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Letošní duben se vyznačuje nejen dynamickým příchodem jara, ale také
vysokým počtem akcí, které zahustily políčka v plzeňských kalendářích
tak, že v nich vznikly téměř neprostupné zóny. Alespoň to tak vypadá, když si vybarvíte kolonky podle termínů akcí, které chcete zažít stůj
co stůj. Navíc letošní Velikonoce dokázaly tradičně přecpaný přelom

dubna a května zašmodrchat tak, že nezbude než některé dny rozdělit
na více kousků a absolvovat několik akcí v jednom dni. Pokud si
nechcete nechat ujít týden filmových lahůdek Finále Plzeň, bujarý Majáles
či jedinečné Slavnosti svobody, počítejte s tím, že se doma nebudete
vyskytovat příliš často.

Týden českého filmu
na Finále Plzeň
17.–23. dubna

Plzeň na jeden den
otevře Loosovy interiéry
Při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel se v sobotu 16. dubna opět otevřou
dveře bytů s interiéry vytvořenými světoznámým
architektem Adolfem Loosem, a to na Klatovské třídě
12, Klatovské třídě 19, Bendově ulici 10 a v Husově
ulici 58. V Plzni se z původních patnácti Loosových
realizací zachovalo nejméně šest interiérů, z toho
čtyři v majetku města. „Rezervace prohlídek jsou
nutné, ale už zbývá jen několik volných míst,“
upozorňuje Irena Benešová, vedoucí Informačního
centra města Plzně, kde se prohlídky objednávají.
Další příležitost k návštěvě Loosových interiérů
v Plzni bude mít veřejnost zase až 17. září 2011
při Dnech evropského dědictví. V říjnu a v listopadu
pak příznivce Loosovy tvorby čekají dvě výstavy,
které připravuje Západočeská galerie v Masných
krámech a v galerii „13“.
www.plzen.eu

Spoustu filmových lahůdek i zajímavý souboj o hlavní
cenu Zlatého ledňáčka slibuje 24. ročník festivalu
Finále Plzeň, každoroční soutěžní a bilanční přehlídka českých hraných filmů a dokumentů. V rámci
doprovodných akcí jsou připraveny exkurze do
historie, současnosti i budoucnosti české kinematografie – ať už v rámci tradičních či nových sekcí.
Letošní hlavní pocta festivalu Finále bude patřit jedné
z největších hereckých osobností českého filmu Ivě
Janžurové. „Jako jedna z našich nejlepších hereček
je Iva Janžurová s Finále neodmyslitelně spojená,
navíc v novodobé historii festivalu dvakrát přijala
nelehkou úlohu předsedkyně poroty. Jsem proto

Plzeňský Majáles
bude opět bujarý
29.–30. 4. 2011

Tradiční plzeňský Majáles se za 22. ročníků svého
konání vyprofiloval v největší plzeňský open-air
festival. Letos na vás čeká přes třicet interpretů
na třech hudebních scénách, majálesové svatby
na 24 hodin, cyklus soutěží o titul Majálesový
Borec a spousta další zábavy v příjemném
prostředí na třech hudebních scénách. Náměstí
Republiky zažije Královský pátek s volbou Krále
majálesu, hlavní program t-music Majáles Open
Air bude hostit lochotínský amfiteátr. Oběma
akcím předchází od počátku dubna bohatý
studentský program.
www.plzen.majales.cz

Tři tipy na Velikonoce
pro rodiny s dětmi
23.–25. 4. 2011

Soukromé objekty

Vlastnictví města Plzně

rád, že letošní poctu můžeme složit právě jí,“ řekl
ředitel festivalu Finále Ivan Jáchim. Mezi zajímavé
počiny bude patřit i Sága rodu Procházků, věnovaná
spisovateli a scénáristovi Janu Procházkovi a jeho
dcerám. Plzeňany potěší i sekce Fenomén doby,
jejímž letošním tématem je Porta, která právě v Plzni
dosáhla v roce 1989 svého vrcholu.
www.finaleplzen.cz

Velikonoce jsou obdobím, které si nejvíce užijí
rodiny s dětmi. Právě těm jsou určeny mnohé
akce a nevšední programy v turistických cílech
města Plzně.

Zoologická zahrada města Plzně na svém statku
Lüftnerka bude o velikonočním prodlouženém
víkendu bude opět učit malé i velké návštěvníky
plést pomlázky, barvit vajíčka a dokonce i otloukat
píšťalku. Lidové zvyky na vesnici přiblíží i koledníci
v pravých plzeňských krojích. Pivovarské muzeum
pořádá zpestřené velikonoční prohlídky. V Techmanii
zase budete hledat ve vajíčku kuře a zkusíte si, jak
se dělá omeleta bez pánvičky a oleje.
www.zooplzen.cz; www.prazdroj.cz; www.techmania.cz
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Plzeň už zase vyhlíží
v ulicích džípy…
Slavnosti svobody
6. – 8. 5. 2011
Plzeňské Slavnosti svobody každoročně přitáhnou do ulic města tisíce lidí. V České republice
neexistuje rozsahem a počtem účastníků srovnatelná
akce, připomínající konec druhé světové války. Mezi
největší lákadla a zároveň nejdojemnější momenty
slavností patří návštěva válečných veteránů, kteří
se do míst svých vzpomínek pravidelně a rádi vrací.
Plzeňané je stále vítají s láskou i úctou a osobní setkání
s Georgem Pattonem Wattersem, Earlem Engramem
či Charlesem Nobilem patří k nezapomenutelným
zážitkům. Tradiční vzpomínkové akty vyvrcholí
6. května u památníku „Díky, Ameriko!“.

Den Evropy
9.–10. 5.

V návaznosti na Slavnosti svobody pořádá
společnost Plzeň 2015, o.p.s., ve dnech
9. a 10. května 2011 mezinárodní konferenci
Den Evropy, věnovanou evropským hlavním
městům kultury.
Do Plzně přijedou ti, kteří projekty EHMK již

O víkendu se těšte na bohatý kulturní a doprovodný
program. Ve městě vyrostou v režii několika military
klubů vojenské dobové tábory. Nabídnou návrat
do atmosféry konce II. světové války a osvobození
Plzně. Můžete se projít „Svobodnou ulicí 1945“
v Křižíkových sadech, navštívit kontrolní bod
americké armády „Camp 1945“ a military campy
v prostoru za řekou u OC Plaza a v Pobřežní ulici.
Zde sídlí jediné muzeum v ČR věnované americké
armádě Patton Memorial Pilsen, které na dobu
oslav připravilo dvě tématické výstavy a oblíbenou
Militaria burzu.
V pátek 6. května se roztančí náměstí Republiky
v rytmu swingu a pokračovat se bude po celý
víkend.
Slavnosti svobody 2011 vyvrcholí v neděli
8. května průjezdem kolony vojenských historických
vozidel „Convoy of Liberty“.
Podrobnější informace k programu oslav v Plzni
najdete na www.slavnostisvobody.cz.

uskutečnili: zástupci měst Stavanger 2008
(Norsko), Linz 2009 (Rakousko), Ruhr 2010 (Německo) a Pécs 2010 (Maďarsko). Diskuse bude
zaměřena na inspirativní příklady dobré praxe
a prokazatelné přínosy projektu EHMK pro rozvoj
regionů. V rámci doprovodného programu se bude
na náměstí Republiky konat open-air koncert
Plzeňské filharmonie.
www.plzen2015.net

Rozhledna na Chlumu Nové přírůstky
zahájila sezónu
DinoParku
Dominantou východní části plzeňské kotliny je
zalesněný kopec Chlum s rozhlednou, která na
tomto místě stojí už 85 let. Vloni ji převzal do správy
KČT a od té doby se stala jedním z nejoblíbenějších
vyhlídkových míst v Plzni.
Od dubna je opět otevřená. „Kdo vystoupá celkem
121 schodů na ochoz ve výšce na 22 metrů, může
se odtud pokochat nezapomenutelným pohledem
na Plzeň i na lesy, které ji obklopují,“ říká Lukáš
Ptáček z Klubu českých turistů.
www.rozhlednachlum.cz

DinoPark je po zoologické zahradě a Plzeňském
Prazdroji třetím nejnavštěvovanějším turistickým
cílem města Plzně, ročně zhlédne působivou
expozici na 180 tisíc lidí. Velká rodinka praještěrů
se od 1. dubna rozrostla o nové členy. „Návštěvníci
si mohou prohlédnout osmimetrového ankylosaura,
stádo stegosaurů a nového plivajícího dilophosaura
a další novinkou je zásadní rekonstrukce, kterou
prošel park v zimním období,“ popisuje Monika
Kušková Čorňáková z DinoParku.
www.dinopark.cz
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