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Horažďovice
KULTURNÍ DŮM
Strakonická 17, tel. 376 512 436
Koncert ke Dni matek
Účinkují dětské pěvecké sbory a ZUŠ Ho-
ražďovice. 17.30

Plzeň
ANDĚL CAFÉ & MUSIC BAR
Bezručova 7, tel. 377 225 144
Toxique

21.00

DIVADLO POD LAMPOU
Havířská 11, tel. 602 211 324
Múza 2009
13. postupové kolo: NENADĚLÁŠ NIC - pop
rock/Praha, THE OTHER SIDE - pop
rock/Plzeň, THE NUTZ - pop rock/Praha,
HEADLINE - rock pop/Děčín, SMILES - in-
die pop/Mariánské Lázně.

19.30

ZACH‘S PUB
Palackého nám. 2, tel. 377 223 176
Discoballs

20.30

Plzeň
DIVADLO ALFA - KLUB
Rokycanská 7, tel. 377 188 211
Pohádka z kouzelného mlýnku

9.00
KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 473
V. Blažek, L. Rychman: Dáma na kolejích
Marie a Václav jsou jako každý jiný pár. Je-
jich život utíká mezi prací a povinnostmi.
Už dávno jejich láska není, co to bývalo. Ma-
rie pracuje jako řidička tramvaje, vozí lidi
pořád stejnou cestou dokola, ale přitom
sama touží po změně. Celodenní kolotoč –
děti, nákupy a starost o domácnost, k
tomu ještě práce. Situace se však rychle
změní.

19.00
VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
J. Goldman: Lev v zimě
Hra nedávno zesnulého amerického drama-
tika se odehrává na zámku Chinon o Váno-
cích roku 1183, za panování Jindřicha II. Jde
o historickou fikci, ale v kresbě charakterů
postav vycházel autor z dobových materiá-
lů. Vytvořil strhující a napínavý příběh z
konce panování obratného a impulzivního
anglického krále, který vytvořil obrovskou
říši a nechal rozhořet nelítostný boj o ná-
slednictví trůnu.

19.00

Přeštice
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ - KONFERENČNÍ SÁL
Masarykovo nám. 311, tel. 377 982 690
Fotografoval jsem osvobození Přeštic
Fotoprezentace a beseda s Miroslavem
Šrámkem.

17.00

Bezdružice
KINO
Čs. armády 196, tel. 374 630 511
Alvin a Chipmunkové 2 PÁ 17.00

Dobřany
KINO–DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Kouzelná chůva Nanny McPhee 2

ČT 17.00
Ženy v pokušení

ČT 19.30

Domažlice
KINO ČAKAN
Vodní 8, tel. 379 722 002
Přestupný rok ČT 19.30

Klatovy
KINO ŠUMAVA
Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342
Pevné pouto ČT 20.00

Planá
PLÁNSKÝ BIOGRAF
nám. Svobody, tel. 374 792 285
Dešťová víla

ČT 17.30

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777
Kouzelná chůva a Velký třesk

ČT 14.00, 16.10, 18.20, 20.30
Souboj Titánů 3D

ČT 14.10, 16.30, 18.30, 19.10, 20.50, 21.30
Jak vycvičit draka 3D

ČT 14.20, 16.20
Iron Man 2

ČT 14.20, 16.50, 19.20, 21.50
Alenka v říši divů

ČT 14.30
Kick-Ass

ČT 14.40, 17.00, 19.20, 21.45
Cesta

ČT 15.00, 21.10
Doktor od Jezera hrochů

ČT 15.20
Jak vycvičit draka

ČT 15.30
Ženy v pokušení

ČT 16.00, 18.20, 20.40
Exmanželka za odměnu

ČT 16.40, 18.50
Špatnej polda

ČT 17.20, 19.40
Mamas & Papas

ČT 17.40, 19.50
Škola života ČT 17.50

Podivní
ČT 20.00

CINESTAR
Písecká 1, tel. 377 434 999
Podivní

ČT 14.00
Ženy v pokušení

ČT 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Jak vycvičit draka

ČT 14.20, 16.40
Jak vycvičit draka 3D

ČT 14.30
Kouzelná chůva a Velký třesk

ČT 15.00, 17.30
Kick-Ass

ČT 15.15, 17.40, 20.00
Alenka v říši divů

ČT 15.30
Iron Man 2

ČT 16.00, 18.45, 21.15
Souboj Titánů

ČT 16.15, 18.30, 20.45
Toy Story 2: Příběh hraček 3D

ČT 16.45
Špatnej polda

ČT 17.45
Souboj Titánů 3D

ČT 18.45, 21.15
Mamas & Papas

ČT 19.10, 21.30

Exmanželka za odměnu
ČT 19.50

Český mír
ČT 20.15

KINO BESEDA
Kopeckého sady 13, tel. 378 037 914
Pulp Fiction: Historky z podsvětí

ČT 17.00, 20.00

Poběžovice
KINO
Mariánská 77, tel. 379 497 889
Morganovi PÁ 19.30

Stříbro
KINO SLAVIA
Benešova ul., tel. 374 622 454
Percy Jackson: Zloděj blesku PÁ 19.30

Sušice
KINO
Havlíčkova 89, tel. 376 523 360
O kapitalismu s láskou ČT 20.00

Tachov
KINO MŽE
Hornická 1695, tel. 374 722 210
Pouta ČT 19.30

KLATOVY (ČTK) Gospelové zpěvy
nabídne letos jako novinku svého
programu tradiční Evropský festi-
val duchovní hudby Šumava - Ba-
yerischer Wald, který se koná na
přelomu května a června v koste-
lech na české a německé straně Šu-
mavy.

„Letošní 14. ročník přehlídky pě-
veckých a instrumentálních sborů
nabídne od 14. května do 6. června
tři desítky koncertů a vystoupení
při mších,“ řekla Hana Klivandová

z realizačního týmu festivalu. Hlav-
ním cílem festivalu je snaha sblížit
kultury a lidi v šumavském příhra-
ničí.

Letos se přehlídka vrací
ke svým kořenům

Koncerty 18 pěveckých ansámb-
lů z ČR, Německa, Polska a Fran-
cie se uskuteční v 22 pošumav-
ských kostelech. Festival tak chce
připomenout středoevropské kul-
turní dědictví, které vychází z křes-

ťanských základů. Koncerty v čes-
ko-bavorském pohraničí mají také
oživit jednotlivé kostely. Letos se
přehlídka vrací ke svým kořenům.
Organizátoři obnovili spolupráci s
farní obcí St. Oswald - Grafenau,
která byla první festivalovou lokali-
tou na německé straně.

„Čtrnáctý ročník je ale možná i
trochu krok do neznáma. Pošu-
mavské kostely totiž poprvé napl-
ní také tóny gospelu, vokálního
žánru, který se vyvinul v první čtvr-

tině 20. století v černošských koste-
lech ve Spojených státech v do-
bách rasové segregace,“ přiblížila
Klivandová. Uvede je soubor Cre-
scendo z pařížské gospelové školy
Terry Francois Gospel Singers.

Zazní čistě liturgická díla
i současné skladby

Hudební náplň přehlídky kona-
né od roku 1997 tvoří duchovní
skladby vzniklé v průběhu několi-
ka staletí, od gregoriánského cho-

rálu po současnost. Zazní čistě li-
turgická díla i současné skladby ur-
čené spíše pro koncertní provede-
ní. „Vyvrcholením přehlídky bude
závěrečný koncert v kostele Naro-
zení Panny Marie v Klatovech, kde
zazní jedno z vrcholných kantáto-
vých děl německého romantismu
Ein deutsches Requiem od Johan-
nese Brahmse pod taktovkou diri-
genta Bavorského symfonického
orchestru Floriana Erdla,“ dodala
Klivandová.

Kromě Klatov ožijí hudebním
programem také kostely v němec-
kém Zwieslu, Bodenmais a Deg-
gendorfu. Na české straně jsou
koncerty naplánovány do Bezděko-
va, Hamrů, Chlistova, Chudenic,
Klenčí, Klenové, Plzně, Těchonic i
do Prahy a dalších míst.

Více informací o letošním Festi-
valu duchovní hudby Šumava-Ba-
yerischer Wald naleznou zájemci
na stránkách internetu na adrese
www.fdh.sumavanet.cz/fdh/.

PLZEŇ Získali dvě nominace na le-
tošní výroční hudební ceny Anděl
2009 v kategoriích videoklip a zpě-
vačka. Před několika dny také byli
součástí velkolepého hudebního
festivalu Plzeňský Majáles a už
dnes večer skupina Toxique se
zpěvačkou Klárou Vytiskovou vy-
stoupí v plzeňském Café Music
Baru Anděl. Koncert začíná v
jednadvacet hodin.

Jejich tvorba oslovila
i fotografa Jana Saudka

„Nominace na ceny Akademie
populární hudby Anděl 2009 zís-
kali za klip Honey. Klára Vytisková
byla nominována i za hudební
projekt Pocta Zuzaně Navarové,“
uvedla PR manažerka kapely Toxi-
que Johana Turnerová. „Tvorba
Toxique neoslovila jen akademi-
ky, ale i famózního Jana Saudka,
který jim udělal skvělé fotografie.

Důležité ovšem je, že jsou Toxi-
que zpátky! Po období, kdy byli za-
vřeni ve studiu a připravovali ma-
teriál na jejich nové, v pořadí dru-
hé album, se v současné době vra-
cejí na pódia,“ doplnila manažer-
ka.

Kapela dokonce stihla předsta-
vit minulý měsíc svoji novou sklad-
bu Shout na obrazovkách České te-
levize. A veškeré své úsilí teď smě-
řuje ke koncertním pódiím, neboť
jejich nová nahrávka by měla vyjít
ke konci léta.

„Jak už je od konce loňského
roku anoncováno, Toxique chysta-
jí nejen zmiňovanou novou des-
ku, ale i naprostou komplexní
změnu image. Od koncertního pó-
dia, přes kostýmy až po proměnu
webové stránky. S tím jim pomá-
há studio Najbrt. Premiérově
bude vše odtajněno v říjnu v rám-
ci Design Bloku v Praze,“ dodala
Johana Turnerová.

Hudebníci si v nejbližších
dnech zahrají i mimo české hrani-
ce, a to například v čínské Šangha-
ji - na tamějším EXPU, nebo v za-
hradě Pražského domu v Bruselu,
či na podzim v bulharské Sofii. Do
Plzně se vrátí už za pár týdnů. Kon-
cem června zahrají na Hudebním
festivalu obchodního centra Bor-
ská pole v Plzni.

Tomáš Chochole
Autor je spolupracovník redakce

Krátce
DOMAŽLICE

Dnes na vernisáž
V Galerii bratří Špillarů bude dnes
slavnostně zahájena zbrusu nová
výstava s názvem Co možná nejvíc
pokusů o záchranu. Návštěvníci si
v domažlické galerii prohlédnou
umělecká díla Jürgena Hubera do
21. června. Vernisáž uvede Václav
Sika úderem 17. hodiny. (kol)

PLZEŇ

Oslaví Den Evropy
V neděli a v pondělí oslaví Plzeň
Den Evropy 9. květen. Klíčovou
akcí bude mezinárodní diskusní fó-
rum To beer or not to beer a sou-
částí programu je i nedělní kon-
cert Plzeňské filharmonie na ná-
městí Republiky pod širým nebem
od 16 hodin. (red)
Více na www.plzen2015.eu

PRO RODINY

Šumavská řemesla
a prohlídky pro děti
Nádvoří hradu Kašperk ožije o ví-
kendu šumavskými řemesly. Kro-
mě originálního zboží a ukázek
jeho výroby jsou připraveny také
dětské soutěže, prohlídky hradu či
střelba z luku. Akce Šumavská ře-
mesla se na Kašperku uskuteční po
oba dny od 10 do 17 hodin. Navíc v
sobotu od 14 hodin si děti užijí spe-
ciální interaktivní prohlídky, kdy si
obléknou zbroj rytíře či šat dvorní
dámy. (kol)

Náměstí Akce Slavností svobody se odehrávají na mnoha
místech krajské metropole. Tento snímek je z neděle na
náměstí Republiky. Foto: Roman Turovský, romanzl.rajce.net

Novou nahrávku i změnu
image chystají Toxique.
Kapela slaví úspěchy na
české hudební scéně a
vyráží také za hranice.
Plzeňské publikum si
jejich koncert užije dnes
večer v klubu Anděl.

Konvoj Tradičně nejočekávanější akcí oslav je
Konvoj svobody. Ten letošní projel Plzní
v neděli. Foto: Martin Štěrba , agous.rajce.net

Hudba
Maminkám dnes
hrají v Horažďovicích

Kina Na plátna přichází dokumentární snímek Český mírDivadla
Komorní scéna uvádí
Dámu na kolejích

Lobzy O víkendu si lidé mohli prohlédnout
moderní českou a americkou vojenskou techniku
také na střelnici v Lobzích.

Foto: Michal Fiala, michalfiala.rajce.net

Objev roku 2008 Kapela Toxique kombinuje hudební žánry jako soul, jazz, pop i rock. Své fanoušky „nakazí"
už dnes večer v plzeňském Café Music Baru Anděl. Foto: Archiv

Festival duchovní hudby na Šumavě nabídne poprvé i gospely

Vrací se na plzeňská pódia

Vaším objektivem Snímky z oslav osvobození Plzně americkou armádou, které pořídili naši čtenáři a umístili je na www.rajce.net

INZERCE

Pronájmy
Sušice 2+kk I. kat., zařízený. T: 606 633 919 

Vzdělání a kurzy
SOU Starý Plzenec přijímá pro šk. r.
2010/11 zájemce o dálk. nástavbové stud. (3 
r.) a o dálk. středošk. studium (5 l.) v oboru
Podnikání zakonč. maturitou. Výuka 1x za 
14 dní v sobotu. Bližší inf. na tel. 603 473 442 
nebo na www.souor.webgarden.cz 


