SLAVNOSTI
SVOBODY
PLZEŇ
3.–6. KVĚTNA 2019
www.slavnostisvobody.cz

květen 2019 | www.zurnalmag.cz

1899–2019

Už 120 let
vozíme Plzeň
Oslavte to s námi!
15. 6. 2019/ vozovny Karlov a Slovany
Program
↑ zajímavé prohlídky vozoven
↑ jízdy nejen plzeňskými
historickými vozy
↑ bohatý doprovodný
program pro děti
i dospělé

www.pmdp.cz

OBSAH

4

ŽURNÁL

Slovo redaktora

AKCE MĚSÍCE

Divadlo J. K. Tyla v Plzni | Slavnosti svobody Plzeň
Pivovarské muzeum slaví 60 let | MĚŠŤANSKÁ BESEDA

TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

14–17

DIVADLO

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

18–19

GALERIE

Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

20–23

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy

24–28

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

29–33

RESTAURACE

Názor Radky Trylčové | To nejlepší z restaurací
Přehled restaurací

34–35

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby

36–42

květen 2019 | www.zurnalmag.cz

5–13

3

SLOVO REDAKTORKY
®

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

sezóna báječného počasí neodvolatelně
začala. Je po Velikonocích a jsou tu čarodějnice a máj, lásky čas. A taky kalendář
plný různých akcí pod širým nebem. Západ
Čech jako každoročně oslaví konec druhé
světové války a osvobození spojeneckými
vojsky. Do Plzně dokonce i letos přijedou
váleční veteráni. Jsou to pánové, před nimiž už lze jen smeknout a hluboce se poklonit. Nejen v úctě za to, že nám v roce 1945 vybojovali svobodu,
ale i za to, že ve věku blížícím se stovce absolvují cestu z Belgie či Spojených
států, aby se mezi nás – možná naposledy – podívali. Jsou to skuteční chlapi, kteří se nevzdávají. K návratům do Plzně musejí mít setsakramentsky silné důvody.
Zřejmě tu v pětačtyřicátém prožili tak silné momenty, že jim je ani následujících
čtyřicet let z duší nevymazalo. A v roce 1990 je oživili dalšími zážitky a emocemi,
které jim i dnes pomáhají zvládat dlouhé a náročné cestování. Plzeň je prostě
v květnu výjimečná. Nikde jinde se konec druhé světové války tak intenzivně
nepřipomíná. Je fajn mít něco, co jinde nemají.
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Věcí, které má jen Plzeň, ale najdete na následujících stránkách víc. Divadlo
například chystá českou premiéru muzikálu Billy Elliot. Jazz bez hranic přiveze
skvělého černošského bubeníka Davida „Fingerse“ Haynese. A jedině v Plzni se
také můžete podívat na Plzeňské dvorky.

PRODUKČNÍ,
KULTURA A DISTRIBUCE
Ing. Lucie Riegrová
Tel.: +420 728 311 284
lucie.riegrova@zurnalmag.cz

Ovšem za návštěvu stojí i akce, které sice nejsou jedinečné tím, že je jinde než
v Plzni nemají. Například takovou Antigonu viděli diváci vůbec poprvé už před
bezmála dvěma a půl tisíciletími. Můžeme jen odhadovat, kolik lidí ji za tu dobu
vidělo, ale k přesnému číslu se asi ani nepřiblížíme. Nicméně se mezi ně můžeme
zařadit i my, protože divadlo nasazuje Antigonu do svého repertoáru na jevišti
Velkého divadla.
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Tisíce lidí také milují nejrůznější festivaly zasvěcené dobrému jídlu. Plzeňský
Beko Fresh Festival není výjimkou. Jeho letošní ročník slibuje nové gastronomické zážitky, pestřejší program a kvalitnější zázemí. Jmenovitě pivní zónu s živou
hudbou, vinařskou zónu s řízenými degustacemi nebo plážovou barovou zónu.
A kromě tváře festivalu Zdeňka Pohlreicha se na pódiích objeví také Roman Vaněk, Roman Paulus nebo autor Gastromapy Lukáš Hejlík.
Ať už se rozhodnete trávit své volné chvíle na něčem jedinečném, nebo sáhnete
po tradici, přeji vám, ať si to užijete přesně tak, jak si to představujete.

FESTIVAL SVĚTLA A UMĚNÍ
VE VEŘEJNÉM PROSTORU 2019

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

březen 2019 l www.zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. května
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Amfiteátr Lochotín

04/05
19:00
Velké divadlo

Antigona
Síla Sofoklova díla, díla, jež bylo napsáno v časech antického Řecka, spočívá v moudrosti postoje k životu,
dramatické sevřenosti a v básnickém jazyce. Na rozdíl
od jiných velikánů té doby nejsou hybatelem děje bohové, ale člověk. Námět pro Antigonu čerpal Sofokles
z legend o bájných Thébách. Antigona, dcera krále Oidipa, se vzepře nelidskému zákonu, který vydal autoritářský vládce města. Pro lásku k životu, který je pro ni
nepřijatelný bez morálních hodnot, je připravena k oběti nejvyšší. Její postoj má sílu probouzet lidi ze zaběhnutých stereotypů, zaujímat stanovisko a v důsledku toho
měnit řád věcí. Sofoklova tragédie je o odpovědnosti jedince za morální hodnoty společnosti, ve které žijeme.

11/05 / 19:00
Nová scéna DJKT

Billy Elliot
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Na květen připravilo divadlo exkluzivní novinku –
českou premiéru muzikálu Billy Elliot, jednoho
z celosvětově nejpopulárnějších a nejoceňovanějších muzikálových děl současnosti. Zcela výjimečný anglický muzikál podle stejnojmenného filmu
vypráví strhující příběh jedenáctiletého chlapce
Billyho, který touží uplatnit svůj neobyčejný taneční talent. Podaří se mu překonat nepřízeň rodiny
a drsného hornického prostředí během radikální
stávky proti uzavření místních dolů? Jedinečnost
muzikálu tkví kromě silného příběhu a emotivní
hudby Eltona Johna také v obsazení hlavních rolí
dětskými představiteli. Náročnost těchto úloh
dosvědčuje mimo jiné i množství cen, které mladí interpreti za své výtečné ztvárnění získali. „Billy
Elliot je snad nejlepší muzikál, který jsem kdy viděl. Svým silným, citlivým příběhem a inspirujícím zpracováním mě zasáhl ihned, když jsem ho
poprvé v Londýně viděl,“ říká šéf muzikálového
souboru DJKT, režisér Lumír Olšovský a dodává:
„Jsem opravdu šťastný, že se nám podařilo na tento skvělý titul získat licenci nejen jako vůbec prvnímu divadlu v České republice, ale i jako jednomu
z prvních divadel v celé Evropě.“
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16 a 24/05
19:00
Velké divadlo

Drahomíra
a její synové
Krvavé křtiny, nebo Drahomíra a její synové, jak zní celý
název tohoto kusu, je jednou z nejslavnějších Tylových
historických her. Děj dramatu vychází z historických skutečností: po smrti knížete Vratislava usedá na knížecí stolec Václav (později svatý, patron České země) a země je
pod záminkou šíření křesťanství ohrožována německým
císařem Jindřichem Ptáčníkem. Václavova matka Drahomíra posílá vojsko na pomoc svému kmeni Polabských
Slovanů, ovšem Jindřich v odvetu přitáhne před Prahu,
kde se s ním Václav snaží vyjednat mírové řešení. S tím nesouhlasí jiní zemané a čeští páni pod vedením Václavova
bratra Boleslava, kteří chtějí svou vlast bránit. Hlavními
postavami hry jsou bratři Václav a Boleslav, jejich matka Drahomíra a babička Ludmila, z nichž každá zaujímá
k situaci vlastní, psychologicky pochopitelné stanovisko, z něhož plyne konflikt rodinný i politický. Drahomíra
vznikla roku 1849 na kroměřížském sněmu z dramatické
situace, kdy propukl konflikt mezi většinou sněmu a vládou. Tyl nenapsal jen dílo o minulosti, ale použil historie
jako zrcadla, v němž se odráží současnost. I dnes pokládá
otázky o principech a idejích svobody, demokracie a slo| www.zurnalmag. cz
vanské vzájemnosti.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
16 a 17/05 / 19:00
Nová scéna DJKT

Duch (Ghost
The Musical)
Komedie, romantika i napětí – to vše v sobě spojuje
muzikál Duch. Je jevištní podobou stejnojmenného
filmu z roku 1990, v němž se v hlavních rolích představili Patrick Swayze, Demi Moore a Whoopi Goldberg.
Zápletka muzikálu, v němž se prolíná skutečný a nadpozemský svět, se točí kolem téměř pohádkového
návratu ducha zavražděného Sama k jeho snoubence
Molly. Prostřednictvím bláznivé šarlatánky Ody Mae
chce totiž pomoci objasnit svou náhlou a nespravedlivou smrt, ochránit svou milovanou Molly a rozloučit se
s ní před odchodem na věčnost.

21/05 / 19:00
Nová scéna DJKT

Edith – vrabčák
z předměstí
Edith z plzeňského jeviště neodchází. Osudy slavné francouzské šansoniérky převedl do jevištní podoby přední
český choreograf Libor Vaculík, autor libreta i režisér inscenace. Inscenace mapuje životní cestu Edith Piaf od tuláckého dětství přes bouřlivé mládí po zralý věk ve světě
show-businessu, zachycuje její osudové lásky i souboj
s alkoholem, drogami a zákeřnou nemocí, které nakonec
předčasně podlehla. Její vzlety a pády se staly impulzem
k hledání nové formy vyjádření. Vznikl tak taneční muzikál – divadelní forma v českém divadle nová a unikátní.
V inscenaci zazní nejslavnější a nejkrásnější šansony Edith
Piaf ve strhujícím podání Radky Fišarové.

fenoménem porna a pornografie v českých zemích. Podobně jako u hry Plzeň 1953, kterou Ján Šimko připravil pro DJKT v roce 2015, jde o částečně dokumentární
inscenaci, která vychází z rozsáhlého sběru materiálů
a studia rozličných pramenů a zároveň přináší fiktivní
příběh mladé učitelky AnneMarie.

11/06 / 17:00
Nová scéna DJKT

28/05 / 19:00
Malá scéna DJKT

50 odstínů
(České porno)
Jakým způsobem ovlivňuje pornografie náš běžný
život? A jakým způsobem ovlivňuje náš běžný život
| www.zurnalmag.
cz
pornografii?
50 odstínů je inscenace,
která se zabývá
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Galavečer
Literární kavárny
Slavnostní večer oblíbeného projektu mladých a nadějných spisovatelů se letos uskuteční ve foyer Nové scény.
Kromě čtení vítězných textů všech čtyř kol, v podání herců činohry DJKT, vás pobaví i několik hudebních vystoupení taktéž v režii našich činoherců. Vstupné se neplatí,
7
všichni jsou srdečně zváni!
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OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

Pátek 3. května

9.00–20.00
park za
OC Plzeň Plaza

Křižíkovy sady
Proluka

Pobřežní ulice
(KD Peklo)
Chodské náměstí
Husova ulice

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, prezentace ubikací vojáků,
polních dílen, polní kuchyně, replika pozorovacího letounu Piper L4H, střelba akustickou municí
Tábor Čs. samostatné obrněné brigády, Tábor RAF a WAAF
9.00–13.30 školní exkurze, 13.30 pěvecké vystoupení WAAF a RAF,
15.00 pěvecké vystoupení WAAF, 17.00 autogramiáda autorů letecké literatury
Výstavy

13.00

Hudební a kulturní scéna v amfiteátru
13.00 Radio Dixie, 15.00 military vstup, 16.00 THE MYNE, 17.15 military vstup, 18.00 SEMTEX

20.00

Military bál pod širým nebem – Banjo Band Romana Kopeckého

10.00–18.00

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

9.00–20.00

Tábor americké 2. pěší divize – projekt Plzeň 1945 představí život amerických vojáků
v táboře a civilistů v roce 1945
16.45 vystoupení folklórního souboru

9.00–14.00

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

9.00–20.00

Camp Raiders – expozice zaměřená na ukázku současných ozbrojených složek USA,
a to zejména US Army a USMC

16.30

Položení květin u Památníku 2. pěší divize

17.30

Položení květin u Památníku 16. obrněné divize a Památníku čs. vojákům bojujícím
na západní frontě
18.00 Big Band Konzervatoře Plzeň

náměstí Republiky

18.00–22.00

19.45 Zdravice primátora města Plzně
20.00 Plzeňská filharmonie – open air koncert

Sobota 4. května
9.00–20.00

park za
OC Plzeň Plaza

10.00

20.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, prezentace ubikací vojáků,
polních dílen, polní kuchyně, replika pozorovacího letounu Piper L4H, střelba akustickou municí
Tábor Čs. samostatné obrněné brigády, Tábor RAF a WAAF
10.00 a 13.00 pěvecké vystoupení WAAF a RAF, 15.00 pěvecké vystoupení WAAF
Výstavy
Hudební a kulturní scéna v amfiteátru
10.00 Radio Dixie, 11.00 military vstup, 12.00 Radio Dixie, 14.00 JACK RELOADED,
15.00 military vstup, 15.45 Diamonds Dance Group „Krásné ženy na pancířích v rytmu
Tyngle Tanglu“, 16.30 POUTNÍCI, 17.30 military vstup, 18.00 Diamonds Dance Group
„Krásné ženy na pancířích v rytmu Tyngle Tanglu“, 18.30 TAXMENI
Military bál pod širým nebem – TUTEN SWING

10.00–18.00

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

10.00–17.00

Interaktivní rodinná soutěž „Z Dunkirku do Plzně“
Trasa: kemp za Plazou – nábřeží řeky Mže – Rooseveltův most – náměstí Republiky

Sobota 4. května (pokračování)
Tábor americké 2. pěší divize – projekt Plzeň 1945 představí život amerických vojáků
v táboře a civilistů v roce 1945
Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.00

14.00 MLADINKA A ONDRÁŠEK - dětské folklórní soubory z Plzně a Brna
16.00 Módní okénko – ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20. století
17.15 Back to 1945 Speciál – dobová taneční zábava

Pobřežní ul.
(KD Peklo)

9.00–20.00

Camp Raiders – expozice zaměřená na ukázku současných ozbrojených složek USA,
a to zejména US Army a USMC

Měšťanská beseda

9.00

Beseda s veterány 2. světové války, autogramiáda

náměstí Míru

16.30

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

12.00

Junior Orchestr Plzeň

13.45

Vyhlášení stipendia generála Pattona

14.30

Five Rivers Blues Band

16.30

Pilsner Jazz Band

18.30

New Time Orchestra a Hana Holišová

náměstí
Republiky

Amfiteátr
Lochotín

21.00

Čechomor

20.00

Koncert švédské metalové skupiny SABATON
www.ticketportal.cz

Neděle 5. května
14.00–18.00
park za OC Plzeň
Plaza
10.00
10.00–18.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, prezentace ubikací vojáků,
polních dílen, polní kuchyně, replika pozorovacího letounu Piper L4H, střelba akustickou municí
Tábor Čs. samostatné obrněné brigády, Tábor RAF a WAAF
14.00 autogramiáda autorů letecké literatury, 15.00 pěvecké vystoupení WAAF
Výstavy
Hudební a kulturní scéna v amfiteátru
10.00 Radio Dixie, 14.30 ST. JOHNNY, 15.30 military vstup, 16.30 BIG BOY BAND
Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, program pro děti

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

Tábor americké 2. pěší divize – projekt Plzeň 1945 představí život amerických vojáků
v táboře a civilistů v roce 1945
13.00 THE DIXIE HOT LICKS – vystoupení plzeňské dixielandové kapely
15.00 Muži i ženy bojující – prezentace vojenských stejnokrojů

Pobřežní ul.
(KD Peklo)

9.00–18.00

Camp Raiders – expozice zaměřená na ukázku současných ozbrojených složek USA,
a to zejména US Army a USMC

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

náměstí
Republiky

11.00

CONVOY OF LIBERTY – přehlídka vojenských historických vozidel
s přeletem historických a moderních vojenských letounů
11.00 výjezd ze Sukovy ul.
12.30 předpokládaný dojezd na náměstí Republiky

11.30

Přivítání Convoy of Liberty podle lidových tradic se souborem písní a tanců JISKRA

14.00

Eddie Edward & Friends

15.30

Marien

17.00

Hradišťan & Jiří Pavlica

Pondělí 6. května
Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

Tábor americké 2. pěší divize – projekt Plzeň 1945 představí život amerických vojáků
v táboře a civilistů v roce 1945
9.00–14.00 Školní exkurze – komentované prohlídky tábora pro školy, nutná rezervace
na www.plzen1945.cz

radnice, náměstí
Republiky

10.30

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

Americká třída

16.00

Hlavní vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!“

Změna programu vyhrazena
Official Member of the

Partneři projektu:
www.liberationroute.com

Doprovodný program na www.slavnostisvobody.cz

PIVOVARSKÉ MUZEUM SLAVÍ 60 LET

Pivovarské muzeum
slaví 60. výročí
V květnu uplyne již 60 let od otevření Pivovarského muzea v Plzni, které
patří k nejstarším muzeím svého druhu v Evropě. Z ulice nenápadný dům
skrývá velké bohatství. Jeho součástí je středověká sladovna, která fungovala až do 2. poloviny 19. století. Neuvěřitelný je příběh vzniku muzea!
Prvotní myšlenka na založení je stará již 90 let, ale na uskutečnění má
hlavní zásluhu Jan Hejtmánek, zachránce památek. Dokázal přesvědčit
vedení města, že domy určené k demolici stojí za to zachránit a zřídit
v nich unikátní Pivovarské muzeum spojené se slávou plzeňského piva.
Přijďte zažít genius loci muzea na vlastní kůži. V rámci těchto oslav se
bude konat několik zajímavých akcí, které byste si neměli nechat ujít.
		

31/05 / 18:00–24:00

31/05–31/12

Velkolepá
Muzejní noc

Výstava: Pivovarské muzeum již 60 let

Veškeré oslavy k 60. výročí
muzea započnou právě během plzeňské Muzejní noci.
Pivovarské muzeum vás přivítá za svitu loučí a nabídne
zážitky dosud nepoznané – uslyšíte hrát původní orchestrion, uvidíte rozpohybovaný parní stroj, poslechnete
si příběh staré sladovny, kde se dozvíte, co je to valach,
a mnoho dalšího… Na valečce vám samotné autorky
představí unikátní výstavu k 60. výročí muzea. Pro děti
bude na muzejní půdě představena nová čtenářská dílna „Příběhy z muzejní půdy“.
Prohlídku není zapotřebí si předem rezervovat, muzeum si procházíte sami a průvodci vám budou k dispozici
pro názorné ukázky a přednášky v průběhu celé prohlídkové trasy. Symbolické vstupné činí 50 Kč.
Nenechte si ujít netradiční atmosféru muzea, které
bude pouze v tento den otevřené až do půlnoci. Navíc
na dvorečku muzea pak můžete posedět s pivem Pilsner Urquell, opéct si buřty, sledovat bednáře při práci
a k absolutní idyle zahraje harmonikář z pavlače.
Plzeňské historické podzemí otevře také své brány
do sklepení v rámci Muzejní noci. Komentované prohlídky se budou konat každých 20 minut. Poznáte tak
život pod městem a odhalíte tajemství autentických
nálezů a zákoutí, které podzemí skrývá. Symbolické
vstupné je 50 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma. Pouze
upozorňujeme, že děti do 3 let není možné z bezpečnostních důvodů pustit na trasu. Doporučujeme si prohlídku koupit předem online na www.prazdrojvisit.cz.
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Unikátní výstava, jež bude prvně představovat nejstarší
a nikdy nezveřejněné fotografie z doby záchrany právovárečného domu, ve kterém sídlí od roku 1959 právě Pivovarské muzeum. Dále uvidíte fotografie, jež zachycují
vznik muzea a některých jeho vůbec prvních exponátů.
Proniknete tak do historie vzniku muzea a odtajníte proměny budovy Pivovarského muzea v čase za posledních
90 let – od první myšlenky na založení muzea do dneška. Výstava bude dostupná v běžnou otevírací dobu
muzea až do konce roku.

Příběhy z muzejní půdy
Čtenářské dílny nejen pro děti jsou novinkou letošního
výročního roku muzea a nesou název Příběhy z muzejní
půdy. Přijďte si s dětmi vyslechnout na muzejní půdu
poutavé čtení starých i nových příběhů. Poprvé na Muzejní noc 31. 5. Dále se budou konat první a třetí sobotu
v červnu, a pak i v září od 10 do 12 hodin. Vstupné bude
symbolických 50 Kč.

Prohlídky Pivovarského muzea
Každý den se můžete od 10 do 18 hodin nechat pohltit
atmosférou původního právovárečného domu, který
vám představí nejstarší historii města Plzně, počátky
a vývoj pivovarnictví, sladovnictví, bednářství, povoznictví a pohostinství. Poznáte sladovnu, takzvaný
hvozd, valečku, laboratoř i sklepy. Podíváte se na pivní
korbely ze skla, keramiky a cínu, kolekci pivních lahví
a další sběratelské kuriozity. Vstupné 90 Kč, zvýhodněné
60 Kč, děti do 6 let zdarma.
Veškeré akce najdete na www.prazdrojvisit.cz
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku s Viggem Mortensenem vyhrál tři Zlaté glóby a tři Oscary včetně toho za nejlepší snímek.
Zelenou knihu můžete vidět 1. května. Další oscarový hit má Kino Beseda na programu hned druhý den. Hudební jízda Bohemian Rhapsody vás provede historií Queen až po památný koncert Live Aid v roce
1985. A do třetice – jednooscarový snímek Zrodila se hvězda (6. 5.)
se může pochlubit nejen skvělým výkonem Lady Gaga, ale i nejlepší
filmovou písní.

„Nadupaný květen: Oscarové opáčko,
nový Clint Eastwood i Pedro Almodóvar.“
V premiéře v květnu uvidíte novinku Clinta Eastwooda, kde si opět
střihnul hlavní roli. Pašerák (8. 5.) vás seznámí s 80letým Earlem Stonem, který je zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své
firmy. A tak jako brigádičku vezme práci řidiče. Pohoda. Jenže Earl
neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému mexickému kartelu. Druhou novinkou je Bolest a sláva (27. 5.). Salvator Mallo je slavný filmový režisér, který sice posbíral mnoho
úspěchů, ale nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít,
musí najít příčinu. Bolest a sláva je nejnovějším počinem z pera kultovního španělského režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara.
Z českých filmů se můžete těšit na romantickou komedii Léto s gentlemanem (2. 5.), naprosto okouzlující
Skleněný pokoj (9. 5.), Teroristku (15. a 29. 5.) s Ivou Janžurovou a Martinem Hofmannem, pobaví vás Ženy
v běhu (16. 5.) či Alois Švehlík v posledním filmu Jiřího Mádla Na střeše (30. 5.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Bára Poláková
v Besedě
Kráva, Nafrněná nebo
2-8-5… tak tyhle pecky jistě zaznějí 20. října
na koncertě Báry Polákové v Měšťanské besedě. Ale můžete se těšit
i na další písničky z Bářiných
dvou alb. Jedna z nejoblíbenějších zpěvaček poslední
doby se chystá do Plzně. Bára Poláková se s moderním
popovým zvukem a svébytnou poetikou vymyká všem
kategoriím. Přesto je ale oblíbená kritiky – o čemž svědčí mimo jiné pět cen Anděl – i fanoušky, kteří oceňují
hlavně Bářiny živé koncerty, na jejichž úspěchu má nemalý podíl doprovodná kapela složená z výborných
muzikantů v čele s kapelníkem Davidem Hlaváčem.
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16/06
20:00

S Magdalenou
Koženou v zahradě

Zahradou vzdechů, jak se jmenuje nový program
jedné z nejproslulejších pěvkyň současnosti, vás
provede v červnu v Besedě Magdalena Kožená.
Její novinka je sestavena z dramatických scén slavných ženských hrdinek, jako je Armida nebo Ariadna, ale i méně známých příběhů oddané lásky.
S Magdalenou vystoupí soubor Collegium 1704
pod taktovkou světově uznávaného dirigenta
Václava Lukse.

17/09
19:30

Rozbalí to Havelka

Držte se pevně svých židlí! Chystá se
na vás prudký útok hot-jazzu nebo swingu, a to vše
v podání Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Výběr nejkrasších a podmanivých kusů saisóny, českých i amerických, si můžete poslechnout 17. září
v Měšťanské besedě.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

25/09 / 19:00

Izer se vrací
Zdeněk Izer se vrací do Měšťanské besedy, a to rovnou Na plný
coole. Tak se jmenuje jeho aktuální pořad, který vás na konci září
pobaví v Besedě. Opět se můžete těšit na Zdeňkův nezaměnitelný humor a dojde i na zábavné scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

10/10 / 19:00

Bárta naladí
na nové album
Dan Bárta se svou skupinou
Illustratosphere aktuálně připravují nové album, a pokud vše půjde, jak má, dočkáte se
na říjnovém koncertu v Měšťanské besedě malé ochutnávky. A také se kapela představí v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou.

13/10 / 19:00

Vztahy jsou prostě
zamotané
O tom, že jsou vztahy zamotané, se můžete přesvědčit
v půlce října v Měšťanské besedě. Díky komedii Vztahy
na úrovni totiž zjistíte, že jsou vaše vztahy stejně strastiplné a legrační jako u jiných lidí, že se v nich také křičí, lže
a leze po kolenou. V hlavních rolích Lukáš Vaculík, Viktor
Limr či Kateřina Hrachovcová.

18/11 / 19:00

Leto v Besede
19. 6.

LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK:
VE DVOU TOUR 2019

10. 7.

JAZZ & SWING NIGHT
PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV

17. 7.

ONE KNOR SHOW: NEŽ ZAČNU

24. 7.

VÁCLAV NOID BÁRTA
& BEKBEK CLAN

19. 8.

SZIDI TOBIAS & BAND

4. 9.

COMMEDIA DELL’ARTE II.
Akce se konají na zahradě Měšťanské besedy.
V případě nepříznivého počasí budou přesunuty do sálu.

Hradišťan
& vzpomínka
na Jana Skácela
Tak tohle bude neskutečná podívaná. Originální hudební seskupení Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou vystoupí v Besedě mimořádně také s hercem Martinem Stránským. Písněmi
a recitací vzpomenou na básníka Jana Skácela. Tento
jedinečný koncert připomene 30 let od jeho úmrtí.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
do 10/06

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Plzeňský varhanní
festival 2019
Dvanáctý ročník Plzeňského varhanního festivalu zahájil
29. dubna plzeňský rodák Adam Viktora za doprovodu
zpěvu Gabriely Eibenové, a kromě výstavy o varhanářské
rodině Guthů nabídne ještě tři vystoupení, která proběhnou vždy v pondělí od 19 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Františkánské ulici. 13. května zde vystoupí dómský varhaník katedrály sv. Víta v Praze Josef Kšica
se skladbami Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka
i jeho vlastní improvizací. 27. května se na festivalu představí regenschori baziliky sv. Martina v německém Amberku Bernhard Müllers a letošní ročník uzavře 10. června
Plzeňanům již dobře známý varhaník Pavel Šmolík s manželkou Ivetou, která jej doprovodí na flétnu. Více informací na www.plzenskyvarhannifestival.cz.

TIP NA KVĚTEN
16/05 / 19:00

Měšťanská
beseda

Balkansambel
& Plzeňská
filharmonie
Balkansambel – dvě do sebe vpletená slovíčka tvoří
název originálního seskupení svobodomyslných
muzikantů. A také charakterizují hlavní předmět
jejich hudebních zájmů, ale také do jisté míry vystihují způsob jejich přístupu k hudbě. Odrazovým
můstkem tvořivosti Balkansamblu je především
tradiční hudba balkánských kultur: v nemalé míře
se tato kapela zaměřuje i na slovenské lidové písně
či na vážnou nebo jazzovou hudbu. Hrají ve složení
Marek Pastírik – alt saxofon, tarogató, kaval, gajdy,
bawu, Martin Noga – trombón, Andrej Rázga – trubka, Juraj Hodas – tuba, Martin Králik – bicí, Veronika
Važánová – zpěv a Peter Hrubý – akordeon. V Plzni
zahrají spolu s Plzeňskou filharmonií. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
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01/05
20:00

Zach´s Pub

t eepee & I Love You
Honey Bunny

Hned první květnový večer se u Zacha představí dvě kapely, které patří mezi to nejlepší, co současná tuzemská
indie scéna nabízí. Místní teepee se nedávno vrátili z anglického turné a na tomto koncertě mimo jiné představí
nový singl „Around It“ z připravovaného nového alba,
které vyjde pod berlínským labelem Springstoff. Společnost jim bude dělat spřízněná pražská parta I Love
You Honey Bunny, která loni vydala dlouho očekávané
a velmi dobře hodnocené debutové album „Cosmic
Background Radiation“.

03/05 / 20:00

KD Šeříková

Argema

Argema. Fenomén z jižní Moravy ve svém zlatém období
první poloviny 90. let válcoval hitparády. Své domovské
Uherské Hradiště a jeho čtvrť Jarošov pak chlapci z kapely zvěčnili v hitu Jarošovský pivovar. Nebyl však jediný
– všichni si jistě vzpomeneme na písně jako Tohle je ráj,
Modrý pondělí, Milión snů. Složení kapely se několikrát
obměnilo, ze současné sestavy vydržel celých 36 let jen
srdcař Pepa Pavka. Nyní kapela přijíždí 3. května do KD
Šeříková přesvědčit i západočeské publikum o tom, že
poctivý rock se neztratí ani na druhé straně republiky.

04/05 / 20:00

Amfiteátr Lochotín

Sabaton

První květnovou sobotu ozdobí
švédský „metalový tank“ svým
koncertem Slavnosti svobody v Plzni! Kapela Sabaton
v čele s frontmanem Joakimem Brodenem, který je hrdý
na své České občanství, již dříve např. 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 jsou v prodeji na www.mastersofrock.cz nebo v předprodejních sítích TicketPortal, Ticketmaster, TicketStream
a Plzeňská vstupenka.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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11/05 / 12:00

Amfiteátr Lochotín

Majáles Open Air

Již třicátý ročník tradičních
studentských slavností letos
zůstává i pro letošní rok v největším českém přírodním amfiteátru a v májovém měsíci, jehož začátkem
také v Plzni odstartuje program studentských aktivit.
Po loňském prosluněném ročníku by byl hřích pokoušet
se o návrat do tradičního dubnového termínu, a tak se
v sobotu 11. května můžete těšit tradičně na celou řadu
známých jmen, které patří mezi absolutní špičku na tuzemské nebo slovenské hudební scéně! Hlavní hvězdou letošního ročníku bude bezesporu kapela Kryštof
a mezi další potvrzené interprety patří např. Horkýže
Slíže, Mirai, Harlej, Majk Spirit, Lenny, Jelen, Trautenberk nebo Gaia Mesiah. Více informací a vstupenky
na www.plzen.majales.cz.

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. Koncert bude
k sezení. Můžete se těšit na intimnější atmosféru, přímý
kontakt mezi publikem a kapelou, a v Plzni také na zpěvačku Nelly v roli předskokana.

16/05
20:30

Zach´s Pub

Jananas

Jananas je kapela, kterou si nespletete. Skupina vedená
charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho
narušovala stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku
přerostla. Mezi hlavní přednosti Jananasu patří inteligentní texty a jemný podvratný humor, přestože tato
cílená mystifikace občas dovede kapelu do svízelné
situace, například, když všichni hudební novináři a fanoušci začnou věřit, že kapela je z Brna. Jananas mají
na kontě za bezmála 15 let existence dvě dlouhohrající
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

30. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
8. – 26. 7. 2019
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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alba, na kterých se nebojí folk okořenit třeba hip hopem
i netradičními texty a patří bezesporu mezi nejosobitější brněnské kapely posledních let!

21/05
20:00

Anděl Music Bar

Meduzik Night vol. 8

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

30/05 / 19:00

KD Šeříková

Queenie

30. května přijíždí do KD Šeříková kapela, jež s repertoárem
Queen zažila i světová pódia. Queenie je nejlepším

TIP NA ČERVEN
01/06 / 15:00

DEPO2015

Maškarní bál
pro malé i velké & Plzeňská
filharmonie
Děti od tří do devětadevadesáti let zve Plzeňská
filharmonie na maškarní bál ke Dni dětí. Na všechny tu čekají pohádkové postavy a s nimi pytel zábavy. Soutěží se samozřejmě i o nejhezčí masku!
V hlavních rolích účinkuje Svatopluk Schuller, ale
dostaví se i tanečníci z Taneční školy Filipa Gregoriadese a další hosté. Plzeňskou filharmonii
řídí Alena Jelínková, programem provázejí Lenka Kavalová a Tomáš Ille. Vstupenky již v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.
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českým tributem této britské legendy. Svůj program
označuje jako koncertní divadlo, čímž se odlišuje
od ostatních kapel revivalového typu. Zároveň se může
pochlubit světovými úspěchy, jako např. vystoupení
na oficiálních oslavách narozenin britské královny Alžběty II. či pozvání na velké setkání fanoušků Queen
ve švýcarském Montreaux. Zastavte se i vy v KD Šeříková
a vezměte s sebou i dospívající ratolesti, ve kterých se
díky současnému většímu zájmu o Queen možná probudila zvědavost.

30/05
20:30

Zach´s Pub

Ivan Hlas

Ivan Hlas – pro někoho bílý indiánský náčelník, pro někoho spíš poslední pražský bohém, ale v každém případě
originální zpěvák, textař a skladatel s jasným rukopisem,
který za svůj život vystřídal nesčetně zaměstnání, hrával
v hospodách, na konečné náhodně zvolené tramvaje
a natočil celou řadu zásadních desek, které patří do zlatého fondu české hudební scény. V posledních letech
vystupuje společně s Jaroslavem „Olinem“ Nejezchlebou a Norbi Kovácsem v Ivan Hlas Triu, se kterým se také
koncem května vrací do plzeňského Zach´s Pubu.

31/05 / 21:00

Buena Vista Club

The Dozen Street
feat. David „Fingers“ Haynes (USA)
David „Fingers“ Haynes, legendární americký černošský bubeník nominovaný v roce 2008 na Grammy, přijede do Plzně jako host R&B souljazzové kapely The
Dozen Street se zpěvačkou Mirkou Novak. David patří
mezi špičky, spolupracoval například se Stevie Wonderem, Princem nebo Joe Zawinulem. Těšte se na sametový zvuk v doprovodu dvou back vokalistek zpracovaný
do pozoruhodných aranží.

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 příkvěten 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

rodním 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. Headlinerem pátečního programu
budou vlčáci Powerwolf, kteří s novým albem vyprodávají
sály po celé Evropě a těšit se také můžete na švédskou
stálici Hammerfall a finskou legendu Amorphis. Mezi
největší hvězdy druhého dne budou patřit Amon Amarth
ze Švédska, legendární britská parta Cradle Of Filth nebo
finští Stratovarius a o vyvrcholení posledního festivalového dne se postará švédská kapela Arch Enemy v čele
s charismatickou Alissou, před kterými vystoupí glam
metalová ikona Dee Snider z Twisted Sisters a finové Korpiklaani. Kompletní program a novinky najdete na webu
www.metalfest.cz nebo oficiálním festivalovém fb profilu.

05/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Již od roku 2013 pořádá orchestr Pilsner Jazz Band vždy první středu v měsíci akci s příznačným názvem „Po siréně
swing!“, na který si k sobě vždy zve zajímavého hosta. Tím
tentokrát bude ansámbl s autentickým soundem let třicátých, kapela hrající opravdu „hot“ – Cotton Gang! Band
složený z předních pražských profesionálních jazzmanů,
který pečlivě vybírá a věrně interpretuje hity tak, jak je
znáte ze starých šelakových desek. Hrát a tančit se bude
pod širým nebem v zahradě Měšťanské besedy, při nepřízni počasí v Malém sále, a tančírně bude předcházet tradiční taneční lekce s Lenkou Sekaninovou od 18:00 hodin.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

06/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Yingdi Sun
a Plzeňská
filharmonie

Skvělý klavírista Yingdi Sun vystoupí s Plzeňskou filharmonií. V průběhu večera zazní předehra k opeře Euryanthe Carla Marii von Webera, Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Franze Liszta a Symfonie č. 4 d moll,
op. 120 Roberta Schumanna. Plzeňskou filharmonii
diriguje Ronald Zollman. Vstupenky jsou v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 13. června vystoupí Plzeňská filharmonie v Měšťanské
besedě společně s německým cellistou Leonardem Elschenbroichem.
… že 10. ročník Nepomuckého festivalu Nefestík se uskuteční tradičně na Zelenohorské poště
ve dnech 14.–16. června.
… že v první polovině června se v Zach´s Pubu
představí irish rock band Five Leaf Clover (4. 6.),
tuzemská ska klasika Sto zvířat (6. 6.), fenomenální
jazzový trumpetista Laco Deczi & Celula New York
(11. 6.), legendární Laura a její tygři (13. 6.) a Večer
hereckých kapel se zde uskuteční 15. 6.
… že od 5. do 9. června ožije Plzeň dalším ročníkem mezinárodního folklorního festivalu CIOFF®
Plzeň.
… že druhá polovina tradičně nabitého června
u Zacha nabídne zajímavé akce a můžete se těšit například na pop rockovou stálici Pestalozzi
(19. 6.), momentálně v Budapešti usazenou irish-punk-folk partu Selfish Murphy (25. 6.), večer
Slam Poetry (26. 6.) nebo nestárnoucí Mňágu
a Žďorp (27. 6.).
… že začátkem srpna se konají Pilsen Swing&Dixie
Days spojující Mezinárodní dixielandový festival
a mezinárodní swingový taneční festival Summer
SwinglTangl.

27/09 / 19:00

KD Šeříková

Stromboli

Hudební sopka jménem Stromboli opět vybuchne 27. září
v KD Šeříková. Od prvopočátku byla spojením vynikajících muzikantů – se Stromboli budou vždy spjata jména
Michala Pavlíčka a Báry Basikové, ale také Viléma Čoka,
Vladimíra Kulhánka či Klaudia Kryšpína. Zvláštní půvab
dodávají tvorbě kapely i zhudebněné básně Christiana
Morgensterna či další kvalitní textařská díla českých autorů. Po obnovení činnosti kapely v roce 2014 se kapela nadechla ke vstupu do své nové éry. Hudebně by se
Stromboli dali definovat jako fusion rock, jazzrock – ale
proč škatulkovat? Přijďte si je jednoduše poslechnout.
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DIVADLO

Divadelní tipy

06–20/05

13/05 / 19:00

Moving Station

Divadlo Dialog

MOVE IN STATION
Letošní ročník festivalu současné nezávislé divadelní tvorby se zaměří především na pohybové divadlo, radost
z pohybu a nový cirkus. Zahájí ho ukázka z připravované performance tanečnice Ingy Zotovy-Mikshiny,
která bude se svým tvůrčím týmem v Moving Station na umělecké rezidenci. Závěr festivalu zase bude
patřit Cirkusu TeTy s představením Husí krky, jehož
doménou je závěsná akrobacie. Diváci se také setkají
s mladými tvůrci zařazenými do projektu Nová krev
2019 kulturního networku Nová síť, s autory představení Zápisky z volných a představení Odkud jste doopravdy? Nebude chybět ani klaunská pohybová komedie skupiny Squadra Sua. Podrobný program najdete
na www.johancentrum.cz/program.

11/05 / 15:00

D klub

O veliké řepě
Doubravecký klub zve malé
i velké na klasickou pohádku
o dědečkovi, který nemohl vytáhnout velikou řepu ani
s pomocí babky, vnučky, psa a kočky, až pomohla malá
myška. Účinkuje Divadlo Dráček. Předprodej lístků půl
hodiny před představením. Vstupné 40 korun dospělí
i děti a pro děti do tří let je vstupné zdarma (bez nároku
na židli).

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. V režii Jana Hřebejka hrají Jan Hrušínský, Vlastimil Zavřel, Martin Sitta a Václav Liška.
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Fajnmen (QED)
Nositel Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman nebyl
v žádném případě suchopárný vědec. Jeho přednášky
studenti milovali, protože byly nejen plné úchvatných
informací, ale také vášně a skutečné lásky a úcty k matce přírodě. Není náhodou, že Feynman byl také zručný
kreslíř a jeho nejčastějším námětem byla žena. Nahlédněte se SPOlečností DIvadelních NAdšenců do duše
a originální mysli tohoto vskutku renesančního vědce,
vizionáře a v neposlední řadě také vtipného a zábavného člověka. V hlavní roli Jakub Zindulka. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

10/06 / 09:00 a 10:30

Divadlo Alfa

Cirkus zlodějů
Jste připraveni na to, že budete
baveni a vábeni? Zděšeni a potěšeni? Mateni a mámeni? Polapeni, popleteni, popichováni a podváděni? Jste?! No tak jste?!?! Je tady poslední
premiéra Divadla Alfa v této sezóně. Na scénu přicházejí
sebestřední artisté, hádaví klauni, bojácný silák s mnoha
fobiemi, svérázný velbloud Narcis, neoficiální policejní
pes Šumák a především cirkusové dítě Vilda a městské
dítě Hanka. A také zločinci, kteří jsou mimořádně fikaní: využívají cirkusových dovedností k vykrádání bytů
a domů. Knihu Williama Sutcliffa Cirkus zlodějů a tombola zkázy pro divadlo zpracovala Petra Kosová a režie
se ujal Tomáš Dvořák.

10/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Besídka Divadla
Sklep

Originální Divadlo Sklep hrálo
původně své Besídky, tedy svérázná pásma scének,
skečů, písní a tanců, jen svým kamarádům. Postupem
času se z nich ovšem stal tradiční pořad, se kterým
přijíždějí Sklepáci za svým publikem i do Plzně. A jako
vždy s novými scénkami a hudebními čísly. Hrají David
Vávra, Milan Šteindler, Jiří „Fero“ Burda a další členové
Divadla Sklep.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla zve v červnu třikrát na výpravu za Alenkou
v říši divů. Premiéra se uskuteční
22. června na Nové scéně DJKT.
… že začátkem června můžete vyrazit do Besedy
na Dubnička Lahoda Revival Kabaret (5. 6.).
… že 13. června hostují na Nové scéně DJKT Richard
Krajčo a David Švehlík v dramatu Deštivé dny.
… že hned dvakrát můžete v červnu v Měšťanské
besedě vidět Cavewoman s Danielou Choděrovou
(17. a 25. 6.).

… že začátkem června má ve Velkém divadle DJKT
premiéru Dvořákova komická opera, jejíž děj se
odehrává na Domažlicku v 18. století Šelma sedlák (8. 6.).
… že Divadelní léto pod plzeňským nebem se
bude konat od 15. června do 25. července a uvede reprízu loňské inscenace Cyrano a vlastní
adaptaci Strakonického dudáka.
… že Žongléros Ansámbl přiveze v rámci festivalu
Žonglobalizace novocirkusové duo z Rotterdamu,
které se představí 12. června v Moving Station.
… že muzikálový soubor uvede 15. června na Malé
scéně DJKT zábavné písničkové pásmo pro celou
rodinu s názvem Plzeňský pověsti.
… že projekt Noc s operou letos představí Verdiho
operu Nabucco (28. 6.).

… že Kino Beseda uvede 16. června baletní představení Carmen Suita a Petruška.

… že 11. června uvede Studio DVA v Měšťanské besedě komedii Vše o mužích.

… že v červnu se bude konat každoroční plzeňská
edice festivalu TANEC PRAHA a hlavní scénou bude
Moving Station.

… že Herecká škola Blanky Luňákové představí
v červnu v Moving Station dvě premiéry: 4. 6. Mizerábl a 5. 6. Elling.

Hledáme
řidičky
a řidiče
„Já to zvládám,
ty to dáš taky!“

↑ Mzda 36 000–38 000 Kč
↑ Řidičák zajistíme a zaplatíme
Více informací a kontakty
naleznete v sekci Kariéra na
www.pmdp.cz

květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Martina – řidička
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do 12/05

Západočeská galerie

Jdi na venkov!

Výtvarné umění a lidová
kultura v českých
zemích 1800–1960

08–26/07

Fakulta designu a umění L. Sutnara

Mezinárodní letní škola
umění ArtCamp 2019
Excelentní letní škola, která dosáhla mezinárodního věhlasu, to je ArtCamp. Art se hlásí k oblasti
umění, Camp školu situuje do univerzitního areálu
– kampusu, ale též do plenéru, tábora, kempu. ArtCamp se za svoji patnáctiletou existenci rozvinul
do největší umělecky zaměřené letní školy v České
republice. Nabídl stovky kurzů pěti tisícům účastníků včetně stovek zahraničních a přivítal též mnoho
desítek hostujících zahraničních pedagogů. Vedle
samotných kurzů nabízí letní škola také bohatý
doprovodný program. Účastníci ArtCampu mohou
navštívit koncerty, přednášky, vernisáže výstav či
krátké workshopy. Dostanou zde vše, co potřebují. Uchazeči o studium na vysoké škole se připraví
na úspěšné přijímací řízení, studenti vysokých škol
si mohou prohloubit kvalifikaci v oboru svém či si ji
rozšířit o obory jiné. Do inspirativního prostředí ateliérů budovy SUTNARKY / Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara se vracejí umělci z praxe, aby získali know how dle zájmu nebo potřeby své kariéry. Je zde místo i pro ty, kteří si vybrali umění jako
hobby. Zájemci mohou letos vybírat ze čtyř desítek
uměleckých kurzů, které proběhnou pod vedením
pedagogů fakulty a hostujících umělců z Polska,
Itálie, Velké Británie, Íránu, Japonska, Číny, Kanady
a České republiky. Registrace do kurzů, jejichž přehled naleznete na www.fdu.zcu.cz/artcamp, probíhá do poloviny června.
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Výstava 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 a obsahuje i současné práce A. Hulačové, J. Vytisky, L. Klodové ad., odvolávající se na lidovou kulturu.

do 31/05

Moving Gallery

Pozadí

Výstava představí tvorbu umělecké dvojice Boženy, která se
zaměřuje na kombinovanou techniku a principy kooperace a vzájemné koexistence/souznění. Jako klíčová slova uvádějí výtvarnice výrazy, jako je umělkyně, učitelky, polystyren, ambivalence, vnitřní mapy, vynalézání,
realita, bezohlednost, puritánství, kouř, zákazy, příkazy,
sebelítost, sebeobětování, přátelství, závist, pravda, jiná
dimenze, povrchnost, analýza vnitřních procesů, materiál, forma, deformace, struktura, mluvení, hemžení, rácio, spřízněnost, nepochopení. A kdo jsou ony Boženy?
Tereza (Božena) Lišková a Anna-Božena (Terezie) Kuchtová. Výstavní prostory Moving Gallery jsou otevřeny
každý všední den od 10 do 19 hodin a také v návaznosti
na program Moving Station.

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
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

replik korunovačních klenotů je legenda mezi šperkaři,
Jiří Urban. Více na www.ceskekorunovacniklenoty.cz
a www.zamek-kozel.cz.

do 08/09

Západočeské
muzeum

Jan Koula
– vlastimil a novorenesančník

do 23/06

Galerie města Plzně

2+1 Marie
Blabolilová / Hana
Puchová / Kamila
Zemková
Marie Blabolilová, Hana Puchová a Kamila Zemková
se představují v expozici, jejímž původním záměrem
bylo společně představit Marii Blabolilovou a Hanu Puchovou, které sice patří ke zcela odlišným uměleckým
generacím, ale zároveň mají mnoho společného. To, co
autorky spojuje, je význam, jaký přikládají jednomu konkrétnímu malířskému žánru, jímž je pohled do interiéru
soukromého bytu s důrazem na reálie každodenního
života, které mu dávají nezaměnitelný osobní rozměr.
Triádu přístupů doplňuje nejmladší Kamila Zemková,
která naopak zobrazuje výhradně byty vlastní. Výstava
v květnu nabízí tři doprovodné programy: výtvarnou
dílnu pro veřejnost 5. května, Fotojatka s Janem Flaškou
24. května a 31. května volný vstup v rámci Muzejní noci.

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. Tvorba profesora Jana Kouly
však byla daleko širší, jako návrhář zasahoval do všech
oborů uměleckých řemesel. 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.

TIP NA KVĚTEN
31/05
PLZEŇSKÁ

do 23/06

Zámek Kozel

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

MUZEJNÍ NOC
pátek 31. května 2019

Plzeňská
muzejní noc

9

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.

Poslední květnový večer
se znovu otevřou brány
většiny plzeňských muzeí a galerií v neobvyklých
časech. Letos už po patnácté. Na co se můžete
těšit v objektech Západočeského muzea v Plzni?
V hlavní budově vystoupí mužské vokální seskupení HLASOPLET, v kapli sv. Barbory diecézního
muzea zazní středověké písně v podání souboru
GOTHIEN, v Národopisném muzeu Plzeňska zahraje Lidová muzika z Chrástu a v Muzeu loutek
uslyšíte flašinetáře Jana Bondru. Chybět nebudou tvůrčí dílny nebo ukázky práce odborných
oddělení, prohlídka starých vzácných tisků. Volně
přístupné budou rovněž všechny výstavy a stálé
expozice. Více informací na www.zcm.cz. Přijďte
si užít tento výjimečný večer!
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30/04 / 17:00

Městský obvod
Plzeň 4
a Doubravecký klub

1. 6. 2019
od 14 do 20 h
Lobezský park
AKCE SE KONÁ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Galerie Evropského domu SVK PK

Sergio Villarreal Uribe, malby

Galerie Evropského domu SVK PK představuje
poprvé v České republice dílo současného mexického malíře Sergia Villareala Uribeho. Vystavená
díla reprezentují průřez jeho malířskou tvorbou
a představují snový pohled na jednotlivá témata. Sergio Villarreal Uribe
se ve svém díle zabývá rozmanitými tématy, od vzpomínek na dětství
přes ztvárnění ženského těla až po abstraktní vyjádření. Způsob práce
a barevnost navazuje na tradice mexické murální malby, které mu předal
mistr José Luise Cuevas, v jehož ateliéru vystudoval. Jeho dílo se nachází
ve významných sbírkách ve Spojených státech amerických, Kuby, Dominikánské republiky, Malajsie a Mexika. Výstava potrvá do 30. května.

od
03/05

Muzeum loutek

 ybohledy Pavla Macka:
H
25 skříněk – 25 příběhů

Interaktivní výstava 25 zmenšených světů v magických skříňkách bude
hlavním bodem programu oslav deseti let fungování Muzea loutek. Pavel
Macek dokáže vyprávět příběhy pomocí soustavy táhel, kladek, převodů
a loutek uvnitř skříněk, do nichž divák může kukátkem nahlížet a celý mechanismus kličkou rozhýbat. Každá skříňka je novým překvapením.

od 06/05

Galerie Ladislava Sutnara

Shapes

Hudební vystoupení:

Yellow Sisters

Zábavný program pro děti
i dospělé: soutěže o ceny,
divadlo, malování na obličej,
skákací hrad, občerstvení

Sutnarka pokračuje v projektu Sutnar Shapes,
v němž se studenti nechávají inspirovat dílem designéra Ladislava Sutnara. Ten v roce 1969 navrhl knihu The World of Shape, která měla fungovat jako přirozený průvodce dětí a dospělých světem
rozmanitých tvarů, jež nás obklopují. Shapes v sobě opět propojují práce
studentů z newyorské School of Visual Arts vytvořené pod vedením Stevena Hellera a práce studentů Sutnarky, které vedli Kristina Fišerová, Rostislav Vaněk a Ditta Jiřičková. Výstava začne vernisáží 4. května v 18 hodin.

07/05 / 17:00

Západočeská galerie

Prvky tradiční kultury
na Chodsku
Doubravecký
klub
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Přednáška ředitele Muzea Chodska Josefa Nejdla
je doprovodným programem k výstavě Jdi na venkov! Chodsko bylo nárokvěten 2019 | www.zurnalmag.cz
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du objeveno v polovině 19. století a od té doby se velmi
pečlivě dokumentuje jeho rázovitý folklor. Od té doby lze
velmi přesně vysledovat, jak vypadaly původní lidové dekory například na keramice, na krojích nebo na nábytku.
Výtvarné umění, jež vycházelo z původní tradice, v souvislosti se vznikem a rozvojem turistického ruchu postupně získalo formy požadované návštěvníky regionu.

07/05 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Falešné hranice.
Akce „Kámen“

Dvojjazyčná česko-německá výstava Společnosti pro
výzkum zločinů komunismu mapuje téměř neznámou
nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu
40. a 50. let 20. století. Vychází z příběhů publikovaných v knihách Kámen a Falešné hranice. Navzdory
faktu, že se jednalo o nejutajovanější represivní akce
komunistického režimu, výstava odhaluje nové oběti
i pachatele, nastiňuje vývoj akce Kámen v čase i prostoru. Unikátní archivní materiály jsou konfrontovány
s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy tajné policie
představuje v novém světle. Varující je, že aktéři akce
Kámen zůstali dodnes nepotrestáni! Vernisáž výstavy
bude doprovázená vlastní scénickou hudbou. Doprovodnou akcí výstavy je konference 23. května na téma
Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za (falešnou) hranicí i v Československu.

14/05 / 17:00

Dozvěděli
jsme se…
… že 7. června začíná ve výstavní síni Masné krámy výstava KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace.
… že v prvním patře Studijní a vědecké knihovny
PK začne 4. června výstava věnovaná čtvrtstoletí
západočeských divadelních přehlídek.
… že od 26. června budou ve výstavní síni „13“
k vidění práce kreslíře, grafika a plzeňského rodáka Jiřího Slívy. Výstava s názvem Jiří Slíva. Krása
nesmyslu potrvá až do 25. srpna.
… že 5. června začne v přízemí Studijní a vědecké
knihovny PK výstava Camino na kolečkách o putování do Santiaga de Compostela.
… že Kino Beseda nabízí 16. května další projekci
z cyklu Světové malířství na plátně, a to snímek Michelangelo: Láska a smrt.
… že od 25. června bude v přízemí Studijní a vědecké knihovny PK k vidění dvojjazyčná česko-německá výstava Bavorský les.
… že jako poděkování filmovým fandům promítá Kino Beseda v červnu vybrané projekce
za 89 korun.

Hotel U Pramenů
Vás zve na VI. ročník

ZápadočeskáVINAŘSKÉHO FESTIVALU
Restaurace U Pramenů
vás zve na VII. ročník
galerie
VINAŘSKÉHO FESTIVALU

VÍNO
Kariéra s paletou.
P R O P LVZÍ N
EŇ
O
Umělec, umění
P R O 2018
PLZEŇ
a umělectví PÁTEK 18. KVĚTNA
OD 17. HODIN
v 19. století
PÁTEK 31. KVĚTNA 2019
00

Veřejná degustace moravských
OD 17a00zahraničních
HODIN vín
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň

Komentovaná prohlídka výstavy Kariéra s paletou.
Veřejná degustace moravských a zahraničních vín
Umělec, umění a umělectví v 19. století s její5 prestižních
autorkouvinařství zRestaurace
party se
specialitami
z grilu
Pramenů,
Na
Roudné
123, Plzeň
Moravy U* Zahradní
* Přímý nákup vín a objednávky
* Hort
* Proqin / * Jakub Šamšula
Evou Bendovou prozradí mnoho zajímavého
o /umění
za zvýhodněné ceny
degustačních žetonů
* Lahofer / * Jindřich Kadrnka
* Zahradní párty se specialitami z grilu
6 prestižních* Prodej
vinařství
z Moravy
a umělcích v 19. století. Nahlédnete do ateliérů
i sou* Zapůjčení degustačního skla
* Přímý nákup vín a objednávky
* Hort / * Lahofer
/ * Šamšula
* Rezervace
míst a informace:
za zvýhodněné ceny
kromí výtvarníků, jako je Josef Mánes, Adolf Vstup
Liebscher,
zdarma
Hotel U /Pramenů,
Roudné 123,
Plzeň degustačních žetonů
* Prodej
* Starý Na
vrch
* Kadrnka / * PROQIN
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603
330 422degustačního skla
* Zapůjčení
Soběslav Pinkas, Karel Purkyně nebo František Kupka.
* Rezervace míst a informace:
Vstup zdarma
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
Výstava se zaměřuje na autoportréty, výzdobu repree-mail:
info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422
www.upramenu.cz
zentativních budov, ale třeba i karikatury.
www.upramenu.cz
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od 04/05

Rokycany

Otvírání kulturní
sezóny

25/05 / 12:00–22:00

Šafaříkovy sady

das Fest
V sobotu 25. května se sadový okruh v Plzni promění v hlavní centrum kultury. Stane se tak v rámci česko-německé sousedské slavnosti s názvem
das Fest. Návštěvníci se mohou těšit na den plný
zábavy, hudby, divadla, inspirace, zajímavých
aktivit i kvalitní gastronomie. Das Fest tak připomene třicet let od pádu železné opony, během
nichž se česko-německé vztahy staly skutečně
živým sousedstvím, plným zajímavých aktivit
a lidí kolem nich. Součástí pouliční česko-německé sousedské slavnosti ve stylu populárních
strassenfestů bude celá řada zajímavých aktivit
se zaměřením na všechny věkové skupiny. Děti
potěší zábavné hry, kreativní dílny nebo divadelní a taneční představení, pro dospělé budou
připraveny tvůrčí workshopy, přednášky, diskuze
i prezentace desítek inspirativních česko-německých projektů. Fyzicky zdatnější se pak budou
moci přihlásit do soutěže ve válení balíků slámy.
Zlatým hřebem celodenního nabitého programu
bude vystoupení formace Mydy Rabycad v čele
s charismatickou zpěvačkou Žofií Dařbujánovou. Při jejich energií nabité show si do sytosti
zatančí všechny věkové kategorie. V podobném
duchu se ponese i vystoupení německé královny electro swingu Alice Francis. Na své si v rámci
das Festu přijdou i milovníci dobrého jídla a pití,
kteří budou mít po celý den možnost ochutnávat
nespočet dobrot od českých i německých gastronomických expertů. Vstup na akci je pro všechny zdarma. Více informací najdete na stránkách
www.dasfest.cz.

24

Kulturní sezóna v Rokycanech
začíná! První květnovou sobotu připomene Muzeum
na demarkační linii konec druhé světové války. V bohatém kulturním programu bude k vidění defilé pásové
a kolové techniky, bojové ukázky, ale i letecký souboj.
O týden později se můžete vypravit k Rozhledně na Kotli, kde se budou opékat špekáčky a zahraje tu písničkář Janek Eret. Třetí sobota pozve milovníky turistiky
na vrch Žďár, na putování za jeho studánkami. A první
víkend v červnu přinese Rokycanské pivní slavnosti
na Masarykově náměstí. K poslechu zahrají kapely Atlas,
Stavovanka, Hrádecký Big band, Sifon rock, Extraband
revival a Storm.

08/05 / 15:00–22:00

Proluka

PrknaNeprkna
Je tu květen a s ním Majáles! O předmajálesové středě
8. května se do Proluky vrátí multižánrový studentský
festival PrknaNeprkna se Slam poetry show Dr. Filipitche,
skvělou improvizací herců z divadla Klenba a s tradičním operním zahájením. Také si tu s Petrou Parvoničovou vyzkoušíte, jak to vypadá na konkurzu do muzikálu,
s Tancem v Plzni se naučíte pár nových tanečních kroků
a dojde i na akrobatické kousky pod dohledem lektorů
z Fitdance Art centra a plzeňských roztleskávaček.

11/05 / 09:00

Holoubkov
u Rokycan

TGS – Parostrojní
festival III.
Vydejte se na výlet do století páry a potkejte i Jamese
Watta osobně! 3. ročník TGS parostrojního festivalu
opět připravil skvělý program pro celou rodinu. Uvidíte přes 120 exponátů: parní stroje, expozici nákladních
a osobních historických i současných vozidel, motocyklů, historických i nejmodernějších traktorů, expozici
stabilních motorů, historické bicykly a vojenskou techkvěten 2019 | www.zurnalmag.cz
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niku. Kromě toho tu zahraje tradiční skotský band The
Rebel Pipers a dostaví se i Josef Švejk a c. a k. Šraml.
Dámská část návštěvnictva jistě ocení historické módní přehlídky, děti určitě nadchne atmosféra knih Julesa Vernea. Každé dítě totiž dostane při příchodu hrací
kartu, která ho provede po stanovištích s úkoly. Více
na www.parostrojnifestival.cz.

11–12/05

Hrad Velhartice

Narozeniny
Karla IV.

Na velhartickém hradě se vrátíme do mládí Otce vlasti. Je rok 1336. Karel IV., v té
době pouze markrabě moravský, slaví své 20. narozeniny. A to s celou rodinou, včetně Jana Lucemburského,
českého krále. Věrný Bušek z Velhartic proto pozval šermíře, rytíře na koních, tanečnice, hudebníky a kejklíře.
Srdečně jste zváni i vy! Čeká vás i tržiště a hry pro děti.
V sobotu i v neděli se začíná v 10 hodin v kostele na náměstí. Na hradě pak bude probíhat zábava až do večera. A v sobotu jsou připraveny noční prohlídky. Více
na www.NarozeninyKraleKarla.cz.

16–19/05

DEPO2015

TREFFPUNKT
Čtyři dny oslav s rozmanitým
programem: od dechovky
po rock, biergarten, bavorské pivo a chutné lahůdky,
ale i den věnovaný dětem. To vše slibuje česko-bavorský festival TREFFPUNKT. V pátek tu například vystoupí
Capella Safra, na sobotu je připraveno odpoledne s dechovkami, rokenrolový večer nebo swingové odpoledne. A neděle bude patřit rodinám, pro něž se chystá
loutkové divadlo, workshop bubnování nebo ukázky
jazykové animace. Vstup je jako vždy zdarma! Více informací na www.treffpunkt.cz.

18/05 / 10:00–18:00

Plzeňské dvorky
Počtvrté zve Nadace 700 let
města Plzně na oblíbenou akci.
Zájemci si mohou volně prohlédnout téměř dvě desítky zajímavých dvorků a zákoutí,
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

leccos se o nich dozvědět, na některých bude připraven
i doprovodný program plný hudby, zábavy nebo třeba
ochutnávek. Letos program nabídne i adresy i mimo centrum města a opět se otevře několik dvorků úplně nových.
Návštěvníky přivítají nově např. dvorky domů ve Zbrojnické 6, Bezručově 31, Plachého 6, Klatovské 13 či Americké
32. Oblíbený swingový dvorek, na němž opět zahraje
Zhirawski Memory Band, se letos přesouvá na dvorek
Národopisného muzea na náměstí Republiky 13. Jedním
z největších lákadel bude jistě možnost projít všechny tři
dvorky plzeňské radnice. Nebudou chybět ani oblíbené
komentované prohlídky a městská hra Zažijte dvorky jinak 4. Více na www.plzenskedvorky.cz.

18/05

Ranč Šídlovák

Běh pro Paměť
národa
Udělejte něco pro své tělo a zároveň podpořte dobrou věc. Zaběhněte si pět nebo

TIP NA KVĚTEN
09/05 / 18:00–23:00

Noc literatury
Noc literatury je kulturní
událostí, která nabízí široké veřejnosti příležitost
seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských
spisovatelů. V letošním roce se bude 9. května
od 18 do 23 hodin číst na místech, která nejsou
běžně přístupná – kotelna SVK PK, sklad kulis DJKT,
Loosovy interiéry na Klatovské 19, biskupský salonek na Biskupství plzeňském, podzemní vinárna Západočeské galerie, Moving Station, nebo studovna
Knihovny města Plzně. Na noční literární pouti Plzní
se můžete těšit na setkání s českým hercem romského původu Zdeňkem Godlou (seriál Most!), herečkou činohry DJKT Apolenou Veldovou, moderátorem České televize Jakubem Železným, nebo třeba
biskupem Mons. Tomášem Holubem. Každých třicet
minut se čte stejný text, tudíž můžete začít na jakémkoliv místě a objevovat místa/texty v libovolném pořadí. Podrobný program na www.svkpk.cz.
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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. Registrace a informace
na www.behpropametnaroda.cz.

18–19/05

Zoo

V květnu do zoo
za tradičním
Japonskem
Květnový program v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně otevře 1. května od 14 hodin na Lüftnerce
zpívání pod májkou. Největší událostí měsíce budou
opět Dny japonské kultury 18. a 19. května, které nabídnou v lochotínském amfiteátru pestrou přehlídku samurajských soubojů, lukostřelby, kaligrafie, bojových umění,
vyhlášených japonských kulinářských specialit, tvorbu
ikeban a papírových skládanek origami. Chybět nebude
čajový obřad ani prodejní výstava bonsají. Novinkou jubilejního 15. ročníku budou ukázky tušové kresby, komentovaná přehlídka kimon a několik workshopů.

04/05 / 11:00

Zámek Zbiroh

Slavnosti růžových vín
Začátkem května proběhne tradiční jarní setkání
předních českých a moravských vinařů na nádvoří zbirožského zámku. Pro návštěvníky budou připraveny ochutnávky a prodej vín přímo
od vinařů. Především se bude degustovat růžové
víno. Venku můžete ochutnat grilované speciality nebo navštívit zámeckou krčmu U Rudolfovy
kratochvíle, kde vám naservírují dobové pokrmy. Nebude chybět ani řemeslné tržiště a další
doprovodný program. Těšit se můžete rovněž
na komentované prohlídky zámku, které jsou
od 10 do 17 hodin, a začínají vždy každou celou
hodinu. A pokud byste chtěli na zámku strávit
delší čas, můžete přespat v komnatách Chateau
hotelu. Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.zbiroh.com.
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25–26/05

Plzeň

Evropský den
sousedů
Přijďte si poslední květnový
víkend povyrazit a seznámit se sousedy. Sobotní odpoledne bude již tradičně patřit programovým ohniskům. Navštívit můžete šest lokalit, stačí si jen vybrat:
Totem – Kaznějovská, Ledovec – Karoliny Světlé, ECM
– Bolevecká náves, Blízký soused – Husovo náměstí,
das Fest – sadový okruh, Muška – Lhota. Zážitky z celého dne můžete sdílet se svými sousedy na společné
večeři. Využijte dvorek, hřiště či zahradu a uspořádejte
sousedskou slavnost, kterou podpoří dárkové balíčky
a vystoupení místních muzikantů a dětských divadel.
Neděle je pak jako stvořená pro komentované procházky napříč Plzní. Vydat se můžete na procházku středověkou Plzní, po vilové čtvrti Bezovka nebo z areálu
Světovaru na Homolku. Nově jsou pro vás nachystány
procházky Historie a současnost Plzeňského rozhlasu
květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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a architektonická procházka po Východním Předměstí. Vstupenky na procházky zakoupíte v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz. Více informcí na stránkách www.evropskydensousedu.cz.

30/05
18:00

Restaurace U Pramenů

s Létajícím kobercem, didjeridoo Ondřeje Smeykala, filmy
V. Poltikoviče až do rána. Součástí programu jsou i stand-upy, autogramiády, několik desítek přednášek s tématikou kupř. vztahy, bydlení, ekologie, léčení, jídelníček
budoucnosti. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz
a www.ticketportal.cz. Více na www.avatarfestival.cz.

Vlastimil Harapes

Do Křesla pro hosta v Restauraci U Pramenů usedne
na konci května tanečník, herec a choreograf Vlastimil
Harapes. Balet vystudoval na pražské konzervatoři, ale
i u mistrů ruského baletu v Moskvě. Od roku 1971 byl
sólistou baletu Národního divadla, v letech 1977 až 1983
byl stálým hostem v divadlech v Duisburgu a Düsseldorfu. Součástí pořadu bude i filmová projekce z jeho nejznámějších baletních a hereckých rolí. Vstupné 150 Kč.

MIG 21

PF BAND

ŽLUTÝ
PES

Mirai
Lucie
revival

15. 6. 2019 • 14.30 hodin • STARÝ PLZENEC
BOHEMIA SEKT • SMETANOVA 220

15/06 / 14:30

Starý Plzenec

Den BOHEMIA
SEKTu pro dospělé
i špunty

PF Band, Lucie revival, Žlutý pes, Mirai a MIG 21 – to je hudební nabídka festivalu, jímž bude v půli června žít areál
BOHEMIA SEKTu ve Starém Plzenci. Do konce května vás
vstupné vyjde na 250 Kč, v červnu na 290 Kč a na místě zaplatíte skoro čtyři stovky. Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Mezi Plzní a Plzencem bude zajištěna kyvadlová doprava
z konečných tramvají na Slovanech a na Světovaru, a to
mezi 14. a 22. hodinou vždy v celou. Předprodej vstupe-

VSTuPNé

250 Kč do Konce Května, 290 Kč od června, 390 Kč na místě
děti do 15 let mají vstup zdarma

PřEdPROdEj VSTuPENEK Od 10.4.2019

www.osobnivinoteKa.cz, www.goout.cz a ve vinotéce
boHemia seKt, smetanova 220, starý plzenec

dOPRAVA Z PLZNĚ

03/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Postel hospoda
kostel

Římskokatolický kněz Zbigniew
Jan Czendlik vypráví příběhy nejen z osobního života
s humorem jemu vlastním. S diváky se rád a otevřeně podělí o řešení problémů současného světa. Polák
Zbigniew Jan Czendlik působí v České republice od roku
1992 a je děkanem lanškrounským. Ve známost vešel
zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností
z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Součástí pořadu bude autogramiáda stejnojmenné knihy Zbigniewa
Czendlika a Markéty Zahradníkové, za niž obdrželi Cenu
čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017.

14–16/06

DEPO2015

AVATAR

Festival Avatar je multižánrový
festival zaměřený na budoucnost, který nabízí non-stop program! Najdete zde virtuální realitu, drony, futuristickou módní přehlídku, jídla
budoucnosti, výzvu Wima Hofa. Pro menší děti bude
i hlídací služba, aby si rodiče mohli užít festivalovou atmosféru. Vstup do 15 let zdarma. Skvělým bodem programu bude páteční koncert Barbory Polákové, kapely
Zrní a Maoka, který přejde v Jam session pro hudebníky i veřejnost a uspávací koncert s možností přespání
na vlastních karimatkách. V sobotu si dopřejete tanec
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Kyvadlová doprava bude jezdit Každou celou Hodinu od 14 do 22 Hodin,
a to z náměstí milady HoráKové, se zastávKou světovar (plzeň, slovany).

TIP NA KVĚTEN
18/05 / 16:00

Kostel sv. Víta,
Dobřany

Fashion Art
Show

Už jste někdy byli na fashion show v kostele? Ne?
Tak máte šanci! Dobřanský kostel sv. Víta bude
hostit akci, jejímž hlavním bodem je módní přehlídka Jaroslavy Procházkové. V ní se představí
i exotická modelka Monica Sofia, kráska původem
z Kapverd, která žije v Čechách. Ve světě modelingu je přirovnávána k Naomi Campbell zamlada.
Kromě přehlídky Fashion Art Show nabídne komentovanou prohlídku výstavy obrazů Slávky Štrbové, přehlídku svatebního salonu Blovice, taneční vystoupení Fit Dance Art a pěvecké vystoupení
Kuby Čecha. Vstupné činí 299 korun a celý výtěžek
poputuje na nové varhany pro dobřanský kostel sv. Mikuláše. Vstupenky můžete koupit v MKS
Dobřany. Více informací najdete na www.kacko.cz.
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nek na www.osobnivinoteka.cz, www.goout.cz a ve vinotéce BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci.

08–26/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní letní
jazyková škola
Je tady 30. letní jazyková škola, na níž se každý může
zdokonalit v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, ruštině, španělštině, čínštině a cizinci i v češtině.
Vybírat můžete z kurzů celodenních, dopoledních i odpoledních v různých úrovních pokročilosti. Pro děti je
v nabídce pobytový kurz angličtiny a němčiny na zámku
v Nečtinech. Po skončení výuky ve všech kurzech probíhá zábavný program, výlety, sportovní akce a večírky,
kde si všichni mohou nabyté znalosti hravě procvičit.
Více na www.isls.zcu.cz.

TIP NA KVĚTEN
16–19/05

Plzeňský
festival stepu
V polovině května se Plzeň už po šesté stane
místem setkání špičkových stepařů od nás i ze
zahraničí. Plzeňský festival stepu nabídne ve čtyřech dnech bohatý program, ve kterém nebudou
chybět workshopy, flash mob na náměstí ani
ukázky pod širým nebem. Vrcholem se stane sobotní Galavečer v Měšťanské besedě, při kterém
se ve společných i sólových vystoupeních představí na 150 stepařů. Na jevišti zazáří herečka,
tanečnice a hudebnice z Brazílie Chris Matallo,
Španěl Ruben Sanchez nebo německá stepařka
Kira von Kayser. Chybět nebude ani ukrajinský
stepař žijící v Praze Igor Bezdieniezhnykh. Igor
povede také stepařský workshop pro veřejnost
ve Studiu v DEPO2015, na který je vstup zdarma. Vstupenky na Galavečer v ceně 280–310 Kč
jsou k dostání na www.plzenskavstupenka.cz
a www.mestanska-beseda.cz. Více informací najdete na www.plzenskyfestivalstepu.cz.
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TIP NA KVĚTEN
17–19/05

Nepomuk

Nepomucká
pouť
O pouti to v Nepomuku
žije! Nejde ale zdaleka jen o atrakce, nýbrž o multižánrový městský festival pro celou rodinu. Hlavní
hvězdou sobotního hudebního programu bude
zpěvačka Olga Lounová a kapela V3Ska. O víkendu
bude přímo na ulici vystupovat také Panoptikum
Maxe Fische, Rytíři ze Žichovic, Švejk band, Lakuna
a Strašlivá podívaná. Dále zde bude samozřejmě
velké množství pouťových atrakcí, tradiční i novodobé stánky a ukázky řemesel. Pouťovým děním
ožijí nepomucká náměstí a kostely, areál stavebnin
Unibrick, Sokolovna, pivovar Zlatá kráva, kavárna
Zelenohorská pošta a další místa. Zajít budete
moci na výstavy, otevřená budou muzea a památky a koná se pochopitelně i poutní mše. Více informací na pout.nepomuk.cz.

TIP NA ČERVEN
02/06 / 10:00

Švihov

Hodování
na hradě Švihov
Po celou první červnovou
neděli budete moci ve zdech starobylého hradu
ochutnávat u vybraných provozovatelů pochoutky delikátních chutí z celého světa. Chybět nebude ani kulinářský trh, hudební doprovod, klidová
zóna, zóna workshopů pro děti i dospělé, cvičení
jógy a v neposlední řadě zóna ležení na piknikových dekách a slastného koukání do nebe. Základní vstupné činí 200 korun, zlevněné 130 Kč, děti
do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné
pro dva dospělé a tři děti je 400 Kč. K tomu bude
k dispozici parkování zdarma. Jen své psí mazlíčky
nechte protentokrát doma.

květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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16/05

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

John Wick 3 / akční / krimi / thriller
Když před lety Keanu Reeves natáčel Matrix, setkal se na place
s Chadem Stahelskim, který mu od té doby dělá kaskadéra a zastupuje ho v náročných scénách. Stahelski si ale nedávno řekl,
že by chtěl zkusit něco jiného a rozhodl se poprvé režírovat.
A do hlavní role svého Johna Wicka obsadil kámoše Reevese.
Výsledkem byl akční film, který posunul žánr o kus dál
a Reeves v roli bývalého zabijáka, který se vrací kvůli
pomstě z důchodu, vyloženě zářil. Povedla se i dvojka,
na jejímž konci Wick zjistil, že za porušení zabijáckých
pravidel mu teď půjdou po krku všichni nájemní vrazi
světa. A jak takový hon na nejlepšího zabijáka na světě
probíhá, zjistíme ve trojce. Ta totiž začíná přesně v místě,
kde dvojka skončila. Wick musí opustit New York, najít
šéfy organizace, pro kterou celé roky pracoval, a pokud
možno i objevit způsob, jak z tohohle maléru ven. A přitom mu jde po krku úplně každý, kdo dovede udržet
v ruce pistoli nebo nůž. Všichni tihle ambiciózní likvidátoři, kteří by se rádi chlubili tím, že právě oni sprovodili ze světa legendu, ale na vlastní kůži zjistí, že legendy
nedávají svůj krk lacino. Vedle Reevese se objeví Ian McShane, Laurence Fishburne a nově třeba i Halle Berry.
Kino Káčko uvede 17. května.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

25/04

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. Kino Káčko uvede 3., 5. a 12. května.

25/04

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

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
květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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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. Kino Káčko uvede 12. května.

25/04

CineStar, Kino Beseda

Nikdy neodvracej zrak / drama / historický
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 Beseda uvede 13. května.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

02/05

UglyDolls / animovaný / dobrodružný
Městečko Uglyville není úplně obyčejné a o jeho obyvatelích to platí dvojnásob. Žijí tu tak trochu nepovedené bytosti. Takové, co šišlají, nemají jedno
oko, jejich hlavy jsou zpláclé a vůbec vypadají tak trochu divně. Ale ani v nejmenším jim to nevadí, protože v Uglyville mají rádi všechno, co je tak trochu
nedokonalé a vědí, že skutečná krása se schovává uvnitř. Tímhle pravidlem
se řídí i Moxy, která je ale o něco zvědavější než její kamarádi. Ráda by věděla, co se schovává na druhé straně
hor a je odhodlaná na to přijít. Její kámoši ji v tom nenechají a společně se vydávají na výpravu, na jejímž konci
na ně čeká městečko, kde je všechno dokonalé a perfektní. Moxy a její parta sem moc nezapadají, přesto se snaží,
aby je místní přijali, a postupem času zjišťují, že to půjde jen za cenu toho, že přestanou být sami sebou. Bude
jim to za to stát, nebo se ukáže, že to, co je na první pohled ošklivé, může být nakonec ve skutečnosti krásné?
Kino Káčko uvede 5. a 10. května.

02/05

CineStar

The Beach Bum / komedie
Matthew McConaughey má patent na role totálních pohodářů a hodlá to
potvrdit i v The Beach Bum, kde si zahraje člověka, pro kterého se flákačství
stalo životní filozofií. Říká si Moondog a je permanentně napůl opilý nebo
sjetý něčím nelegálním. A je mu celkem jedno čím. Občas píše poezii, má
strašně moc peněz, na což sem tam zapomene, a krásnou ženu, která ho miluje a zároveň pořád podvádí. Moondog neřeší nic. Neřeší vztahy, zítřek, minulost, peníze, zodpovědnost a chce
mít prostě pohodu. Za každou cenu. Pak se ale jeho svět střetne s realitou, když po těžké autonehodě musí nastoupit na odvykačku a zjišťuje, že bez alkoholu a drog je na světě vlastně docela nuda. A tak vezme roha a hodlá
opět najít to, co je pro něj důležité. Klídek. Bez ohledu na to, co si o tom bude myslet jeho okolí. Vedle McConaugheyho se ve svérázné komedii objeví Isla Fisher, Snoop Dogg, Martin Lawrence nebo Zac Efron.
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02/05

CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

Láska na druhý pohled / komedie
Raphael a Olivia se potkali, když jim bylo osmnáct. A hned se do sebe zamilovali. Netrvalo dlouho, byla svatba a… tady někde by klasická romantika
končila, Láska na druhý pohled ovšem klasická romantika není. A ono to
manželství Raphaela a Olivie taky moc šťastné není. Raphael je sice slavný
spisovatel, Olivia se ale musela rozloučit s kariérou pianistky a z jejich vztahu se vytratila vášeň. A pak se jednoho
dne Raphael probudí v posteli sám, to ovšem není to nejhorší. Raphael se octl ve světě, kde Olivii nikdy nepoznal,
není spisovatel a živí se jako učitel a Olivia je úspěšná hudebnice, o Raphaelovi však v životě neslyšela. Tomu ale
konečně dochází, že právě ona je jeho celoživotní láska a teď ji musí podruhé získat. Povede se mu to? V hlavních
rolích francouzské romantické komedie se objeví François Civil a Joséphine Japy. Kino Beseda uvede 22. května,
Kino Káčko 31. května.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

09/05

Pokémon: Detektiv Pikachu / akční
Fenomén Pokémon zasáhl celý svět a tyhle potvůrky jsou pěkných pár let
populární i u nás. Dočkaly se už několika filmů, ty ovšem byly animované
a na hraný přišla řada až letos. V Pokémon: Detektiv Pikachu se podíváme do světa, kde vedle sebe žijí lidé i Pokémoni. Tim je bývalý pokémoní
trenér, jehož táta policajt teď beze stopy zmizel. Tim je odhodlaný ho najít, nemá však žádnou stopu. A pak objeví Pikachu tátova pokémoního parťáka. A ke svému úžasu zjistí, že mu
na rozdíl od ostatních lidí rozumí. Místo klasického „pika, pika“ slyší všechno, co má tenhle žlutý sympaťák na jazyku. Společně se vydávají po stopách ztraceného Timova otce a odhalují spiknutí, které by mohlo mít nedozírné následky pro celý svět. V hlavní lidské roli se objeví Justice Smith a Pikachua nadaboval Ryan Reynolds.
Režie se ujal Rob Letterman, který má na kontě i povedenou rodinnou fantasy Husí kůže. Kino Káčko uvede
17. a 31. května.

09/05

CineStar

Trhlina / thriller / mysteriózní
Čeští ani slovenští filmaři horory moc často netočí, a když už, za moc to obvykle nestojí. Párkrát v minulosti se ale stalo, že domácí filmy dokázaly diváky
v kinech pořádně vyděsit, takže to třeba vyjde i se slovenskou Trhlinou. Ta se
navíc může opřít o bestsellerovou předlohu Jozefa Kariky, která nedala spát
spoustě čtenářů. Hlavním hrdinou je Igor, nezaměstnaný sympaťák, který během jedné ze svých brigád narazí při vyklízení starého blázince na zápisníky muže, který před lety beze stopy zmizel
v pohoří Tribeč. Po dvou měsících se sice objevil, byl ale promrzlý, vyděšený a nic si nepamatoval. Igor začne pátrat
po tom, co se tehdy stalo a odhalí, že podobných příběhů je mnohem víc. Povede se mu kontaktovat několik dalších
lidí, kteří se záhadou zabývají a společně se rozhodnou Tribeč navštívit a zjistit, co se tam ve skutečnosti ukrývá.
To, co tam na ně čeká, si ale nedovedou představit ani v těch nejdivočejších snech. V hlavních rolích uvidíte Dávida
Hartla, Mary Bartalos a Mateje Marušína.

16/05

CineStar, Kino Káčko V oblacích / animovaný / dobrodružný

Mezi racky má malý Manou pověst skvělého letce, ale když má předvést své schopnosti a ukázat, že zvládne dlouhou
cestu s hejnem do jižních krajů, moc mu to nevyjde. Skončí v moři zmoklý do posledního peříčka. Smějí se mu všich-
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ni malí i staří rackové a vypadá to, že za neúspěch může především fakt, že Manou je na racka podezřele mrňavý.
A taky to, že to vlastně není racek, ale rorýs, kterého se kdysi ujal racčí pár. Teď ale zná pravdu a rozhodne se přidat se
k rorýsům. To jsou akrobati, kteří rádi létají v městských uličkách, blbnou na nebi a na rozdíl od racků, kteří se raději
drží na skalách, si užívají krás nebe. Manou si najde nové kámoše, ale zjistí, že se na obzoru objevilo nebezpečí, které
by mohlo zničit jak rorýse, tak i racky a je potřeba, aby obě ptačí party rychle našly společnou řeč. Dřív, než bude
pozdě. Kino Káčko uvede 26. května.

		

CineStar, Cinema City

23/05

Aladin / dobrodružný / fantasy / muzikál
Studio Disney si spočítalo, že se mu vyplatí dělat hrané a trikové verze svých
klasických animáků. Povedlo se to u Popelky, Knihy džunglí nebo Krásky
a zvířete. Letos do kin dorazil nový Dumbo a ještě nás čeká Lví král, teď je tu
ale Aladin. A z něj by se mohla vyklubat parádní dobrodružná jízda pro celou
rodinu. Hlavním hrdinou bude stejně jako v animáku sympatický zlodějíček,
který dostane za úkol přinést z tajemné jeskyně plné pokladů jednu zdánlivě obyčejnou lampu, po které touží zlý
Jafar. Aladin ale zjistí, že tahle lampa je všechno, jen ne obyčejná. Uvnitř se totiž ukrývá ukecaný džin, který majiteli lampy splní tři přání. A takový kámoš by se Aladinovi docela hodil, protože se zakoukal do místní princezny
a ví, že jako zloděj z ulice nemá ani tu nejmenší šanci, že by si ho všimla. S džinem po boku by to ale vyjít mohlo,
ne? Režíruje Guy Ritchie, jenž natočil třeba Sherlocka Holmese, a v roli džina se objeví Will Smith, který humor
i akci vždycky zvládal na jedničku.

23/05

CineStar, Cinema City

Syn temnoty / horor / mysteriózní / sci-fi
James Gunn je režisér, který má na kontě komiksový hit Strážci Galaxie
a jeho pokračování, před lety ale začínal u malých a levných sci-fi filmů
a těm zůstává věrný i dnes. Syn temnoty, kterého produkuje a jehož scénář napsali jeho bratři Brian a Mark, navíc láká na docela zajímavou zápletku. Bezdětní manželé, kteří žijí na farmě uprostřed polí a touží po dítěti, jednoho večera uvidí, jak nebe nad jejich domem ozáří padající cosi. A z tohohle cosi se vyklube vesmírná
loď, na jejíž palubě byl jediný cestovatel – miminko. Oba hrdinové se rozhodnou ujmout se ho a vychovat z něj
člověka… a pokud vám to teď celé připomíná začátky Supermana, tak máte pravdu. Syn temnoty je ale horor
a s tímhle dítětem z hvězd nebude zdaleka taková legrace. Když vyrůstá, ve škole ho šikanují, a tak si jednoho
dne řekne, že svoje schopnosti, které doposud tajil i před svými rodiči, použije ne k páchání dobra, ale k tomu,
aby se pomstil. Nekompromisně a brutálně. Povede se ho zastavit? V hlavní roli se objeví Elizabeth Banks,
kterou můžete znát třeba z Hunger Games.



CineStar

23/05

Zlo s lidskou tváří / krimi / drama
Liz Kendall je mladá a půvabná žena, která má pocit, že konečně našla muže,
jenž by pro ni mohl být tím pravým. Jmenuje se Ted, je to sympaťák, umí
Liz rozesmát, je inteligentní a navíc i zatraceně velký fešák. A má tajemství,
což může být za jistých okolností docela sexy, ale v případě Teda ne. Jeho
příjmení je totiž Bundy. A Ted Bundy byl jedním z nejslavnějších sériových vrahů americké historie. Na kontě má
už pár mrtvol, děsí polovinu země a policie mu jde po krku, ale Liz odmítá věřit, že by její láska mohla být schopná
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dělat ty hrůzné věci, o kterých se mluví v televizi, Ted jí navíc přísahá, že je to celé lež nebo omyl. Ale je to skutečně
tak? Kolem Bundyho se začíná stahovat smyčka, ale ani v okamžiku, kdy stojí před soudem nebo míří do vězení,
nepřestává tvrdit, že je nevinný a Liz mu pořád věří. Možná ale, že už ne tolik jako dřív… jak se má vyrovnat s tím,
že její láska je ve skutečnosti možná vraždící monstrum? V hlavních rolích thrilleru natočeného na základě skutečných událostí září Zac Efron nebo Lilly Collins.

30/05

CineStar, Cinema City

Máma / horor / thriller



Herečka Octavia Spencer má doma sice Oscara, ale žádná velká hvězda to
není. Na druhou stranu diváci si ji v kině jen málokdy nevšimnou, protože se
stala specialistkou na role zamračených, nepříjemných černošských dam, které si dovedou vydobýt respekt jediným pohledem. V hororu Máma ale zajde
ještě o něco dál. Ten se točí kolem party mladých studentů a ti mají stejný problém jako většina jejich vrstevníků. Shánějí alkohol, který si nemůžou sami koupit, a hledají místo, kde by si ho mohli
v klidu vypít. A pak potkají podivnou ženu, která jim nejen že pití koupí, ale ještě je pozve do svého domu a dovolí
jim, aby si ve sklepě dělali večírky. Jen nesmí chodit nahoru. Zakázané ovoce ale chutná nejlépe, a tak se hrdinové
jednoho dne rozhodnou nakouknout, co se v domě skrývá. A to neměli dělat, Máma totiž před světem schovává pár
nehezkých tajemství. A navíc se ukáže, že to není zdaleka tak sympatická dáma, jak se mohlo na první pohled zdát.
Když si ale hrdinové uvědomí, s kým mají co do činění, je už pozdě. A bude je to bolet.

CineStar, Cinema City

30/05

Rocketman / životopisný / drama / hudební
V loňském roce kina po celém světě doslova zbořil film Bohemian Rhapsody. Příběh kapely The Queen a především jejího frontmana Freddieho Mercuryho si zamilovali jak fandové muziky téhle slavné party, tak i lidé, kteří
o Queenech nikdy neslyšeli. Obrovská energie, skvělá muzika a vynikající
herecké výkony dotlačily film skoro až k miliardě. A letos zkusí jít ve stopách
Bohemian Rhapsody právě Rocketman. Ten se zaměří na životní příběh muzikanta, provokatéra a hodně komplikovaného člověka jménem Elton John. Tahle hudební legenda ovlivnila svět podobně jako Mercury a mohla
by to být opět solidní jízda nejen pro fandy slavného pianisty a zpěváka. Režíruje totiž Dexter Fletcher, který
pomáhal s dokončováním právě i Bohemian Rhapsody. Hlavní role se ujal Taron Egerton známý z komiksové
série Kingsman.

30/05

CineStar, Cinema City

Godzilla 2: Král monster / akční / dobrodružný
Godzilla je sice japonské monstrum, teď ovšem rozjíždí kariéru v Hollywoodu. Nové generaci diváků se představila před pěti lety a srovnala u toho
do latě dvě další monstra, a i když to odneslo i lidstvo a pár velkoměst, pořád
to byla tak trochu rozcvička. Ta pořádná destrukce přijde až teď. V Godzilla 2:
Král monster se totiž objeví nejen titulní hrdina, který stojí na straně lidí (ačkoliv to tak z toho, kolik toho zadupe do země, nemusí vypadat), ale dorazí i trojice dalších titánů. Na scénu dorazí
obří můra Mothra, obrovitý pterodaktyl Rodan a především King Ghidorah, trojhlavý drak, který dovede pouhým
máváním svých křídel zničit města plná mrakodrapů. Godzilla bude mít docela fofr, pokud chce ve střetu s touhle
trojicí obstát. A lidstvo si tváří v tvář stovky metrů vysokým monstrům bude muset uvědomit, že na téhle planetě
už nešéfuje. A že bude nejlepší klidit se v souboji obrů z cesty a doufat, že to pro lidi dopadne co možná nejméně
bolestivě.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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Názor Radky Trylčové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Radky Trylčové
Můj vztah k jídlu je velmi kladný. Ráda jím a vychutnávám. Mám ráda pestrost.
Jsem radši, když si mohu vybrat z více variant jídel. Zkouším různé kuchyně,
i z různých talířů spolustolovníků, a když mne nějaký druh jídla zaujme, vrátím
se k němu klidně ještě jednou. Také úplně nejsem „masák“. Nemusím mít maso každý
den, ale vždy poslouchám své tělo, které si řekne. Někdy to je chuť jen na polévky, někdy jen na saláty, ale
vždycky musí jídlo být sexy. Přes týden mám ráda lehčí kuchyni, například italskou. Hlavně taková jídla,
po kterých se mi pak nechce spát, ale naopak mi dodají energii.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Poslední dobou dodržuji dietická opatření. Dělá mi dobře něco zobat ve čtyř až pětidenních dávkách.
S tím mi pomáhají krabičky, které jsem začala konzumovat nejdříve kvůli času, ale i proto, že porce jídel
v restauraci jsou pro mne příliš velké. A i když si mohu dát poloviční porci, obvykle jsem jej snědla celé,
a pak se právě dostavila únava nebo chuť na sladké. To mne po krabičkách přešlo. Žertem říkám, že nejsladší je pro mne bramborový salát. Na něm opravdu ujíždím.
Z dětství dodnes ráda vzpomínám na výtečné škvarkové placky od babičky a kafe s hodně mlékem. Asi
se to nedá řadit mezi top gurmánské pochoutky, ale to jsou mé první vzpomínky z dětství na jídlo. Také si
pamatuji na vařené loupané brambory se solí a dobrým máslem. To byla mňamka, kterou nám babička čas
od času uvařila. Kdo ví, možná to byl od ní vědomý detox od jiných jídel.
Co se týče restaurací, jsem náročný zákazník. Zajímá mne kvalita potravin, servis a odbornost personálu.
Naproti tomu do kaváren jsem nikdy moc nechodila. Ale v poslední době si v nich dávám pracovní schůzky
a naučila jsem se díky kavárnám zpomalit. Nevadí mi na někoho počkat, trochu vypnout a pozorovat jen
tak lidi. Do kavárny a čajovny ráda chodím na kvalitní sypaný čaj nebo čerstvý z máty nebo zázvoru.
Doma si prý často vařím, na co mám já sama chuť. Ale to není úplně pravda. Ptám se, a když nezazní přání,
připravím, co mne napadne. To může být i kombinace něčeho nevšedního. Ráda používám k vaření sušená
rajčata nebo kozí sýr a bylinky, aby jídlo mělo šmrnc. Poslední dobou s několika přáteli opakujeme společné večeře, a to pak fantazie à la co dům dá, musí jít stranou. Je někdy těžké vymyslet předkrm, hlavní chod
a i dezert. Všechny ingredience nakoupit a pak z nich uvařit. Pokud je to ve všední den, je to docela náročné, ale když chutná, to je krásný pocit. Přála bych si absolvovat nějaký kurz vaření s opravdovými odborníky
a ráda bych objevila více z vietnamské, thajské nebo japonské kuchyně.
Radka Trylčová
členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

od
01/05

U Mansfelda

Posezení na terase

Je tady máj, lásky a jara čas. A ten se nejlíp užívá
za slunného počasí na terase příjemné restaurace s výhledem na zeleň trávníků a keřů a pestré barvy květin.
Tedy ideálně U Mansfelda. Proti nepřízni počasí vás tu
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navíc ochrání markýza, takže nebude problém sedět
venku i za deštivého počasí. Na terase si kromě výtečného kvalitního tankového piva Pilsner Urquell 12°
můžete vychutnat jídla klasické české kuchyně nebo
nabídky, které se mění každých čtrnáct dnů. Těšit se
můžete i na ryby na grilu a na chutné saláty. Rezervace
míst na tel.: 377 333 844.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz
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od 01/05

Pulcinella

Chřestové menu
I do italské restaurace Pulcinella
přišlo jaro! Na jídelníčku tu teď
najdete speciality z chřestu, které si můžete vychutnat
na terásce. Ta je v provozu vždy, když k tomu počasí aspoň trošku láká. Chřest je zelenina blízká cibuli a česneku a přisuzují se mu výjimečné zdravotní účinky. Zkrátka
laskomina, za kterou vám poděkují nejen chuťové buňky, ale i celé vaše tělo. Tak si nechte chutnat! Pro rezervace volejte 377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz.

01–12/05

el Cid

Slavnosti svobody
v el Cidu
Přímo ze zahrádky restaurace el
Cid se můžete během Slavností svobody koukat na ležení 2. pěší americké divize. Tato restaurace ve dnech
okolo oslav připravila řadu specialit z americké kuchyně.
Rozhodně si nenechte ujít pravý americký burger, který
vám propečou podle přání, nebo lahodný jahodový dezert z NY. Pokud dorazíte v uniformě spojenců, můžete
očekávat i bonus k menu. S americkou kuchyní je těsně
spojena i kuchyně mexická. Proto šéfkuchař restaurace
pro vás připraví řadu specialit, jako zapečené sýrové tortilly s kuřecím masem, hovězí steaky nebo Chilli con Carne. Tak si přijďte užít chutě americké a mexické kuchyně
do el Cidu s vyhlídkou a atmosférou ležení.

26/05 / 11:00–18:00

Tržnice DEPO

Lógr 2019
– festival kávy
Poslední květnovou neděli provoní DEPO2015 káva. Chcete se dozvědět, jak se káva
pěstuje, připravuje a ochutnává? Lógr vás provede celým procesem. Naučíte se, jak poznat dobrou kávu i jak ji
připravit jako profesionál. V Tržnici DEPO si pak vyberete
mezi nejlepšími pražírnami z okolí a dokoupit si můžete
i všechno potřebné vybavení k přípravě té nejlahodnější
kávy. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny, vyzkouší si
malování kávou. Vstup na festival je zdarma.
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

TIP NA KVĚTEN
18–19/05

Park za OC
Plzeň Plaza

Beko Fresh
festival
Beko Fresh festival je letos plný novinek! Přinese zbrusu nové gastronomické zážitky, pestřejší
program i kvalitnější zázemí. Bude tu nová pivní
zóna s živou hudbou a prezentací minipivovarů, nová vinařská zóna s řízenými degustacemi
i nová plážová barová zóna. Světové trendy
přípravy pokrmů odprezentují nové restaurace,
bistra, foodtrucky i streetfoody. Kromě tváře
festivalu Zdeňka Pohlreicha se na pódiích objeví také Roman Vaněk, Roman Paulus a také
autor Gastromapy Lukáš Hejlík. Rodiče jistě
ocení novou dětskou zónu s vyžitím pro kojence
i předškoláky. Festival bude letos ve větší míře
myslet také na ekologii. Beko Fresh festival se
koná jako obvykle v areálu za Plazou. Vstupenky
jsou k zakoupení v sítích GoOut. Více informací
na www.freshfestival.cz.

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.

35

PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

29. 5. 19:00 Chaplin – balet
30. 5. 19:00 Zácpa – činohra
31. 5. 19:00 Červený a černý – balet

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

3. 5. 19:00
4. 5. 18:30
		19:00
5. 5. 16:00
7. 5. 19:00
8. 5. 19:00
9. 5. 19:00
10. 5. 19:00
12. 5. 19:00
14. 5. 19:00
15. 5. 19:00
16. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
19. 5. 14:00
20. 5.		
21. 5. 19:00
22. 5. 19:00
23. 5. 19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 19:00
29. 5. 19:00
30. 5. 19:00
31. 5. 19:00

Iris – opera/-CZ, DE TITLektorský úvod: Antigona
Antigona – činohra, premiéra
Manon – balet
Antigona – činohra
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITZkrocení zlé ženy – balet
Manon – balet, derniéra
Modrovous – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITAntigona – činohra
Drahomíra a její synové – činohra
Zkrocení zlé ženy – balet
Pařížský život – opereta
Šumař na střeše – muzikál
Prohlídky divadla
Nabucco – opera/-CZ, DE TITIdomeneo – opera/-CZ, DE TITJenom konec světa – činohra
Drahomíra a její synové – činohra
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITJenom konec světa – činohra
Labutí jezero – balet
Iris – opera/-CZ, DE TIT-

V8
foyer
P
Z
V9
V2
V3
S2
V17
V5
V10
KMD14
V4
O1
V1
V14
V11
S6
OB
V6
KMD10
V12, pro seniory

Nová scéna DJKT

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

2. 5. 19:00
4. 5. 19:00
5. 5. 17:00
7. 5. 19:00
8. 5. 19:00
10. 5. 19:00
11. 5. 18:40
		19:00
14. 5. 19:00
15. 5. 19:00
16. 5. 19:00
17. 5. 19:00
18. 5. 19:00
20. 5.		
21. 5. 19:00
22. 5. 19:00
23. 5. 19:00
24. 5. 19:00
25. 5. 14:00
		19:00
26. 5. 16:00
28. 5. 19:00
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DONAHA! – muzikál
Romeo a Julie – balet
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Veselá vdova – opereta/-DE TITN5
Zácpa – činohra
Tartuffe – činohra
N4, pro seniory
Lektorský úvod: Billy Elliot
foyer
Billy Elliot – muzikál, premiéra
A
Billy Elliot – muzikál
N1
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál N14
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N11
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N12
Sluha dvou pánů – činohra
S9
Prohlídky divadla
Edith–vrabčák z předměstí – balet
Červený a černý – balet
N6
DONAHA! – muzikál
Veselá vdova – opereta/-DE TITS8
Billy Elliot – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Tartuffe – činohra
Z
Billy Elliot – muzikál
N9

S4
S5
N8

Malá scéna DJKT

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

9. 5. 18:00 S etkání před premiérou… tentokrát Billy Elliot
– muzikál
11. 5. 17:00 Prodáváme nevěstu – opera
14. 5. 17:00 Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
16. 5. 19:00 Dům Bernardy Alby – balet
17. 5. 19:00 V žen Karla IV. – činohra
18. 5. 14:00 Co takhle svatba, princi? – muzikál
		17:00 Co takhle svatba, princi? – muzikál
22. 5. 17:00 Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
23. 5. 19:00 Okouzlující slečna – opera, derniéra
25. 5. 14:00 Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
		17:00 Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
26. 5. 13:00 Prodáváme nevěstu – opera
		19:00 Dobře placená procházka – muzikál
28. 5. 19:00 50 odstínů (České porno) – činohra
29. 5. 19:00 Sweeney Todd – muzikál
30. 5. 19:00 Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál, derniéra
31. 5. 19:00 Dobře placená procházka – muzikál

foyer

J4
J3

Divadlo Alfa

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

2. 5. 09:00
6. 5. 10:00
7. 5. 09:00
9. 5. 09:00
13. 5. 09:00
17. 5. 09:00
21. 5. 09:00
		10:30
27. 5. 09:00

Tajemný hrad v Karpatech (také 3. 5.)
Kde domov můj?
Kde domov můj?
Tři mušketýři (také 10. 5.)
Tajemný hrad v Karpatech (také 14. a 15. 5.)
Tři siláci na silnici (také 20. 5.)
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Kolíbá se velryba, klub (také 28., 29., 30. a 31. 5.)

Divadlo Dialog

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

6. 5. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
8. 5. 19:00 Nejisté příběhy – improvizační večer, hraje Klenba
9. 5. 19:00 Julie, ach Julie … – příběh věčných milenců, hraje DS
Horšovský Týn
11. 5. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, premiéra,
hraje Divadlo JakoHost
13. 5. 19:00 Fajnmen (QED) – premiéra, hraje Spodina
14. 5. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
15. 5. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus
16. 5. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
17. 5. 19:00 Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
18. 5. 19:00 Večer tříkrálový – komedie, I. premiéra, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

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

každý čtvrtek Jóga s Dášou Nesvedovou (vždy od 17:00 hod.)
2. 5.		
Milonga – tančírna argentinského tanga
(také 16. a 30. 5.)
9. 5. 18:00 Noc literatury – literární happening
17.–18. 5. 	Světový týden respektu k porodu Plzeň 2019 – festival
o těhotenství a rodičovství
22.–23. 5.	Laureátské večery – představení nejlepších účastníků
letošní série krajských postupových přehlídek zájmové
divadelní tvorby (vždy od 18:00 hod.)
26. 5. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Zlatá ryba – hraje Divadlo
Chaplíni Cheb
28. 5. 19:00 39D: O dvou stranách jedné zdi – lyrická komedie
29. 5. 19:00 Ženy – taneční představení Kruhu Spirála
a Živelných žen
31. 5. 19:00 Improzápas: Improstor vs. Bizoni – dobrodružství
divadelní improvizace

MOVE IN STATION

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

6.–20. 5.	MOVE IN STATION – festival současné nezávislé
divadelní tvorby
6. 5. 19:00 Inga Zotova-Mikshina: Kam směřujeme svůj pohled,
abychom zažili svět? – pohybová performance, work in
progress
11. 5. 16:00 Žongléros Ansámbl: Cirkus do Gala – novocirkusová show
(také od 19:00 hod.)
13. 5. 19:00 Zápisky z volných chvil – autorská inscenace
absolventů DAMU
14. 5. 19:00 Ňun & Ví: A odkud jste doopravdy? – dokumentární
divadelní hra
15. 5. 19:00 Squadra Sua: Absolutely / O humoru – akademické
pojednání o humoru a klaunská pohybová komedie
20. 5. 19:00 Cirkus TeTy: Husí krky – nový cirkus s prvky fyzického
divadla
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
7. a 20. 5.

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

Dubnička LahoDa RevivaL kabaRet
PavLína Jíšová
ewa FaRna: MáLo se znáMe touR 2019
Jan vančuRa & PLavCi
PohLazení Po Duši s vLaďkou baueRovou

28. 5.

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

28. 5.

20:00

29. 5.

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

PRáskni Do bot
veLké Lásky v MaLéM hoteLu
CaveMan
CavewoMan
hRDý buDžes
vRažDa v saLónníM CouPé
vRažDa v saLónníM CouPé
PRo tebe CokoLiv
CoMMeDia DeLL‘ aRte
tři veRze života
siMona babčáková
a JeJí iMPRovizační skuPina no a!
PeRFeCt Days
na stoJáka – Live stanD uP CoMeDy
Dva nahatý ChLaPi
shiRLey vaLentine

13. 5.
14. 5.
21. 5.
21. 5.

DIVADLO
12. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.

29. 5.
30. 5.
31. 5.

koMeDy Fest 2019

19. 5. 19:00 V ečer tříkrálový – komedie, II. premiéra, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
20. 5. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
21. 5. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
22. 5. 19:00 Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh
24. 5. 19:30 Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje Žumbera
26. 5. 19:00 Patrik – komedie, hraje Amceth
27. 5. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
28. 5. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
30. 5. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
31. 5. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus

OSTATNÍ ŽÁNRY
14. 5.
18. 5.

19:00
19:00

MaRoko: neJzáPaDněJší bLízký výChoD
PLzeňský FestivaL stePu: GaLavečeR

KINO BESEDA
1. 5.
2. 5.
2. 5.
6. 5.
8. 5.
9. 5.
11. 5.
11. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
25. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.

19:15
17:00
19:15
19:15
19:15
19:15
14:30
17:00
19:15
19:15
17:00
19:15
19:15
19:15
19:15
14:30
19:15
19:15
17:00
19:15

zeLená kniha
PRO senIORY
Léto s GentLeManeM
boheMian RhaPsoDy
zRoDiLa se hvězDa
PašeRák
skLeněný PokoJ
PRO děTI
kouzeLný PaRk
PRO děTI
DuMbo
nikDy neoDvRaCeJ zRak
teRoRistka
PRO senIORY
ženy v běhu
MiCheLanGeLo: Láska a sMRt
tRabanteM taM a zase zPátky
Láska na DRuhý PohLeD
GauGuin
PRO děTI
hLeDá se yetti
boLest a sLáva
teRoRistka
PRO senIORY
na střeše
RoCketMan

www.mestanska-beseda.cz
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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:
2. 5. 17:00 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná
3. 5. 17:00 Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960 – komentovaná prohlídka, provází
Milan Pech
5. 5. 10:30 Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni
7. 5. 17:00 Prvky tradiční kultury na Chodsku – přednáška Josefa
Nejdla
12. 5. 10:30 Nedělní matiné: Klavírní recitál Petra Falkenauera
Výstavní síň „13“
do 9. 6.
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kulturní program během výstavy:
2. 5. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s umělci DJKT v Plzni
9. 5. 18:00 Noc literatury 2019 – netradiční čtení, v nezvyklém čase,
na neobvyklém místě, nově vydané dílo současné evropské
literatury v podání známé osobnosti, začátek každou
půlhodinu
10. 5. 18:00 Krajina dětství – literárně-hudební pořad, účinkuje Poetické divadlo, Stanislava Topinková Fořtová, Hana Spinethová
a Ivana Janečková
14. 5. 17:00 Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Eva Bendová
18:00 Ženský hlas – pořad Střediska západočeských spisovatelů
15. 5. 16:00 Vstupte do ateliéru umělce – tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
21. 5. 17:00 Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Pavla Machalíková
22. 5. 17:00 Poetický dvorek – autorské čtení Střediska západočeských
spisovatelů
31. 5. 16:00 Plzeňská muzejní noc 2019: Umění, umění, umění – komponovaný program dětských dílen, tvůrčích ateliérů, hudby,
tance a filmu (prostor U Zvonu)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
2. 5. 17:00 Máchův máj – vernisáž výstavy
6. 5. 17:00 Genealogie: Čtení starých písem aneb vyluštíme spolu
kurent III – přednáška Evy Němečkové (VZC)
7. 5. 17:00 Falešné hranice. Akce „Kámen“: Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-51 – vernisáž výstavy
9. 5. 18:00 Noc literatury – netradiční čtení (do 23:00 hod.)
15. 5. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost
		17:00 DO SVĚTA: Amerika tradiční i moderní – přednáška Tomáše
Hostýnka (VZC)
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21. 5. 17:00 Literární čaj o páté s Alenou Mornštajnovou
22. 5. 17:00 D O SVĚTA: Británie, jak ji z turistických příruček neznáte –
přednáška Alice Tihelkové (VZC)
23. 5. 09:00 Praktiky tajné policie po únoru 1948 a život za (falešnou
hranicí) i v Československu – konference (VZC)
29. 5. 17:00 Vědomí, věda, kontemplace a člověk – přednáška (VZC)
30. 5. 17:00 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu
– beseda, projekce, ukázky produkce Klubu TGM
z Užhorodu (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
2. 5. 15:00 Jak nenaletět na dovolené? – přednáška Ondřeje Tichoty (RK)
14. 5. 18:00 Stammtisch – konverzace v němčině s rodilým mluvčím (RK)
15. 5. 16:00 Cantando y aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí
pro děti 5–15 let (také 29. 5., ROK)
		18:00 Spanish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 29. 5., ROK)
16. 5. 09:00 Grenzüberschreitende Interaktion – prezentace a debaty
studentů ze ZČU a institutu Bohemicum univerzity
v Regensburgu (AK)
		15:00 Rovná manželství pro všechny? – beseda (AK)
18. 5. 10:00 Tajemství plzeňských dvorků (do 18:00 hod.)
22. 5. 16:00 Čteme dětem v cizích jazycích (ROK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého (AK)
		18:15 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého (AK)
23. 5. 15:00 Kultura v Plzni po roce 2015 – veřejná debata

Galerie města Plzně

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

do 23. 6.	2+1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková –
výstava
5. 5. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
16. 5.		
2+1 Marie Blabolilová / Hana Puchová / Kamila Zemková –
komentovaná prohlídka
24. 5. 17:00 Tematická projekce fotografií v rámci pořadu Fotojatka
s Janem Flaškou
31. 5. 18:00 Muzejní noc – vstup zdarma (do 23:00 hod.)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

4. 5. 18:00 Shapes – vernisáž výstavy (GLS)
6. 5.–1. 6.
Shapes – výstava (GLS)

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

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

do 12. 5.
od 2. 5.		

Daleko i na dosah – obrazy a artefakty Pavla Mutinského
Prodejní výstava členů UVUP – Bukovský, Čech, Fila, Plocar,
Šmolík a další (Galerie Dominikánská 12)
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Galerie | Muzea | Instituce

od 6. 5.		

S amizdatové bibliofilie Antonína Lněničky (výstavní síň
radnice, II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
15. 5. 17:00 Colors make me happy! – vernisáž výstavy
od 15. 5.
Colors make me happy! – sochy Václava Fialy

Klub Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 619 150, po–so 17–22 hod., 301 00, Plzeň

14. 5. 17:00 W
 orkshop: Mikoláš Aleš a jeho koně – pro žáky základních
a výtvarných škol
15. 5. 18:00 Vernisáž výstavy Happy Skelletons – s autory Lubošem
Vetenglem a Anitou Pružincovou
15. 5.–16. 6. Happy Skelletons – výstava obrazů

Galerie THAMBOS

Mohylová 91/1232, Plzeň – Doubravka, otevírací doba: středa a pátek 10–14 hod.,
čtvrtek 14–18 hod.

2. 5. 		
Vlasta Švejdová – vernisáž výstavy
2.–21. 5.
Vlasta Švejdová – výstava brněnské malířky a ilustrátorky
22. 5. 18:00 Slavomír Pokorný – vernisáž výstavy
22. 5.–18. 6. 	Slavomír Pokorný – výstava malíře, ilustrátora a tvůrce
betlémů

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
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:
13. 5. 18:00 Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
20. 5. 18:00 Koncert žáků strunného oddělení ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
21. 5. 17:00 Píseň písní – rozprava Mons. Tomáše Holuba
28. 5. 17:00 U poustevníka Lochoty – procházka Lochotínským parkem
s výkladem Oldřicha Hyska
29. 5. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
31. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2019 (do 23:00 hod.)

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
3. 5.–31. 10. Hybohledy Pavla Macka: 25 skříněk – 25 příběhů – výstava
18. 5. 10:00 Plzeňské dvorky
31. 5. 17:00 Plzeňská muzejní noc 2019 (do 22:00 hod.)

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
do 2. 6.		
Úprava hradu Buben Klubem československých turistů
na historické fotografii – výstava
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

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
do 28. 7.	Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí /
Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta – výstava
Doprovodné pořady:
16. 5. 17:00 Úprava hradu Buben Klubem československých turistů
na historické fotografii – komentovaná prohlídka, provází
Luděk Krčmář
18. 5. 10:00 Plzeňské dvorky
31. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2019 (do 23:00 hod.)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 12. 5.	Píseň písní a jiné příběhy Bible v dílech současných členů
UVU Plzeň – výstava
31. 5.–25. 8. Církev a pivo – výstava
Doprovodné pořady:
7. 5. 17:00 Píseň písní a jiné příběhy Bible v dílech současných členů
UVU Plzeň – komentovaná prohlídka, provází
Jana Potužáková
14. 5. 17:00 Františkáni a františkánská komunita dnes –
přednáška Ondřeje Bonaventury Čapka
15. 5. 17:00 Píseň písní – literární a hudební tvorba posluchačů
Konzervatoře Plzeň
18. 5. 10:00 Plzeňské dvorky
31. 5. 19:00 Plzeňská muzejní noc 2019 (do 23:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 19. 5.
Za barokem – výstava
do 31. 5.
Michal Škapa: KLIKYHÁKY – výstava
2.–23. 5.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
4. 5. 10:00 DEPO Street Food Market – festival jídla (do 18:00 hod.)
		10:00 Sousedské procházky Skrytého města: Doubravka kolébkou
plzeňského průmyslu
		14:00 Sousedské procházky Skrytého města: Nové centrum –
výrobní a rezidenční čtvrť
6. 5. 18:00 Vítání změn ve světě dětí – seminář
7.–28. 5.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
(vždy v úterý od 17:00 hod.)
9. 5. 19:00 Hon – filmový klub
11. 5. 14:00 Dámské pruhované triko – workshop
13. 5. 19:00 Impulse Symphony Orchestra: The greatest Rock Hits –
koncert
15. 5. 17:00 3D tisk pro začátečníky – workshop
16.–19. 5.
TREFFPUNKT – česko-bavorské setkání
18. 5. 10:00 Patinování: Recyklace starého nábytku – workshop
18.–19. 5.
Svařování – workshop (vždy od 10:00 hod.)
19. 5. 14:00 Hrací dílna: Výroba dopisní sady – workshop
21. 5. 17:30 Zahradnický klub: Bylinky v kuchyni a na zahradě
22. 5. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
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23. 5. 08:30
		18:00
24.–25. 5.
25.–26. 5.
26. 5. 11:00
28. 5. 19:00
30. 5. 18:00
		19:00
31. 5.		

Brain & Breakfast: Česko ráj exekucí?
Procesy a podpora s Marketingovou Plzní – konference
Pivo & Rock 2019 – pivní festival
Evropský den sousedů
Lógr 2019 – festival kávy
FuckUp Night Plzeň Vol. VII. – stand up show plná nezdarů
Jak podpořit dětskou sebedůvěru – seminář
Velká nádhera – filmový klub
Electro Swing Plzeň No. XII.

D klub

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

1. 5.		

2. 5. 15:00
11. 5. 15:00
12. 5. 16:00
26. 5. 16:00

N ábory na příměstský tábor léto 2019 – podmínkou je
trvalý pobyt v MO Plzeň 4, přihlášky
na www.dklubplzen.cz
Slavná éra Semaforu aneb Semafor má 60 – pořad pro
seniory
O veliké řepě – divadlo pro děti
Svět muzikálu – vstup zdarma (Habrmannův park)
King Swing M. B. Karpíška – vstup zdarma
(Habrmannův park)

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 Bory (OKB) – Klatovská 109,
OK Doubravka – Masarykova 75 (OKD), OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, Knihovna
Bolevec (KB) – Západní 18, www.knihovna.plzen.eu

3. 5.
7. 5.
9. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
17. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
29. 5.

10:00
17:00
18:00
18:00
17:00
16:00
10:00
16:00
17:00
16:00
17:00

Čtení pro nejmenší (OKB)
Náš Herriot… – veterinář Jiří Ládr v Mongolsku (PS)
Noc literatury (Studovna – B. Smetany 13)
Amazonská medicína – cestopis Miloše Matuly (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně (57): Šimon Pečenka (PS)
Copa čtete, Plzeňácí? – literární klub (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Alena Mornštajnová – autorské čtení (OKD)
S maskou nakřivo… – výtvarné umění (PS)
Čtení pro nejmenší (KB)
Večer konzervatoře (PS)

ZOO

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

1. 5. 14:00 Zpívání pod májkou na statku Lüftnerka
18.–19. 5.	Dny japonské kultury – samurajské souboje, lukostřelba,
kaligrafie, bojová umění, japonské kulinářské speciality,
tvorba ikeban a papírových skládanek origami, přehlídka
kimon, prodejní výstava bonsají, workshopy (vždy od 10:00
do 17:00 hod.)

Plzeňský festival stepu

Plzeň, www.plzenskyfestivalstepu.cz

16.–19. 5.
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6. ročník Plzeňského festivalu stepu

Instituce | Akce

16. 5. 17:00 Stepování v ulicích Plzně
17. 5. 17:00 F lash mob – desítky stepařů přímo v centru města (náměstí
Republiky)
		18:30 Workshop pro stepaře s Chris Matallo (DEPO2015)
18. 5. 10:30 Představení stepařských studií, ukázky různých druhů stepu
pod širým nebem (U Branky)
		13:00 Stepařský workshop pro veřejnost (DEPO2015)
		13:30 Pavel Paur & Company – koncert plzeňské kapely
(U Branky)
		19:00 Galavečer – to nejlepší, co nabízí současný step, večerem
provází Roman Vojtek (Měšťanská beseda)
19. 5. 10:00 Stepařský workshop pro pokročilé pod vedením Rubena
Sancheze (Měšťanská beseda)

Hodování na hradě Švihov

Hrad Švihov, Žižkova 1, Švihov, dobrejidlosveta@seznam.cz

2. 6. 10:00 G astronomický festival a kulinární trh – hudební doprovod,
klidová zóna, workshopy pro děti i dospělé, cvičení jógy.
Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 130 Kč, děti do 6 let
zdarma, rodinné vstupné 400 Kč (do 19:00 hod.)

Festival polévky

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.festivalpolevky.cz

12. 5. 11:00 F estival polévky – květen je lásky čas, a ta přece prochází
žaludkem! Přijďte ochutnávat z dvacítky druhů polévek
a rozhodnout, která je ta nejlepší. Vařit se budou ve 40 litrových kotlích přímo před vaším zrakem, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

Narozeniny Karla IV.

Hrad Velhartice, Velhartice 1, www.NarozeninyKraleKarla.cz

11.–12. 5.	20. narozeniny Karla IV. na hradě Velhartice – průvod
královské družiny, Jan Lucemburský, rytíři na koních, tanec,
šerm, hudba, noční prohlídky hradu, tržiště a hry pro děti
(vždy od 10:00 hod.)

Plzeňská ﬁlharmonie

Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

3. 5. 20:00 S lavnosti svobody – zahajovací koncert (náměstí
Republiky)
9. 5. 19:00 Tomáš Brauner & Plzeňská filharmonie: Novosvětská –
ab. koncert A7
16. 5. 19:00 Balkansambel & Plzeňská filharmonie – ab. koncert C3
1. 6. 15:00 Maškarní bál pro malé i velké & Plzeňská filharmonie –
ab. koncert D3 (DEPO2015)
6. 6. 19:00 Yingdi Sun & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B6
13. 6. 19:00 Leonard Elschenbroich & Plzeňská filharmonie –ab. koncert A8

Plzeňský varhanní festival 2019

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ulice, Plzeň,
www.plzenskyvarhannifestival.cz

13. 5. 19:00 J osef Kšica – varhany, skladby autorů: J. S. Bach, J. Kšica,
C. Franck
květen 2019 | www.zurnalmag.cz

Akce | Kino

27. 5. 19:00 B ernhard Müllers (SRN) – varhany, skladby autorů:
J. S. Bach, T. Dubois, W. A. Mozart, Ch. S. Neukomm,
W. R. Driffill, M. Dupré
10. 6. 19:00 Pavel Šmolík – varhany, Iveta Šmolíková – flétna, skladby
autorů: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Willscher,
P. Šmolík
Součástí 12. ročníku plzeňského varhanního festivalu bude výstava o varhanářské rodině Guthů.

TGS – Parostrojní festival III.

Holoubkov u Rokycan, www.parostrojnifestival.cz

11. 5. 09:00 3 . ročník TGS parostrojního festivalu v Holoubkově – moderovaná historická roadshow a módní přehlídka, interaktivní
parní show Jamese Watta, Steampunk zone, poštovní
úřad, soutěžní hra pro děti, vystoupí Plzeňští heligonkáři,
The Rebel Pipers a seskupení Josef Švejk a c. a k. Šraml
(do 17:00 hod.) Slavnosti růžových vín

Slavnosti růžových vín

Zámek Zbiroh, www.zbiroh.com

4. 5. 11:00 S lavnosti růžových vín – ochutnávky a prodej vín od vinařů,
grilované speciality, doprovodný program

Akce v Prazdroji 2019

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 26. 5.
do 29. 6.
1. 5. 09:00
		 16:00
12. 5. 12:00
17. 5. 18:00
18. 5. 10:00
24.–26. 5.
31. 5. 18:00
31. 5.–31. 12.

Výstava fotografií Anny a Karla Kocourkových
Příběh plzeňského piva – nová prohlídková trasa
Prvomájová vyjížďka motorek
Kapeláž XI. – přehlídka studentských kapel
Festival polévky
Škola čepování piva Pilsner Urquell
Plzeňské dvorky
Burger Street Festival Plzeň
Muzejní noc
Pivovarské muzeum již 60. let – výstava

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

7. 5. 17:00 Humorista – Rusko / Lotyšsko / Česko (také od 19:30 hod.)
14. 5. 17:00 Zjevení − Francie 2018 (také od 19:30 hod.)
21. 5. 17:00 Šťastný Lazzaro – Itálie / Švýcarsko / Francie / Německo
(také od 19:30 hod.)
28. 5. 17:00 Nit z přízraků – VB / USA (také od 19:30 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

2. 5. 20:00
3. 5. 17:00
		20:00
5. 5. 15:00
		18:00
9. 5. 20:00

Ostrým nožom
Hledá se Yetti
Avengers: Endgame
UglyDolls
Avengers: Endgame 3D
Sněží!
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10. 5. 17:00
		20:00
12. 5. 15:00
		18:00
16. 5. 20:00
17. 5. 17:00
		20:00
19. 5. 15:00
		18:00
23. 5. 20:00
26. 5. 15:00
		18:00
30. 5. 20:00
31. 5. 17:00
		20:00

UglyDolls
After: Polibek
Mia a bílý lev
Avengers: Endgame
Milost
Pokémon: Detektiv Pikachu
John Wick 3
Mrňouskové 2: Daleko od domova
Shazam!
Free Solo
V oblacích
Mirai, dívka budoucnosti
Bolest a sláva
Pokémon: Detektiv Pikachu
Láska na druhý pohled

Cinema City

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

25. 4.–1. 5. Avengers: Endgame, Mia a bílý lev
2.–8. 5.		
Láska na druhý pohled, UglyDolls
9.–15. 5.
Pokémon: Detektiv Pikachu
16.–22. 5.
John Wick 3
23.–29. 5.
Ad Astra, Aladin, Syn temnoty
30. 5.–5. 6.	Godzilla 2: Král monster, Máma, Rocketman

CineStar

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

25. 4.–1. 5.
2.–8. 5.		

Avengers: Endgame, Mia a bílý lev, Nikdy neodvracej zrak
The Beach Bum, Láska na druhý pohled, UglyDolls

1. 6. 2019 otevíráme
po rekonstrukci
novou pekárnu
Přijďte ochutnat výrobky z Poctivé výroby Globus.
Do naší nové pekárny by se nám hodili zkušení
pekaři (mísiči i pecáci). Kontaktujte nás na e-mailu:
m.ourednik@globus.cz nebo tel.: 724 655 823.

Den dětí 1. 6. 2019

od 11.00 do 16.00 hod.
před hypermarketem
Globus Chotíkov

Těšit se můžete na malování
na obličej • tvoření z balonků •
pěnu od hasičů • soutěže
pro děti i rodiče.

41

PROGRAM
9.–15. 5.
16.–22. 5.
23.–29. 5.
30. 5.–5. 6.

Pokémon: Detektiv Pikachu, Trhlina
John Wick 3, V oblacích
Aladin, Syn temnoty, Zlo s lidskou tváří
Godzilla 2: Král monster, Máma, Rocketman

KD Šeříková

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

3. 5.
30. 5.
27. 9.
10. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
27. 10.
23. 11.
28. 11.
12. 12.

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

Argema + Gallileo
Queenie – Queen tribute band
Stromboli
Katapult
ABBA STARS
Arakain – křest nového CD
Jakub Smolík „60“, speciální host: Ilona Csáková
Walda Gang + Alkehol
Robert Křestan a Druhá tráva
Olympic
Bratři Ebenové

Zach´s Pub

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

1. 5.
7. 5.
8. 5.
10. 5.

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

14. 5.
16. 5.
17. 5.
20. 5.
21. 5.

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

23. 5.
24. 5.
25. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

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

teepee – indie folk, I Love You Honey Bunny – indie rock
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Xavier Baumaxa & Mucha: Jiní než jiní
Mademoiselle Manouche and her swinging Reinhardts –
elektroswing, jazz
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Jananas – urban folk
Russkij Standart Drink Party
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Pasažéři: Jaké je to sedět na zadním sedadle svého života
– dokument, režie Jana Boušková
Hibaj – best czech revival band
Božkov Drink Party
Helemese – chanson-punk
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Krausberry malá parta – bluesrock
Slam Poetry – poezie okamžiku
Ivan Hlas Trio – bluesfolk
CPT Morgan Mojito Party

Kino | Koncerty

		 12:00 L ong Distance Calling – post-metal, avantgardní metal,
progresivní metal
		 13:00 Majesty – heavy metal, power metal
		 14:10 Kissin' Dynamite – heavy metal, glam metal
		 15:20 Axxis – power metal, heavy metal, synth rock, hard rock
		 16:40 Septicflesh – symfonický metal, death/doom
		 18:00 Amorphis – progresivní metal, folk metal, melodický death
metal, power metal, death metal, death/doom
		 19:40 Hammerfall – heavy metal, power metal
		 21:30 Powerwolf – power metal, heavy metal
1. 6. 10:30 Gate Crasher – rock
		 11:35 Forrest Jump – rock
		 12:40 Imminence – rock, metalcore
		 13:45 Elvenking – folk metal, power metal, symfonický metal
		 14:55 Gus G. – heavy metal
		 16:15 Beast in Black – heavy metal, power metal, arena rock
		 17:55 Stratovarius – heavy metal, power metal, neoklasický
metal, progresivní metal, symfonický metal
		 19:40 Cradle of Filth – extrémní metal
		 21:30 Amon Amarth – melodický death metal
2. 6. 10:30 Elvellon – rock
		 11:35 Frozen Crown – metal
		 12:40 Civil War – power metal
		 13:45 Almanac – power metal, symfonický metal
		 14:55 Death Angel – thrash metal
		 16:15 The 69 Eyes – alternative metal, gothic metal,
hard rock, goth n' roll
		 17:55 Korpiklaani – folk metal
		 19:40 Dee Snider – heavy metal, hard rock, shock rock,
glam metal
		 21:30 Arch Enemy – melodický death metal

Majáles Open Air

Amfiteátr Lochotín, www.plzen.majales.cz

11. 5.		
			

Majáles stage
12:05–12:55 David Stypka, 13:50–14:50 Lenny,
15:30–16:30 Jelen, 17:30–18:30 Horkýže Slíže,
19:15–20:05 Marek Ztracený, 21:00–22:25 Kryštof,
23:00–23:50 Harlej

			
			

Park stage
13:00–13:45 Gaia Mesiah, 14:30–16:00 Ty Nikdy Label
showcase, 16:30–17:30 Janek Ledecký, 18:15–19:10 Mirai,
20:10–21:00 Majk Spirit, 21:50–22:50 Trautenberk

			
			

Sojka stage
14:50–15:30 Groove Army, 16:30–17:30 Robin Mood,
18:30–19:15 Kapeláž, 20:00–21:00 The Atavists

Metalfest Open Air

Amfiterátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

31. 5.–2. 6. X. ročník mezinárodního open air festivalu
31. 5. 11:00 Törr – metal
Časopis Žurnál vychází za podpory:
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25. 5.

sobota
odpoledne

Programová ohniska

25. 5.

sobota
večer

Sousedské večeře

26. 5.

neděle

Komentované procházky

Pojďte se seznámit se svými sousedy! Mrkněte na náš web a nebojte se přidat, čas máte do 10. 5. 2019.

AHOJ
HANOi

festival vietnamskO - ceskÉ kultury

2. 6. 2019

10 - 18 h

DEPO2015

vietnamská a ceská kuchyne tradicní vietnamská hudba a tance
kucharská show povídání o vietnamu a jeho kulture
detské workshopy
Institucionální partneři:

Oﬁciální partneři:

DEPO2015

KAFEST
L Á S K A

V Á Š E Ň

T O U H A

PŘIJĎTE VYZKOUŠET, JAKÉ EMOCE
VE VÁS VYVOLÁ DOBRÁ KÁVA
HLASUJTE O NEJLEPŠÍ KÁVU
A PRAŽÍRNU A VYHRAJTE
5 HODIN BARISTICKÉHO KURZU

18. 5.

WORKSHOPY PŘÍPRAVY
KÁVY A SPOUSTA SOUTĚŽÍ
O HODNOTNÉ CENY

www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

