásným výhledem do parku. K jarním
specialitám vám tu doporučují si dát sklenku moravského Ryzlinku nebo vynikajícího španělského bílého vína
Verdejo. Na poledních nabídkách najdete na jaře více
lehčích jídel z čerstvých italských těstovin nebo třeba
carpaccio z červené řepy s kozím sýrem.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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19–22/04

U Mansfelda

Velikonoční
hodování
Jaro je opravdu tady a s ním
i jeho největší svátky, Velikonoce. U Mansfelda proto
chystají speciální nabídku jídel zaměřenou na svěží
jarní suroviny. Přípravu pokrmů letos pojali v duchu
i hodovat se dá lehce a chutně. Ochutnat budete moci
zeleninovou polévku a jídla připravená z kuřátka, králíka
a krůty v kombinaci s lehkými přílohami. K tomu bude
na čepu speciální velikonoční 13stupňové pivo. Svůj stůl
si můžete zarezervovat na tel. čísle: 377 333 844.

20–22/04

Saloon Roudná

Velikonoční menu
I restaurace Saloon Roudná
připravila Velikonoční menu.
Přijďte si pochutnat na hráškovém krému se slaninovými chipsy, creme fraiche a řeřichou. Jako hlavní chod si
můžete dát velikonočního králíka na medvědím česneku s listovým špenátem a bramborovými noky. A jako
sladkou tečku zdejší kuchaři připravili domácí lívanečky
s javorovým sirupem a borůvkami. Rezervace možná
na telefonním čísle 377 510 109.

26–27/04

Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2019 – jaro
Poslední dubnový víkend proběhne v Kopeckého sadech jarní termín Plzeňského
festivalu vína 2019. V pátek a v sobotu zde to nejlepší
ze své produkce představí na dvacet malých a středních
vinařství z Moravy a z Čech. Kromě výjimečné nabídky
vína se tu návštěvníci mohou těšit také na rozsáhlou
gastronomickou zónu a zajímavý doprovodný program.
Vystoupí Cimbálová muzika Majerán, Ocho Ríos, The
Dixie Hot Licks či taneční skupina Victoria Talent Academy. Vstupenky budou k zakoupení pouze na místě
za cenu 100 Kč a v ceně je degustační sklenice a katalog
vinařství. Aktuální informace o festivalu jsou k dispozici
na www.plzenskyfestivalvina.cz nebo na facebooku akce.
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Velikonoční trhy na náměstí Republiky se letos konají 11. až 22. dubna.
… že neděle 12. května bude
v areálu pivovaru patřit dalšímu Festivalu polévky. Přijďte ochutnat a rozhodnout, kdo vaří
nejlepší polévky nejen v Plzni!
… že v polovině května se uskuteční další ročník
festivalu gastronomie a skvělého jídla Beko Fresh
festival (18.–19. 5.).
… že 2. 6. zve hrad Švihov na Hodování na hradě.
… že ve středu 8. května se v zahradě kláštera
Chotěšov uskuteční 2. ročník Chotěšovského
festivalu vína.
… že zámek Kozel zve 22. dubna na Velikonoční
jarmark.
… že 15. června můžete vyrazit na Vinnou stezku
u Boleváku.
… že koncem května se na nádvoří pivovaru
uskuteční Burger Street Festival, na nějž se sjedou ty nejlepší burgrárny, hranolkárny a zmrzlináři z daleka i z blízka (24. 5.).

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.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

Malá scéna DJKT

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

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

3. 4. 19:00
4. 4. 19:00
5. 4. 19:00
7. 4. 10:30
8. 4.		
9. 4. 19:00
10. 4. 19:00
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 18:30
		19:00
14. 4. 19:00
16. 4. 19:00
17. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 19:00
30. 4. 19:00

2. 4. 19:00
4. 4. 19:00
5. 4. 19:00
6. 4. 14:00
		17:00
12. 4. 19:00
17. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
23. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 17:00
28. 4. 13:00
		19:00
30. 4. 19:00

Modrovous – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITIdomeneo – opera/-CZ, DE TITMatiné – opera
Prohlídky divadla
Jenom konec světa – činohra
Drahomíra a její synové – činohra
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITJenom konec světa – činohra
Lektorský úvod: Iris
Iris – opera/-CZ, DE TIT-, premiéra
Past na myši – činohra
Pařížský život – opereta
Iris – opera/-CZ, DE TITModrovous – činohra
Manon – balet
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITŠumař na střeše – muzikál
Jenom konec světa – činohra
Iris – opera/-CZ, DE TIT-

V6
V11
V12
foyer
V5
S4
V3
V8
P
S3
V10
S5
S6
V4, pro seniory
V17
V1

Nová scéna DJKT
19:00
19:00
19:00
19:00
10:30

		19:00
8. 4.		
9. 4. 19:00
10. 4. 19:00
11. 4. 19:00
12. 4. 19:00
13. 4. 16:00
		19:00
14. 4. 14:00
16. 4. 19:00
17. 4. 19:00
18. 4. 19:00
19. 4. 19:00
20. 4. 19:00
23. 4. 19:00
24. 4. 19:00
25. 4. 19:00
26. 4. 19:00
27. 4. 19:00
28. 4. 10:30
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MS

pro seniory

J1

MS

Divadlo Alfa

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

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

2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
7. 4.

Dobře placená procházka – muzikál
Poslední kšeft – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Co takhle svatba princi? – muzikál
Co takhle svatba princi? – muzikál
Dům Bernardy Alby – balet
Sweeney Todd – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Okouzlující slečna – opera
Poslední kšeft – činohra

Tartuffe – činohra
N1
DONAHA! – muzikál
West Side Story – muzikál
Zácpa – činohra
S2
Muzikálové matiné Stanislavy Topinkové Fořtové
– muzikál
foyer
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál N17
Prohlídky divadla
West Side Story – muzikál
KMD14
Liduschka (Baarová), natáčení ČT – muzikál
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N8
MLADINA 65 / Psohlavci
MLADINA 65 / Psohlavci
Chaplin – balet
O1
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál KMD10
Tartuffe – činohra
N6
Červený a černý – balet
N3
Sluha dvou pánů – činohra
S8
West Side Story – muzikál, derniéra
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N5
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N14
Veselá vdova – opereta
N7
Červený a černý – balet
N12
Klavírní recitál Ivana Klánského
Baletní ateliér – balet

1. 4. 09:00
2. 4. 09:00
3. 4. 09:00
4. 4. 09:00
5. 4. 09:00
6. 4. 15:00
8. 4. 09:00
10. 4. 09:00
12. 4. 09:00
13. 4. 15:00
15. 4. 09:00
		19:00
16. 4. 09:00
17. 4. 09:00
20. 4.
23. 4.
27. 4.
29. 4.

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

Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza!
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka
Kde domov můj? (také od 11:00 hod.)
Kde domov můj?
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Otesánek (také 24., 25. a 26. 4.)
Otesánek
Pohádky ovčí babičky (také 30. 4.)

Divadlo Dialog

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

1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.

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

Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Amy – kriminální komedie, hraje Orákulum
Žena pro Dona Juana – komedie, hraje Sofranza
Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie
s přestávkou, hraje soubor Zrcadlo
5. 4. 19:00 Nejisté příběhy – improvizační večer, premiéra, hraje
soubor Klenba
6. 4. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
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Divadlo

6. 4. 19:30 N ález třídní knihy – veselohra, hraje Ochotnický divadelní
spolek „Pasečnice sobě“
9. 4. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
10. 4. 19:30 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
12. 4. 19:30 Nález třídní knihy – veselohra, hraje Ochotnický divadelní
spolek „Pasečnice sobě“
13. 4. 19:00 O Krakonošovi a disidentech – normalizační pohádka, hraje
Teritoriální tyjátr a Chlupatej kaktus
14. 4. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus
16. 4. 19:00 Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
17. 4. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
23. 4. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, premiéra, hraje Spodina
25. 4. 19:00 Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh
26. 4. 19:30 Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
27. 4. 19:00 Svatba bude – komedie, hraje soubor Histrio
28. 4. 19:00 Svatba bude – komedie, hraje soubor Histrio
30. 4. 19:00 Patrik – komedie, premiéra, hraje Amceth

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

1. 4. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: V KLECI
3. 4. 18:00 P ěstuj prostor: Lidský rozměr architektury – přednáška
o bezbariérových stavbách
4. 4.		
Arabfest – festival arabské kultury
		09:30 Jídlo není jen na talíři – první den mezinárodní konference
		19:30 Sklenka libanonského vína
		20:30 Vzpomínky na jídlo: Vařící projekt!! – jídlo, umění a výzkum
5. 4. 19:30 Imodium – Jiná místa tour / Plzeň
6. 4. 18:00 Ukliďme Česko – afterparty
		19:00 High5: EN-TEN-TIKY – novocirkusové představení
kombinující akrobacii a fyzické divadlo
8. 4. 19:00 Jan Burian: Vichřice a bubliny – koncert a křest nové knihy
Jana Buriana
9. 4. 19:00 Jakub Čermák & Johan: Po tvých hrobech šlapu – původní
dokumentární divadelní inscenace
12.–14. 4.	Na hraně – postupová přehlídka experimentujícího
a studentského divadla
15. 4. 08:30 Plzeňské rozhovory: Co je realita? – konference
(také od 17:30 hod.)
16. 4. 19:00 Teátr Vaštar: Romeo a Julie
17. 4. 19:00 Improzápas: Křik Plzeň vs. A45 Praha – dobrodružství
divadelní improvizace
22. 4. 18:00 Druhý Benefiční koncert Hudební školy Boříkové
23. 4. 20:00 Vernisáž výstavy Pozadí + hudební performance
23.–27. 4.
OZVĚNY EKOFILMu v Plzni
23. 4. 17:00 Archa světel a stínů (Kino Beseda)
		19:00 Zahájení + projekce filmu Děkujeme za déšť
24. 4. 09:00 Medvědi z Kamčatky (Rusko, 2018, režie: Vladislav Grishin)
		11:00 Děkujeme za déšť (Ghana, 2017, režie: Julia Dahr, 87 min.)
		17:30 Děkujeme za déšť (Kulturka)
		19:00 Les (Velká Británie, 2018, režie: Agata Rucin, 43 min.)
duben 2019 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
23. 4.

19:00

24. 4.

19:00

Zpívám, tedy jsem
Čechomor hraje pro
pomocné tlapky

DIVADLO
1. 4.
1. 4.
5. 4.
25. 4.
28. 4.
29. 4.

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

caveman
dívČí válka
o lásce
caveman
věZeň na druhé avenue
Besídka divadla sklep 2019

OSTATNÍ ŽÁNRY
7. 4.
9. 4.
26. 4.
30. 4.

19:00
19:00
18:00
19:00

araBFest: souFra
Z Číny do tiBetu
dnes Čtu já: emil hakl
Z tiBetu do nepálu

DĚTI
6. 4.

14:30

7. 4. 14:30/16:00
28. 4. 14:30/16:00

hravá soBota: doBrodružná
aneB pojďte s námi do přírody
o koBlížkovi
velikonoČní Zajíci

KINO BESEDA
1. 4.
4. 4.
4. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
7. 4.
8. 4.
10. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.
22. 4.
22. 4.

17:00
19:15
14:30
17:00
15:45
19:00
19:15
19:15
19:15
16:45
19:15
17:00
19:15

24. 4.

19:15

25. 4.

19:15

27. 4.

14:30

27. 4.
29. 4.

17:00

19:15

19:15

Zelená kniha
cena Za štěstí
roma
putování se soBíkem
ženy v Běhu
spící krasavice
Bohemian rhapsody
Favoritka
skleněný pokoj
Zelená kniha
Bohemian rhapsody
teroristka
skleněný pokoj
dumBo
traBantem tam
a Zase Zpátky
metallica:
Francie na jednu noc
velké doBrodružství
Čtyřlístku
ženy v Běhu
Zraněná srdce

besT OF 2018
PRO senIORY
PRO děTI

besT OF 2018

PRO senIORY

PRO děTI

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
25. 4. 09:00 P last v mojí vodě (Nizozemsko, 2015, režie: Allard Faas,
85 min.)
		11:00 Bílí vlci: Přízraky Arktidy (Německo, 2018, režie: Oliver
Goetzl, 56 min.)
		19:00 Čítání lidu o vodě
26. 4. 09:00 Krajina v tísni (Česká republika, 2017, režie: Petr Jančárek,
52 min.)
		11:00 Krajina v tísni (Česká republika, 2017, režie: Petr Jančárek,
52 min.)
27. 4. 10:00 Tematická procházka: Voda nejen v plzeňské krajině
od historie po současnost (start u Pivovarského muzea)
27. 4. 19:00 Zbývá příběh náš – muzikál, hraje divadelní spolek
Kolofantí
28. 4. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Kašpárkovo varieté
– hraje Loutkové divadlo V Boudě
30. 4. 19:00 TEĎ! Divadlo: Kouzlo osudové přitažlivosti

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 12. 5.	Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960
Kulturní program během výstavy:
3. 4. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Viktor Karlík, Hamlet, 1983
– přednáška, dílo představí Petr Jindra
		19:00 Kouzlo slavných árií – benefiční koncert z cyklu Trochu lásky
neuškodí pořádaný Lions Club Plzeň Ladies
9. 4. 18:00 Václav Fiala: Sochy – slavnostní uvedení monografie
sochaře Václava Fialy
13. 4. 10:30 Jarní flétnový koncert ZUŠ Třemošná
16. 4. 16:00 Velikonoce v galerii – tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
s tematickými stanovišti
17. 4. 17:00 Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská
20. 4. 10:30 Houslový recitál Kryštofa Kohouta
23. 4. 18:00 Kabaret Svět
Výstavní síň „13“
do 9. 6.		
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kulturní program během výstavy:
2. 4. 17:00 Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
– komentovaná prohlídka, provází Eva Bendová
		18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra ze života architekta
Adolfa Loose a jeho ženy Claire, účinkuje Poetické divadlo
6. 4. 11:00 Fotografický workshop: Pojďme fotografovat portrét a zátiší
10. 4. 17:00 Paleta: Křest monografické knihy Josef Matějka 1881–1953
– publikaci o slavném malíři pocházejícím z Blovicka
představí jeho vnuk Emil Koutský
16. 4. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: Rok 1964
– 9. díl přednáškového cyklu, přednáší Zdeněk Raboch
a Eva Bendová
17. 4. 18:00 Bassoviny aneb Kabaret pana Basse – pořad zaměřený
na dílo Eduarda Basse, účinkuje Poetické divadlo,
tančí La Juerga
24. 4. 17:00 Umělec a umělectví v 19. století – přednáška
Romana Prahla
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25. 4. 17:00 P oetický dvorek – autorské čtení Střediska západočeských
spisovatelů
30. 4. 17:00 Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
– komentovaná prohlídka, provází Pavla Machalíková

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
1. 4. 17:00 Diskusní setkání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem
– přednáškový klub (VZC)
2. 4. 17:00 Zwiefalten – Kladruby: Hledání stop po společném
křesťansko-benediktinském dědictví ve znovu spojené
Evropě s exkurzí do Horního Falcka – vernisáž výstavy
4. 4. 17:00 Noc literatury 2016–18: Retrospektivní výstava
velkoformátových fotografií Romana Muchky a Filipa
Komorouse – vernisáž výstavy (Smetanovy sady)
6. 4. 09:00 3. mistrovství Plzně ve scrabble (do 18:00 hod.)
9. 4. 17:00 Irský den – beseda s promítáním a ochutnávkou (VZC)
10. 4. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost (také 24. 4.)
		17:00 DO SVĚTA: Maroko: Orient blízký i vzdálený – přednáška
Jana Pěchoty (VZC)
11. 4. 17:00 Literární čaj o páté s Klárou Gočárovou
13. 4. 09:00 Holky holkám – velikonoční charitativní bazárek
s autorským čtením
16. 4. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků II. – přednáška Anny Hostičkové
23. 4. 17:00 Genealogie, aneb vyluštíme spolu kurent II. – přednáška (VZC)
24. 4. 17:00 DO SVĚTA: Mexiko snů a skutečností očima českých
cestovatelů – přednáška Jany Černé (VZC)
25. 4. 16:00 Exkurze pro veřejnost
30. 4. 17:00 Ženy v medicíně – přednáška Mileny Králíčkové (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 4. 17:30 Dr. Alice Buzdugan (Universität Regensburg,
Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien)
Konkurrierende Erinnerungskulturen in Südosteuropa am
Beispiel des „rumäniendeutschen“ Schriftstellers Adolf
Meschendörfer (RK)
2. 4. 18:00 Stammtisch – konverzace v němčině s rodilým mluvčím
(také 23. 4., RK)
3. 4. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 5 – 15 let (také 17. 4., ROK)
		16:00 Cantando y Aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí pro
děti 5 – 15 let (také 17. 4., ROK)
		17:00 Miguel EN Cervantes, El retablo de las maravillas: Quijote
v komiksu – vernisáž výstavy
		18:00 Spanisch Open – konverzace s rodilým mluvčím pro
každého (také 17. 4., ROK)
3.–26. 4.	Miguel EN Cervantes, El retablo de las maravillas: Quijote
v komiksu – výstava
10. 4. 16:00 Čteme dětem v cizích jazycích (také 24. 4., ROK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (také 24. 4., ROK)
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		18:00 S wedish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 24. 4., AK)
		18:15 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 24. 4., AK)
11. 4. 17:00 Book club (AK)
15. 4. 16:30 Der Arbeitsmarkt in der bayerisch-tschechischen
Grenzregion (RK)
29. 4. 16:30 Bairisch, Schwäbisch, Hochdeutsch Sprachliche Diversität
und kulturelle (RK)
30. 4. 17:00 Sergio Villarreal Uribe – vernisáž výstavy
30. 4.–31. 5.	Sergio Villarreal Uribe – výstava mexického umělce
z Monterrey

Galerie města Plzně

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

do 7. 4.		
Jiné hlasy Jiné pokoje – výstava
7. 4. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
18. 4. 17:00 Marie Blabolilová, Hana Puchová: Byty – vernisáž výstavy
18. 4.–9. 6. Marie Blabolilová, Hana Puchová: Byty – výstava

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)

3. 4. 18:00 Grafika roku – vernisáž výstavy (GLS)
4.–27. 4.	Grafika roku – výstava nejlepší soudobé umělecké grafické
tvorby v České republice za minulý rok (GLS)

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

8. 4. 18:00 K oncert žáků oddělení klávesových nástrojů
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
9. 4. 17:00 …čtěte Bibli, tam to všechno je… – přednáška Františka
Radkovského
10. 4. 16:30 Jan Koula: Vlastimil – komentovaná prohlídka, provází
Lenka Merglová Pánková
		19:30 Jarní koncert sboru Česká píseň Plzeň
15. 4. 18:00 Koncert žáků dechového oddělení ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
16. 4. 18:00 Charitativní koncert „Vlídný tmavomodrý svět“
17. 4. 16:30 Jan Koula: Novorenesančník – komentovaná prohlídka,
provází Jan Mergle
23. 4. 17:00 Pod ochranou svatých – uvedení knihy za účasti autorů
24. 4. 16:30 Jan Koula: Vlastimil – komentovaná prohlídka, provází
Lenka Merglová Pánková
29. 4. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

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, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
Výstavy:
do 2. 6.		
Úprava hradu Buben Klubem československých turistů
na historické fotografii – výstava
do 16. 6.
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava
do 23. 6.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
30. 4.–28. 7.	Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí /
Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta – výstava
Doprovodné pořady:
5. 4. 10:00 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – zahájení
		10:15 Vystoupení Kroužku lidových tanců BOLEVÁČEK

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 378 035 345,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

do 7. 4.		
Slavěna Jandová – výstava k životnímu jubileu umělkyně
do 30. 4.	Alice Kopečková s dcerou Kateřinou – výstava (výstavní síň
radnice, II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
od 3. 4.		
Prodejní výstava členů UVUP – Kozel, Monhartová,
M. Hausner, Vrtělová a další (Galerie Dominikánská 12)
10. 4. 17:00 Daleko i na dosah – vernisáž výstavy
od 10. 4.
Daleko i na dosah – obrazy a artefakty Pavla Mutinského

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
Výstavy:
do 9. 6.		
Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách
– výstava
do 8. 9.		
Jan Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí
– výstava
Doprovodné pořady:
3. 4. 16:30 Jan Koula: Novorenesančník – komentovaná prohlídka,
provází Jan Mergle
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NAMÍCHEJTE SI SVÉ
ANTIPASTI MIX V GLOBUS
CHOTÍKOV PLZEŇ
V samoobslužném Antipasti
baru si vždy vyberete
podle své chuti.
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PROGRAM
5. 4. 10:40 Vystoupení Dětského folklorního souboru MLADINKA
		11:00 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – průvod (náměstí
Republiky, Dřevěná ulice, Křižíkovy sady, most U Jána)
9.–11. 4.	Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska
(vždy od 9:00 do 17:00 hod.)
25. 4. 15:00 Stavění máje v Národopisném muzeu Plzeňska

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

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:
3. 4.–12. 5.	Píseň písní a jiné příběhy bible v dílech současných členů
UVU Plzeň – výstava
Doprovodné pořady:
16. 4. 17:00 Píseň písní a jiné příběhy bible v dílech současných
členů UVU Plzeň – komentovaná prohlídka, provází Jana
Potužáková
25. 4. 17:00 Benediktini v Plzeňském kraji – přednáška Luďka Krčmáře

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Ústřední knihovna pro
dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) –
Studentská 22, M-klub (MK) – Macháčkova 28, OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28,
www.knihovna.plzen.eu

1. 4. 18:00
2. 4. 17:00
3. 4. 18:00
9. 4. 17:00
		18:00
10. 4. 18:00
17. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.

17:00
17:00
17:00
17:00

Svět korálových útesů – cestopis Josefa Šindeláře (MK)
Tajemství archeologie – Miroslav Popelka (PS)
Šumava domovem – prezentace knihy Ivo Stehlíka (LK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Lukáš Houška (PS)
Petr Linhart – koncert mezi knihami (KS)
Vítaný host: Hana Voděrová a legendy plzeňského
hokeje (LK)
Náš Herriot… – Jiří Ládr (PS)
S maskou nakřivo: Film – S. Polauf, J. Loučím a T. Kůs (PS)
Mladé tužky trampského literárního západu (PS)
Po stopách Zikmunda a Hanzelky – T. Vaňourek
a J. Socha (PS)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 30. 4.
Michal Škapa: KLIKYHÁKY – výstava
do 19. 5.
Za barokem – výstava
2.–4. 4.		
Febiofest – filmový festival
2.–23. 4.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
(vždy v úterý od 17:00 hod.)
3.–7. 4.		
Arabfest 2019 – festival arabské kultury
4.–25. 4.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek
od 17:00 hod.)
4. 4. 18:00 Jak přežít pubertu? – seminář
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5. 4. 20:00 Monkey Business – koncert
8. 4. 19:00 Lola běží o život – filmový klub
10. 4. 17:00 3D tisk pro začátečníky – workshop
11.–16. 4.
Finále Plzeň – filmový festival
13. 4. 20:00 Škwor: Unplugged Tour – koncert
13.–14. 4.
Svařování – workshop (vždy od 10:00 hod.)
17. 4. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
		18:00 Science Café: Jan Šobotník – neformální debata o vědě
18. 4. 19:00 Petr Soukup: Autorské čtení s hudebním doprovodem
20. 4. 08:00 Predator RUN Plzeň – překážkový závod
23. 4. 17:30 Zahradnický klub: Čtverečková zahrádka – seminář
25. 4. 19:00 Chlapectví – filmový klub
27.–28. 4.	Pilsen Mini Maker Faire – festival nejen pro tvůrce
a inovátory
28. 4. 		
Venkovské EXPO – prezentace lokálních řemeslníků
		14:00 Hrací dílna: Staň se barokním malířem! – workshop pro děti
a rodiče

D klub

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

1. 4. 09:00 N ábory na příměstský tábor léto 2019 – podmínkou je
trvalý pobyt v MO Plzeň 4, přihlášky na www.dklubplzen.cz
4. 4. 15:00 Převážně nevážně: Radim Uzel a Jana Rychterová – pořad
pro seniory
13. 4. 14:00 Velikonoční zdobení – pro veřejnost (do 17:00 hod.)
14. 4. 16:00 Dechový orchestr Oty Hellera – vstup zdarma
(Habrmannův park)
18. 4. 15:00 Velikonoce aneb jaro vítej – pořad pro seniory
28. 4. 16:00 Harmonikové duo Renata a Josef Pospíšilovi – vstup
zdarma (Habrmannův park)

Motoshow 2019

NC Borská pole, U Letiště 2, Plzeň, www.iborskapole.cz

13. 4. 10:00 Z ahájení doprovodného programu – motokáry, elektrická
kola, koloběžky, výstava automobilů
		 12:00 Zahájení hlavního programu
		 12:05 Freestyle motocross (také od 13:50 a 16:35 hod.)
		 12:25 Rozhovor – Martin Šoltys (také od 15:35 hod.)
		 12:35 Trial – Mirek Lisý (také od 14:50 a 15:55 hod.)
		 12:50 Rozhovor – Petr Pilát a Massimo Bianconcini
(také od 14:25 hod.)
		 12:55 Stunt – Martin Krátký (také od 14:10 a 15:40 hod.)
		 13:10 Čtyřkolka – Richard Mošna (také od 15:05 a 16:10 hod.)
		13:25 Soutěž s Mirkem Lisým (také od 15:20 hod.)
		 13:35 Módní show (také od 14:40 a 16:25 hod.)
		 14:30 Soutěž

Plzeňský festival vína 2019

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

26.–27. 4.
Jarní termín Plzeňského festivalu vína – prezentace českých
a moravských vinařství, degustace vín, občerstvení, doprovodný program.
Vystoupí Cimbálová muzika Majerán, Ocho Ríos, The Dixie Hot Licks či taneční
skupina Victoria Talent Academy. Vstupné 100 Kč na místě, v ceně je zahrnuta
degustační sklenice a katalog vinařství (vždy od 12:00 do 22:00 hod.)
duben 2019 | www.zurnalmag.cz
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Radyňské slavnosti vína

Hrad Radyně, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

27. 4. 13:00 2 . ročník slavností vína – prezentace vína a vinařství,
degustace, originální vinná sklenka s městským znakem
pro každého plnoletého návštěvníka, doprovodný program.
Vstupné 100 Kč dospělý, děti do 18 let zdarma.

Oslavy osvobození na Radyni

Hrad Radyně, Starý Plzenec, www.staryplzenec.cz

4. 5. 14:00 Orchestr Miroslava Novotného, zábavný program po děti
		17:00 Příjezd konvoje historických vojenských vozidel Convoy of
Victory 1945

Vítání jara a křepelčí hody

Zámecký statek Újezd nade Mží, www.zamekujezd.cz

13. 4. 10:00 V elikonoční oslavy jara na Zámeckém statku Újezd nade
Mží – otevření farmářovy stezky se zvířaty, jízda na koni,
řemeslný jarmark, šermířské souboje, ukázky ze života
keltů, pohádka pro děti, velikonoční dílny, křepelčí
pochoutky, výstava 100 let zemědělství v Čechách
(do 18:00 hod.)

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., pokladna 8–18 hod.,
www.zooplzen.cz

19.–22. 4.	Oslava Velikonoc na statku Lüftnerka – ukázky
velikonočních tradic, doprovodný kulturní program
27. 4. 10:00 Mezinárodní den Země – celodenní soutěžně naučný
program
30. 4. 15:00 Velký čarodějnický sraz na statku Lüftnerka – pohádková
strašidelná stezka, opékání vuřtů, volba nejlepší masky,
čarodějnice a čarodějové vstup zdarma

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

2. 4. 17:00
9. 4. 17:00
23. 4. 17:00
		19:30
30. 4. 17:00

Chata na prodej − Česko 2018 (také od 19:30 hod.)
Prase − Írán 2018 (také od 19:30 hod.)
Archa světel a stínů − Česko 2018
Mirai, dívka z budoucnosti − Japonsko 2018
Kafarnaum − LBN / FRA / USA 2018 (také od 19:30 hod.)

14. 4. 15:00
		18:00
18. 4. 20:00
19. 4. 20:00
20. 4. 17:00
		20:00
21. 4. 15:00
		18:00
25. 4. 20:00

Velké dobrodružství Čtyřlístku
Trabantem tam a zase zpátky
Modlitba
Hellboy
Hledá se Yetti
Metallica: Francie na jednu noc
Mrňouskové 2: Daleko od domova
Teroristka
Nikdy neodvracej zrak

Cinema City

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

28. 3.–3. 4. Arctic: Ledové peklo, Dumbo, My
4.–10. 4.
Shazam!, Teroristka, Velké dobrodružství Čtyřlístku
11.–17. 4.	After: Polibek, Hellboy, Mirai, dívka z budoucnosti,
Řbitov zvířátek, Trabantem tam a zase zpátky
18.–24. 4.	Hledá se Yetti, La Llorona: Prokletá žena, Mrňouskové 2:
Daleko od domova
25. 4.–1. 5. Avengers: Endgame, Mia a bílý lev
Dále hrajeme: C aptain Marvel, Co jsme komu zase udělali?, Jak vycvičit
draka 3, Kouzelný park, LOVEní, Pašerák, Psí veličenstvo,
Putování se sobíkem, Skleněný pokoj, Všechno nejhorší 2,
Zelená kniha, Ženy v běhu

CineStar

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

28. 3.–3. 4. Dumbo
4.–10. 4.
Shazam!, Teroristka, Velké dobrodružství Čtyřlístku
11.–17. 4.
After: Polibek, Hellboy, Řbitov zvířátek
18.–24. 4.	Hledá se Yetti, La Llorona: Prokletá žena, Mrňouskové 2:
Daleko od domova
25. 4.–1. 5. Avengers: Endgame, Mia a bílý lev, Nikdy neodvracej zrak
Dále hrajeme: C aptain Marvel (2D i 3D), Jak vycvičit draka 3 (2D i 3D),
Kouzelný park, LOVEní, Manželské etudy: Nová generace,
Pašerák, Psí veličenstvo, Putování se sobíkem, Skleněný
pokoj, Zelená kniha, Ženy v běhu

KD Šeříková

Šeříková 2428/13, 326 00, Plzeň, www.kdserikova.eu

Věrní nevěrní
Teroristka
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Teroristka
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Shazam!
Trabantem tam a zase zpátky
Řbitov zvířátek

11. 4. 19:00 V ladimír Mišík & ETC, host: Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band
12. 4. 20:00 Visací zámek, S.P.S.
13. 4. 20:00 Ozzy Osbourne revival Praha, Halford revival
19. 4. 19:00 Bigbítové Velikonoce: Kabát revival, Telefon, Aušus, DOA
20. 4. 20:00 Komunál + Limetal
21. 4. 20:00 Velikonoční diskotéka Petra Březiny
25. 4. 19:00 Supergroup.cz: Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Miloš Meier,
Vladimír„Guma“ Kulhánek, Roman Dragoun, Jan Hrubý
27. 4. 20:00 Benefit – 50 let, host: Sifon naEx + Tomáš Navrátil
3. 5. 20:00 Argema + Gallileo
30. 5. 19:00 Queenie – Queen tribute band
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Kino a divadlo Káčko

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

4. 4. 20:00
5. 4. 20:00
6. 4. 17:00
		20:00
7. 4. 15:00
		18:00
11. 4. 20:00
13. 4. 20:00

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
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Rock´n´Beat Club, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
Burger bistro Hardy, Františkánská 12

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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UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

STAČ Í ČT YŘ I KR O KY
K D O SA ŽE N Í ZM ĚNY..

1/ Navštívit laserové
centrum VS LASERA
2/ Zbavit se chloupků
3/ Dát pryč tetování
4/ Odstranit vrásky

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

Na detailech totiž záleží!

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

Přijďte fandit
a bavit se!

Bohatý
doprovodný program

• vystoupení kapely POP´s
• mobilní fyzioterapie
• bungee trampolína
• horolezecká stěna
• frisbee park
• prezentace složek IZS
• skákací hrad a preventivní
aktivity Městské policie Plzeň

• prezentace vozidel Suzuki
• malování na obličej
s Hitrádiem FM Plus
• prezentace dalších
partnerů akce

Z důvodu konání půlmaratonu budou probíhat 13. 4. 2019 od 9:50 do 13:00 hodin uzavírky
na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha. Využijte proto parkoviště
před Západočeskou univerzitou na Borech, odkud pro Vás bude zajištěna kyvadlová doprava
k areálu Škodaland. Dojde také k omezení spojů MHD linky č. 21 a č. 26.

