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týdny plesů a masopustů střídají týdny předvelikonoční, a ty vzápětí nahradí týdny začátku nové
turistické sezony. Svět se točí ve svém pravidelném
rytmu a přináší tradiční akce, k nimž přidává akce
nové. Ty i ony najdete na následujících stránkách.
A přidávají se ještě akce tradiční ve zcela novém
kabátě. Podobně jako se krajina každé jaro obléká
do jarního kabátu, který je ovšem pokaždé trochu
jiný. Asi jako móda, která zaplňuje výklady obchodů. Mimochodem pro letošní
jaro jsou „in“ třeba zvonáče nebo hodně široké kalhoty nad kotníky nebo blůzy s rozšířenými rukávy. Zkrátka paní Móda rozšiřuje. Abychom s ní udrželi krok,
a nechceme-li zároveň rozšiřovat svůj šatník, můžeme si aspoň rozšiřovat obzory.
Třeba návštěvou vybraných kulturních a společenských akcí.
Kupříkladu divadelním představením Požitkáři, které začátkem března přiváží Divadlo Alfa, a které se může pochlubit Cenou divadelní kritiky 2014 a oceněním
Scénografie roku. Dalším skvělým tipem jsou výstavy k letošnímu ročníku Smetanovských dnů. Jejich tématem jsou katastrofy, s nimiž se Plzeň potýkala v devatenáctém století, a v širším kontextu katastrofy a touha po senzacích vůbec. Tady
se můžete zamyslet nad tím, proč nás neštěstí tak fascinuje a láká, proč vlastně
milujeme bulvár. Ale protože člověk není jen senzacechtivý nebo snad škodolibý,
nýbrž i dobrosrdečný, přináší březen i charitativní akce, které stojí za pozornost.
Milovníci tance mohou dorazit na benefiční ples, jenž chce pomoci Latinské Americe. A ženám je určen velikonoční bazárek Holky holkám, jehož výtěžek poputuje domovům pro matky s dětmi v tísni. Rozšíření obzorů směrem k moderním
technologiím přichystala Techmanie. Zve na Nanovíkend, během nějž představí
novinky z oboru nanotechnologií. Špičkové světelné hrátky zase přinese další
ročník Festivalu světla. A za světlem hvězd v nových, živě komentovaných projekcích, pozve od začátku jara 3D planetárium v Techmanii. K rozšiřování obzorů
mohou ovšem pomoci i akce tradiční a tradice připomínající. Proto si pozornost
zaslouží i Vítání jara v ZOO nebo spousta jarem vonících novinek na jídelníčcích
plzeňských restaurací.
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Počasí posledních měsíců je krajně nevyzpytatelné. Těžko říct, jestli si březnovou kulturní a společenskou nabídku užijeme za dnů zalitých sluncem, nebo
zachumlaní do zimních bund uprostřed plískanic. Ostatně i staletími prověřené
pranostiky ukazují na to, že počasí prvního jarního měsíce bývá vrtkavé. Mluví se
tu o suchu, dešti i mlhách. A tak se nám kulturní nabídka ve vytopených sálech
zakrytých střechou bude určitě hodit. Na zážitky pod širým nebem si ještě nějaký
čas počkáme. Ale kulturní podvýživou trpět rozhodně nebudeme. Obzory i okruh
přátel si můžeme rozšiřovat bez ohledu na počasí.
Pranostiku „Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích“ tak můžeme pozměnit třeba na „Kolik akcí v březnu navštívíme, tolik zážitků
a nových přátel rozšíří naše životní kruhy“.
Příjemný březen otevírající nejširší obzory vám přeje
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Další Žurnál vyjde
31. března
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Smetanovské dny 2016
Festival Smetanovské dny patří již po více než tři
desetiletí k nejvýznamnějším kulturním událostem Plzně. Poměrně skromný začátek, u jehož
zrodu v roce 1980 stála idea mezioborového
odborného sympozia zaměřeného na různé aspekty života 19. století s přidanými kulturními
akcemi, se rozvinul do dnešní bohaté podoby
spojující hudbu, divadlo, výtvarné umění i film.
Za dobu existence přesáhl festival svým významem hranice města, každoročně přináší realizaci
pozoruhodných hudebních projektů a do Plzně
přivádí vynikající interprety a hudební soubory.
Během let prošel různými vývojovými etapami,
vždy si však udržel vysokou úroveň a přízeň posluchačů.
Vstupenky zakoupíte na www.smetanovskedny.cz
a na tradičních předprodejních místech.
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Také letošní 36. ročník tradičně pořádaný v předjarním
čase chystá na dvě desítky koncertů, řadu zajímavých
událostí a uměleckých setkání. 2. března v den narození Bedřicha Smetany jej otevře pietní akt u skladatelova
pomníku. Samotnému zahájení festivalu předcházel masopustní průvod v režii plzeňského lidového souboru Mladina, připomínající kořeny plzeňského folkloru
a jeho významu pro celý region. Dramaturgickou osou
celého festivalu se stane motto Člověk a společnost
19. století tváří v tvář katastrofě, to bude i tématem sympozia každoročně pořádaného Ústavem dějin umění
AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou galerií
v Plzni. Odborné přednášky se budou konat v sále Západočeského muzea ve dnech 25.–27. února. Dopoledne 25. února bude ve Státní vědecké knihovně zahájena výstava
mapující dramatické události Plzně, téhož dne v podvečer
proběhne ve Výstavní síni „13“ slavnostní otevření expozice
maleb Mikoláše Alše, Julia Mařáka a jiných tvůrců s názvem
Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století.
Hudební část zahájí vystoupení MDR Sinfonieorchester
Leipzig (Rozhlasového symfonického orchestru Lipsko)
pod vedením Kristjana Järviho s náročným a v Plzni vzácně uváděným programem z děl R. Strausse, H. Berlioze
a O. Respighiho. Plzeňská filharmonie se spolu s Kühnovým
dětským sborem a předními sólisty Pavlou Vykopalovou,
Tomášem Kořínkem a Jiřím Sulženkem představí v koncertním provedení jedné z nejkouzelnějších kompozic Bohuslava Martinů: zpívaného baletu Špalíček, inspirovaného
českomoravskými zvyky a pohádkami. K očekávaným událostem patří zajisté též realizace hluboce působivého díla
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Petra Ebena na texty J. A. Komenského Labyrint světa
a ráj srdce, které zazní v kostele sv. Jana Nepomuckého
v podání Marka Ebena a Ireny Chřibkové.
Milovníky komorní hudby jistě potěší koncerty vynikajících těles patřících k interpretační špičce ve svém oboru
Dvořákova tria a Panochova kvarteta. Pro ty, kteří dávají
přednost žesťovým seskupením, je připraveno vystoupení souboru Czech Brass s nápaditým programem spojujícím klasiku s populární a filmovou hudbou.
Divadlo J. K. Tyla se k festivalu připojí nabídkou činoherního představení Tylova Flamendra (premiérovaného již v roce 2014), dále novým ztvárněním slavného
a svého času kontroverzního baletu Igora Stravinského
Svěcení jara, i slavnostní operou Libuše Bedřicha Smetany. Mladšímu publiku jsou určeny Miniopery Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání Dětské opery Praha
a pohádková opera Kocour v botách loňského jubilanta,
skladatele Jiřího Temla, jehož činnost byla po mnoho let
významným způsobem spjata s Plzní.
Sympatickým rysem festivalu je to, že nezapomíná
na domácí umělce a poskytuje prostor zajímavým plzeňským tvůrcům a interpretům: připraveny jsou hudebně
literární pořady, matiné a pořady napříč žánry. K již
tradičním patří v této oblasti přehlídkový koncert ZUŠ
Bedřicha Smetany či koncert Západočeského hudebního centra Napříč generacemi, představující osvědčené

tvůrce i nastupující autorskou a interpretační generaci
plzeňských umělců. V dramaturgické akcentaci si můžeme povšimnout vedle Smetanova jména také připomenutí osobnosti Jakuba Jana Ryby (jehož pozoruhodně
mohutné Stabat Mater věnované našemu městu jsme
mohli vyslechnout v minulém roce) i Antonína Dvořáka,
jenž byl v Plzni dokonce šestkrát a osobně zde dirigoval
některá svá velkolepá díla. Za zmínku jistě stojí i blízký
vztah Leoše Janáčka k našemu městu a především k plzeňskému pěveckému sboru Hlahol, který propagoval
a uváděl jeho díla v dobách, kdy umělec teprve hledal
svoji cestu k uznání a širší popularitě.
Tradiční hudební program opět doplní off-program se
svými koncerty plnými energie, literární večery a profilové akce spolupracujících institucí.
Velkým magnetem pro milovníky pianistického umění se jistě stane 32. ročník Mezinárodní smetanovské
klavírní soutěže, jejímž pořadatelem je již tradičně
Konzervatoř Plzeň. Koncert finalistů za doprovodu
Plzeňské filharmonie bývá skutečnou hudební lahůdkou okořeněnou neopakovatelnou atmosférou napětí
a přinášející špičkové hudební výkony. Závěr festivalu
náleží Severočeské filharmonii Teplice pod vedením
Charlese Olivieri-Munroa (jehož temperamentní výkon mohlo publikum ocenit před dvěma lety, kdy stál
při zahajovacím koncertu Smetanovských dnů v čele
Mnichovských symfoniků) a Českému filharmonickému sboru Brno. V jejich interpretaci zazní velkorysá,
v českých zemích zřídka uváděná Druhá symfonie
B dur, „Chvalozpěv“ („Lobgesang“) Felixe Mendelssohna Bartholdyho, oslavující vznik knihtisku a osobu
Johanna Gutenberga.
Při pohledu do programové nabídky je patrné, že stejně
jako v předchozích letech i letos přináší festival Smetanovské dny programovou pestrost a různorodost,
okamžiky smíchu, veselosti i kontemplace a usebrání,
zábavy i poučení. Skvělý výběr špičkových interpretů
a hudebních těles již dopředu avizuje, že nás čekají zajímavé kulturní zážitky. Doufejme, že posluchači přijmou
tuto nabídku se zájmem a že si v ní každý najde to, co je
jeho srdci nejbližší.

Dvořákovo trio

březen 2016 | www.zurnalmag.cz

Péči o pořádání tohoto náročného festivalu převzala
od roku 2013 Plzeňská filharmonie. Těleso s bohatou
historií patří k našim předním orchestrům a náleží též
k vítaným hostům českých i zahraničních pódií. Své kvality osvědčilo významnou měrou také v průběhu předchozího roku, kdy svým uměleckým vkladem podpořilo
úspěchy projektů Camera Machine, Vodní hudba, Umělec a totalita, či Opera Gala v rámci kulturních akcí Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015 a představilo se
i v řadě úspěšných samostatných vystoupení.
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Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

Eugen Brikcius

Rozhovor s ředitelkou
Plzeňské filharmonie paní
Mgr. Lenkou Kavalovou
O několik slov k festivalu Smetanovské dny jsme
poprosili ředitelku Plzeňské filharmonie paní Lenku
Kavalovou.

V čem vidíte odlišnost Smetanovských dnů ve srovnání s festivaly, které probíhají v jiných městech a místech naší republiky?
Festival Smetanovské dny je raritní zejména svou mezioborovostí. Již tradičně propojuje svět hudby se světem
vědy, filozofie, literatury, výtvarného umění a divadla.
Tyto světy spojují témata vztahující se jednak ke jménu
velikána české hudby Bedřicha Smetany a s ním souvisejícím odkazům a také vztahující se k Plzni. Každoročně obměňujícím se je téma vyhlašované Plzeňskými sympozii,
které je předmětem vědecké konference, výstav a které
se také promítá do celkové dramaturgie festivalu. Tím
letošním je „Člověk a společnost 19. století tváří v tvář
katastrofě“.
Jak náročné je připravit program festivalu tak, aby
představil zajímavý program pro posluchače a zároveň se vešel do přijatelného finančního limitu?

Lenka Kavalová, foto: Lukáš Potůček
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Festival, který se v posledních letech otevírá široké veřejnosti, ke svým klasickým koncertům připravuje také
programy pro příznivce jiných žánrů a cílí i na dětského
diváka. Hlavní doménou je pochopitelně ta klasická část
programu. Jako nešťastný ale shledávám nastavený systém grantového programu Ministerstva kultury ČR, který
nám komplikuje, někdy znemožňuje závazně plánovat
a následně dodržet dramaturgii a dostát smluvním závazkům objednaných umělců či souborů. O podpoře či
nepodpoře Ministerstva kultury se na daný rok dovídáme
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

koncem února, což je asi pro většinu festivalů komplikací. Ten náš (Smetanovské dny) začíná vždy 2. března,
symbolicky v den narození Bedřicha Smetany, to už nezměníte opravdu nic.

Stihnete sledovat programy festivalu a účastnit se
jednotlivých koncertních akcí? Které koncerty se
chystáte navštívit a které doporučujete našim posluchačům?

Musela jste v posledních letech ustoupit ze svých
dramaturgických vizí?

Není v mých časových možnostech navštívit všechny
akce festivalu, byť bych moc ráda. Nenechám si ujít
zahajovací koncert s Kristjanem Järvim a MDR Sinfonieorchester Leipzig, Panochovo kvarteto, Dvořákovo trio, sourozence Petra Nováka a Janu Vonáškovou,
Marka Ebena a Irenu Chřibkovou, Slam poetry na téma
Bedřich Smetana, filmovou hudbu v podání Czech
Brass, ale ani koncert Napříč generacemi, nebo závěrečný koncert festivalu s Charlesem Olivieri-Munroem,
který bude řídit Severočeskou filharmonii Teplice,
Český filharmonický sbor Brno a společně s Jeannette
Wernecke, Marií Fajtovou a Ondřejem Sochou provedou
Mendelssohnův Lobgesang.

Ráda bych zařadila více symfonických koncertů se zajímavými sólisty. To nám ale ona finanční nejistota neumožňuje.
Které programy považujete za zvláště zdařilé?
Osobně se těším na zahajovací koncert festivalu – MDR
Sinfonieorchester Leipzig s Kristjanem Järvim, nebo
na Marka Ebena a Irenu Chřibkovou a pořad Labyrint
světa a ráj srdce. Těším se na celou řadu zajímavých
výstav, tradiční autorské čtení Eugena Brikciuse nebo
na filmovou hudbu v podání Czech Brass. Plzeňská
filharmonie s hosty provede Martinů Špalíček. Také
jsem moc ráda, že pozvání přijalo legendární Panochovo kvarteto.

Text: Lenka Bočanová

Plzeňské filharmonii bylo pořádání festivalu svěřeno i na následující tři roky. Jaké je směřování Smetanovských dnů? Co byste ráda realizovala v budoucnosti?

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
MÍSTA KONÁNÍ

Festival bude tradičně zahajovat 2. března, symbolicky
v den výročí narození Bedřicha Smetany, propojovat
dramaturgickou linii s vyhlášeným tématem Plzeňskými
sympozii, a to i do tzv. off-programů. A co hlavně, bude
se ještě více zaměřovat na dětského diváka. Naším záměrem je také představovat plzeňskému publiku kvalitní české i zahraniční umělce a soubory za velmi příznivé
vstupné.

Koncert Marka Ebena a Ireny Chřibkové
„Labyrint světa a ráj srdce“ konaný dne 15. března
od 19:00 hod. se z technických důvodů přesouvá
z katedrály sv. Bartoloměje do kostela sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí, Plzeň. Zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti.

Czech Brass

březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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15–21/04

Finále Plzeň – filmový festival,
který ví, co se v Česku točí
Rozhovor s Evou Veruňkovou Košařovou, ředitelkou festivalu
Filmový festival Finále hledal po letech nového organizátora. Co vás
vedlo k tomu, že jste se přihlásila?
Na Finále Plzeň jsem pracovala od svých
16 let, v posledních několika letech jako
výkonná ředitelka. Festival jsem tedy důvěrně znala, je to moje srdeční záležitost.
Zároveň jsem měla chuť ho posunout dál,
vrátit mu punc výjimečnosti, který měl
v devadesátých letech, a také chci přilákat
mladší generaci. V podstatě již na samém
začátku mého působení na této akci jsem
věděla, že bych ji jednou chtěla vést, jen
mě nenapadlo, že to bude tak brzy…
Jak tohle všechno návštěvníci poznají?
Jaké změny nás čekají?
Tou nejviditelnější je nové svěží logo a celý
vizuální styl festivalu, překvapením bude
jistě i letošní kampaň. Druhou festivalovou
základnou se stane od letošního roku také
DEPO2015, kde promítneme především
dokumentární filmy, odehraje se zde i převážná část doprovodného programu včetně večerních koncertů, party, talkshow atd.
A měnit se bude i výše vstupného, kromě
několika druhů akreditací si diváci budou
moci koupit vstupenku za festivalovou
cenu 80 korun.
Na co z toho všeho se nejvíc těšíte?
Kromě jedinečné atmosféry, která na Finále vždy vládne, se těším například na oslavu jubilea Divadla Sklep, v rámci něhož
uvedeme premiéru sklepáckého filmu
Böhmen und Mähren: Právě dnes. Těším se
ale i na archivní sekci, která bude letos exkluzivní, promítneme v ní zahraniční filmy,
ve kterých se objevily ve stěžejních rolích
slavné české herečky. A zapomenout nemůžu ani na mezinárodní porotu, ve které
letos usedne například tvůrce Simpsonů
a Doby ledové Mike Reiss.
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Jaro do Plzně nosí Ledňáček a jinak tomu nebude ani letos.
Na jeho křídlech přiletí 29. ročník filmového festivalu Finále, který zažívá svou renesanci. S novým vedením v podobě společnosti Film Servis Plzeň, s.r.o., přichází mladý a moderní pohled.
Program koresponduje s uznávanými světovými festivaly a jako
jediná podobná platforma v České republice sleduje Finále i televizní a internetovou produkci. Nově bude mít každý rok nějaké
nosné téma, které se bude prolínat soutěžními i nesoutěžními
sekcemi a doprovodným programem. Pro rok 2016 je to populární téma Krimi.
Finále však samozřejmě zůstává především bilanční soutěžní
přehlídkou, v níž české a slovenské filmy uplynulého roku hodnotí svým nekompromisním pohledem zahraniční porota. Bojovat se bude opět v kategoriích celovečerních hraných a animovaných filmů, dokumentů a televizních projektů.
Festival Finále Plzeň se uskuteční od 15. do 21. dubna a mimo
soutěžní sekce uvede i kompletní zbylou českou tvorbu na poli
hraného a animovaného filmu, výběr českých dokumentů za poslední rok a výběr z nových českých a slovenských filmů. Součástí programu budou také zajímavé premiéry a předpremiéry,
filmy natočené s českou koprodukcí, ale i doprovodný program
v podobě talkshow, autorských čtení, party či několika akcí reflektujících fenomén youtuberů.
Hlavním festivalovým sídlem bude tradičně Měšťanská beseda
v Plzni s několika promítacími sály i filmovou kavárnou, k níž se
přidá prostor DEPO2015.

Doprovodné programové sekce:
První úlovek – filmové premiéry a předpremiéry
Na vlně 2016 – výběr z nových českých a slovenských filmů 2016
České stopy v mezinárodních koprodukcích – filmy s minoritní koprodukcí ČR a filmy, které se u nás natáčely
Krása na export – archivní sekce má nového dramaturga
a každým rokem se bude věnovat filmům s přesahem do zahraničí
U pramene – výběr studentských filmů „Visegradské 4“ za rok 2015
Festivalový ZOOM – výběr vítězných festivalových snímků ze
zemí střední Evropy a dalších spřátelených zemí
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

FINÁLE PLZEŇ
2 9 . F I L M OV Ý F E S T I VA L
15. 4.
21. 4. 2016
M Ě Š ŤA N S K Á B E S E DA A D E P O 2 0 1 5

Festival nejen české a slovenské
kinematografie | koncerty a party
každý festivalový den | fashion market
| to nejlepší z YouTube | delegace
k filmům | víkendové akreditace |
televizní a internetová produkce
za účasti tvůrců | dětský koutek |
kinokavárna | 5 festivalových kinosálů
...a mnoho dalšího!

WWW.FESTIVALFINALE.CZ
    #FinalePlzen #festivalFinale

Festival finančně podpořili:

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Březnový program Kina Beseda odstartuje ve velkém stylu – 2. března se
totiž bude promítat záznam Shakespearova Hamleta z jeviště londýnského kulturního centra Barbican. V hlavní roli se představí oblíbený herec
Benedict Cumberbatch. Hned ze dvou pohledů budete moci v sále Kina
Beseda nahlédnout do života Lídy Baarové – dvakrát se bude promítat
dokument Heleny Třeštíkové Zkáza krásou (3. a 16. 3.) i nový snímek
Filipa Renče nazvaný jednoduše – Lída Baarová (9. a 24. 3.).

„Přijďte do Kina Beseda na Hamleta, Zkázu
krásou či digitalizovanou Obecnou školu.“

© Biograf Jan Svě

rák

Co byste si v tomto měsíci rozhodně neměli nechat ujít, je premiéra filmu Dana Přibáně Trabantem do posledního dechu (18. a 25. 3.), snímek
Já, Olga Hepnarová (30. 3.) a hlavně naprosto výjimečnou projekci digitálně upravené Obecné školy! Ta proběhne pouze 28. března, a to u příležitosti
80. narozenin Zdeňka Svěráka.

Pokračuje přehlídka Best of 2015, těch nejlepších snímků loňského roku, ze které v březnu nabízíme například
Ztraceni v Mnichově (7. 3., 16 nominací na Českého lva), Saulův syn (10. 3., Zlatý glóbus pro Nejlepší zahraniční
film, 1 nominace na Oscara), Room (23. 3., 1 Zlatý glóbus, 4 nominace na Oscara) či Zbrusu Nový zákon (28. 3.).
Skvělý zážitek slibuje i projekce snímku Lemmy (6. 3.) mapující tři roky v životě heavymetalové legendy
Lemmyho Kilmistera, baletní záznam z Moskvy Zkrocení zlé ženy (6. 3.) či pro velký zájem přidaná projekce
Florencie a galerie Uffizi (14. 3.).

Legendární
Uriáši
i superdiva!
V březnu vystoupí
v Měšťanské besedě
hvězdy světového formátu. Nejprve v úterý
22. března secesní budovu Besedy rozduní
hard rocková legenda
Uriah Heep. Hity jako Lady In Black, Gypsy,
Easy Livin´ nebo July Morning se dodnes řadí do klenotnice
světové rockové hudby, a vy nyní máte jedinečnou možnost si je poslechnout živě.
O 24 hodin později ve Velkém sále Měšťanské besedy zazpívá soulová superdiva Bettye LaVette, která byla třikrát
nominována na hudební cenu Grammy. Naposledy letos
za její poslední album Worthy, jehož písně jistě zazní i v Plzni. Do České republiky Královna soulu, jak se Bettye přezdívá, zavítá vůbec poprvé.
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03/04
19:00

Čas holin bratrů Ebenů

10/04
19:30

Hvězdné manýry
poprvé

Kryštof, Marek a David – bratři Ebenové na plzeňském koncertu zahrají písničky
z posledního alba Čas holin a i své starší hity.

Jak ubytovat v jednom hotelu dvě vynikající umělkyně, které se ale navzájem nesnášejí a nejraději
by si vjely do vlasů? Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková či Ivana Andrlová vás zaručeně pobaví v nové
špičkové bláznivé komedii.

29/05
19:30

Večírek po 50 letech

Abiturientský večírek po 50 letech
slibuje spoustu vzpomínání i legrace. Když na něj
navíc mají dorazit Václav Postránecký, Svatopluk
Skopal či Naďa Konvalinková, je jasné, že o zábavu bude postaráno. Premiéra křehké a něžné
romantické komedie Stará dobrá kapela v podání
Divadla Palace.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

18 a 25/03

Film Dana Přibáně
Patrně nejznámější český
cestovatel současnosti Dan
Přibáň podnikl svou dosud
nejnáročnější expedici – půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří. Snímek
o putování, během kterého žlutá trabantí sebranka
urazila z australského Perthu až do thajského Bangkoku 20 000 kilometrů, můžete v Kině Beseda zhlédnout
hned dvakrát!

výběr z programu
11. 4.
26. 5.

30. 5.

05/05 / 19:30

Speciální koncert
Plavců
Zpěvák Honza Vančura, který
už léta koncertuje s legendárními Plavci, si do Měšťanské besedy připravil speciální
koncert s hostující Irenou Budweiserovou! Kromě ní se
na pódiu objeví další excelentní spoluhráči: harmonikář
a zpěvák Mário Bihári či Jakub Racek, vítěz řady evropských kytarových soutěží.

09/05 / 19:30

21. 6.
22. 6.

6. 7.
11. 7.

12. 7.

Šansony od Szidi
Oblíbená šansoniérka s nezaměnitelným hlasem Szidi
Tobias zazpívá během svého
plzeňského koncertu písně
nejen ze svého posledního alba Jolanka, ale návštěvníci se mohou těšit i na známé skladby ze všech jejích
šesti dosud vydaných CD.

30/05 / 19:30

Hapka žije!
Textař, básník a producent Michal Horáček přichází s dalším
zajímavým koncertním projektem. Jmenuje se Na cestě 2016
aneb Hapka žije!, a mapuje především písně, které během
třicetileté spolupráce vytvořili s Petrem Hapkou. Pořadem
vás provede sám Michal Horáček, ale těšit se můžete
i na Ondřeje Rumla, Lenku Novou či Františka Segrado.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

19. 7.

20. 7.
2. 8.
3. 8.
8. 8.

25. 8.

KAREL PLÍHAL: KONCERT

Mládeži do 12 let nepřístupné

ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY

Přijďte si poslechnout oblíbenou kapelu
a přispějte na dobrou věc.

NA VAŠE RIZIKO!

Ch. Poullain a J. Schmitzer
v poutavém psychologickém příběhu

DON QUIJOTE

V hlavních rolích J. Lábus a O. Kaiser.

ASONANCE

Irské a skotské balady
v podání české folkové legendy.

PO SIRÉNĚ SWING

Pilsner Jazz Band & hosté

GLASGOW ORCHESTRAL SOCIETY

70členný studentský symfonický orchestr
z Velké Británie

CITY OF LEEDS YOUTH ORCHESTRA

100členný studentský symfonický orchestr
z Velké Británie

DRUHÁ TRÁVA & HOSTÉ

Velký narozeninový koncert
k 25 letům skupiny

CAVEMAN

Světoznámá one-man show

RADKA FIŠAROVÁ

Recitál „Rendez-vous“

KOMICI S.R.O.

M. Knor, R. Nedvěd a I. Pazderková

ROMEO A JULIE

Výjimečné letní představení
Divadelního spolku Kašpar

DARK PEAK CONCERT BAND

Studentský symfonický orchestr
z Velké Británie

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
02/03
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Pilsner Little Big Band

Další díl oblíbené koncertně-taneční série s názvem
„Po siréně swing!“ proběhne kompletně v režii plzeňských interpretů. Úvod večera bude jako již tradičně
patřit pořádajícímu Pilsner Jazz Bandu, který pro tento
večer vybral převážně dixielandový repertoár, a po něm
se na pódiu představí velké swingové těleso Pilsner
Little Big Band. Ten si navzdory tomu, že podobná tělesa v dnešní době spíše zanikají, dokázal najít mnoho příznivců pro svůj osvědčený repertoár slavných skladeb
ještě slavnějších jmen jako Duke Ellington, Count Basie,
Glenn Miller či Woody Herman, a nesmrtelných hitů „In
The Mood“ či „Jumpin' At The Woodside“. V Pekle zazní
i melodie fenomenálního trumpetisty Harryho Jamese,
který by letos oslavil sté narozeniny, a jako obvykle je
pro tanečníky připravena od 18:30 i lekce swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou.

11/03 / 19:00

DEPO2015

Žebřík iREPORT
Music Awards
Slavnostní vyhlášení již 24. ročníku tradiční ankety Žebřík proběhne stejně jako loni
v prostoru nového kulturního centra DEPO2015. Zde
budou odtajněny výsledky hlasování, které probíhalo po celý leden a únor na webu www.anketazebrik.cz.
Kromě osvědčené moderátorské dvojice Tomáš Hanák
& Barbora Poláková nebude tradičně chybět ani celá řada
výrazných interpretů české i slovenské hudební scény.
Během šestihodinové show se můžete těšit na vystoupení skupin Tata Bojs, Jelen, No Name, Barbora Poláková
& band, Mydy Rabycad, Marpo & Trouble Gang nebo
Kateřina Marie Tichá & band. Taneční Red Bull stage bude
v režii ostřílených jmen jako DJ Friky + Mark Fleetchy, DJ
Robot + Radimo nebo DJ Rockstar. Více na www.anketazebrik.cz, předprodej probíhá v sítích Plzeňská vstupenka, Ticketportal, Ticketpro, Eventim a Ticketstream.

12/03
16:00

Papírna

Battle Challenge vol. 16

Legendární akce Battle Challenge vol. 16 je zpět! Pořadatelé se tentokrát rozhodli trochu změnit pravidla, zrušit oficiální battly crew vs crew a po celý den tak bude
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Přehled koncertů

v prostorách plzeňské Papírny probíhat jeden velký jam.
O hudbu se postará renomovaný DJ Plash One, v průběhu dne se uskuteční různé výzvy/challenges o symbolické ceny, aby byla zábava, a vítáni jsou všichni, ať už
Bboys, Bgirls nebo Up Dancers.

14/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Nová syntéza:
Blue Effect
& Kyx Orchestra

V polovině března budete mít jedinečnou možnost živě si
poslechnout skladby z legendárních alb „Nová syntéza“
skupiny Blue Effect, kterou v Měšťanské besedě doprovodí vynikající hudebníci Kyx Orchestra pod vedením
dirigenta Romana Fišera! Nahrávka z první poloviny sedmdesátých let propojila rockery v čele s Radimem Hladíkem s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu.
Po dvou vystoupeních v raných sedmdesátých letech,
a dvou koncertech v minulých dvou letech, tak legendární skladby zazní naživo v Měšťanské besedě teprve popáté, a to byste si rozhodně neměli nechat ujít!

16/03
19:00

Divadlo Dialog

Burian & Dědeček…
na blankytném pozadí

Slavná písničkářská dvojice Burian & Dědeček vydává
své první a poslední společné album! Jde o komplet šesti CD s archivními nahrávkami ze 70. a 80. let. Na třech
z nich posluchači najdou sestřih koncertů v baráčnické
Rychtě v letech 1983–84, čtvrtý disk mapuje jejich spolupráci s Magdou Křížkovou, pátý je složen z neznámých
soukromých domácích nahrávek a závěrečný, šestý disk
uzavírá období 80. let připomenutím jejich společného
vystoupení v rámci Večeru rozpadlých dvojic v předvečer listopadové revoluce. Vydání cédéčka pochopitelně
doprovází i malé koncertní turné.

17/03 / 19:30

Měšťanská beseda

Wabi Daněk

Trampský bard a autor novodobé trampské hymny Wabi
Daněk, jehož písně a celkový hudební projev jsou některými hudebními odborníky přirovnávány k americbřezen 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

kému zpěvákovi a filmovému herci Krisu Kristoffersonovi,
vystoupí ve čtvrtek 17. března v Měšťanské besedě. V současné době Wabi vystupuje v duu s Milošem Dvořáčkem
a je známý také spoluprací s legendami, jako jsou Miki
Ryvola, Kapitán Kid nebo skupina Pacifik. Na konci roku
2012 spatřilo světlo světa nové CD tohoto folkového písničkáře s názvem Wabi a Ďáblovo stádo, na které za dva
roky navázali druhým albem „Příběhy písní“. Kromě nestárnoucích hitů z dřívějších nahrávek zazní na plzeňském
koncertě právě i skladby z těchto dvou alb.

21/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Jarní koncert Lenky
Filipové se smyčci
& hosté
Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Lenka Filipová vydala
během své bohaté hudební kariéry více než dvacet alb
různých stylových žánrů, přičemž většina z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová. Je také autorkou hudby
a řada jejích skladeb se stala trvalými hity. Lenka Filipová
koncertovala ve většině zemí Evropy, v Japonsku, USA, Kanadě i Austrálii, získala například cenu Grand Prix na kytarovém festivalu v Nizozemských Antilách nebo českou
Cenu Grammy. V současné době se věnuje hlavně koncertování s projektem Concertino. Nyní se vrací do plzeňské
Měšťanské besedy v doprovodu smyčcového orchestru
a s řadou zajímavých hostů.

27.
11.–29. 7. 2016
17. 5. 2016

06/04 / 20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Felix Slováček
feat. Červení panteři
Výjimečný klarinetista a saxofonista Felix Slováček patří
již mnoho let mezi legendy československého a českého
swingu. Do Plzně zavítá jako speciální host skvěle šlapajícího orchestru složeného z mladých i profesionálních
swingařů z Karlovarska s názvem Červení panteři, v rámci
tradičního oblíbeného večera „Po siréně swing!“ Na programu budou swingové hity Ellingtona, Millera i šlágr
„Cizinec na pobřeží“ či Felixova „Amorada“. V první půli
večera se jako obvykle můžete těšit na pořádající Pilsner
Jazz Band, a od 18:30 také na lekci swingového tančení
Lenky Sekaninové, která je pro držitele vstupenek na koncert zdarma.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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KLUBOVÁ SCÉNA
03/03 / 21:00

Anděl Music Bar

Puding pani
Elvisovej
+ Chiki Liki Tu-a
Dvě svérázné slovenské kapely vyrážejí na společné
turné a nevynechají ani Plzeň, kde klub Anděl čeká
koncert plný alternativní elektroniky a rock´n´rollu
z Košic a Prešova. Obě kapely na turné představí svá
aktuální nová alba, která patří mezi nejvýraznější hudební počiny na slovenské hudební scéně loňského
roku. Puding pani Elvisovej na albu „Tektonická plaťna“
zůstali věrni svému elektronickému popu s přesahy
do nejrůznějších hudebních stylů. Žánrově neuchopitelní Chiki Liki Tu-a pak do Plzně přivezou novinku
„Slzy tvý mámy, Šedivý a spol.“, která je hodnocena
jako bezpochyby nejlepší počin v jejich bohaté hudební kariéře, během které odehráli více než 1200 koncertů v 15 zemích Evropy.

03/03
20:30

Zach´s Pub

Divadlo pod lampou

Vanessa

Legenda české EBM scény se v nejlepší formě bezmála
po roce vrací do Plzně, kde se opět představí v Divadle
pod lampou. V sestavě Samir Hauser (Bruno Ferrari), Miroslav Papež (Moimir Papalescu), Jaroslav Stuchlý (ex
– Michael´s Uncle) a Tuzex (ex – Sunshine) představí
Vanessa tvorbu nejen z posledních alb „Ave agony“,
„Antidotum“ a posledního maxisinglu, ale také zásadní
skladby ze starších desek, které patří k základům tuzemské electro body music.
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10/03
20:30

Zach´s Pub

Jan Spálený Trio

Komornější verze známějšího uskupení ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů) vystoupí
v prostorách plzeňského Zach´s Pubu. Trio založili v roce
1984 klavírista a zpěvák Jan Spálený, kytarista a harmonikář Petr Kalandra a saxofonista František Havlíček. Po Kalandrově a Havlíčkově odchodu se Jan Spálený obklopil
převážně jazzovými hráči a dnes po boku Jana Spáleného můžete vidět Michala Geru a Filipa Spáleného.

11/03
21:00

House of Blues

Láďa Křížek akusticky

Nejúspěšnější hity skupin Kreyson, Vitacit, Citron nebo
Damiens jako „Čarovná noc“, „Vzdálená“, „Scházíš mi“
nebo „Snad odpustíš“ v netradičních akustických verzích představí tento pátek v plzeňském klubu House of
Blues jeden z nejvýraznějších tuzemských rockových
zpěváků Láďa Křížek za doprovodu kytaristů Radka Kroce a Tomáše Krauze! Jako host vystoupí navíc „český Coverdale“ Radek Zíka a Whitesnake Revival Unplugged.

Ivan Hlas Trio

Ivan Hlas „velkou kapelu“ rozpustil už před lety a kluby
objíždí s akustickým triem, které s ním tvoří na jednu
stranu mistři svých nástrojů, na straně druhé dobří
kumpáni, kteří pro legraci na pódiu ani v zákulisí nejdou
daleko. Večery s Ivan Hlas Triem mívají velmi specifickou atmosféru, ve které se vyvažuje hráčská bravura, již
staví na odiv zejména kytarista Norbi Kovács, s rozpustilými žerty, jejichž původcem většinou bývá cellista Jaroslav Olin Nejezchleba, a jemně nostalgická a nehraně
pozitivní poezie, jejímž ztělesněním je odjakživa Ivan
Hlas. První březnový čtvrtek se o tom můžete přesvědčit v plzeňském Zach´s Pubu!

04/03
21:00

Kam a za čím do klubů

12/03 / 21:00

Pantheon Music Club

Paulie Garand,
Kenny Rough
a Roseck

Koncem loňského roku vyšla nejúspěšnější deska od zavedené značky Paulie Garand x Kenny Rough s názvem
„Boomerang“, kterou v březnu tato dvojice představí
v plzeňském klubu Pantheon. Desku plnou odkazů
ke svému milovanému Liberci s typickými básnickými
obraty dal Paulie Garand dohromady poměrně brzy
po předchozím albu „Molo“ a vysoko nastavenou laťku předchozí tvorby se mu podařilo udržet i tentokrát.
Kromě Paulieho a Kennyho se můžete těšit také na Rosecka, který bude mít během show nově i prostor pro
pár sólo tracků.

16/03
21:00

Anděl Music Bar
Cheers! & The Moonshine
Howlers

Oslavy irských svátků se stávají v naší zemi stále více
oblíbenou příležitostí k pořádání akcí zaměřených zebřezen 2016 | www.zurnalmag.cz
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jména na hudbu. Výjimkou není ani akce představená
plzeňskou partou Cheers!, která se nese právě v duchu
oslav sv. Patrika. Kapela hrající energický celtic-punk,
přeplněný melodiemi, skočnými rytmy a empatií se
pyšní pozicí místního unikátu a těší se oblibě jak u nás,
tak v zahraničí. Pražští The Moonshine Howlers je dirty-country sebranka s punkovou dravostí a americkým
zpěvákem v čele a jsou zárukou pořádně nabitého večírku. Pokud stojíte o klidný večer, tahle akce opravdu
nebude pro vás.

23/03 / 21:00

Anděl Music Bar

Peter Pan Complex
Ambiciózní indie rocková pětice z Prahy v sobě mísí vlivy
současného izraelského písničkářství a nekompromisní
kytarové plochy inspirované britskou rockovou scénou.
Na své dlouhohrající album kapela čekala poměrně
dlouho, ale jak to tak bývá, čekání se opravdu vyplatilo
a osudovým se tak zdá setkání kapely s renomovaným
producentem Michaelem Rendallem (Pink Floyd, Killing
Joke nebo Adrian T. Bell). Ten kapelu vybičoval a posunul ke zvuku, který v našich končinách není často ke slyšení, a debutové eponymní album Peter Pan Complex
(Warner Music Group) patří mezi nejzajímavější počiny
na české hudební scéně loňského roku!

Dozvěděli
jsme se…
… že 11. dubna můžete zajít do Měšťanské besedy na vystoupení osobitého Karla Plíhala.
… že Plzeňská filharmonie chystá na 17. 4. ve Studiu
S1 Českého rozhlasu Plzeň vystoupení pro děti s názvem „Máme rádi zvířata“.
… že do Anděla zavítají 21. dubna alternativní party
Ty Syčáci z Brna spolu s rakovnickými Z davu.
… že v Papírně se 13. dubna představí zajímavé anglické kvarteto Buriers.
… že v dubnu vystoupí v Zach´s Pubu frontman
skupiny Please The Trees Václav Havelka III, oblíbený beatboxer enDru, svérázná harmonikářka Stinka,
kníže pornofolku Záviš nebo Malox z Izraele.
… že hned první dubnový večer se do Pantheonu
vrací známý hip-hoper Ektor.
… že v Divadle pod lampou se příští měsíc představí
francouzská blues rock parta Cheap Wine, anglický
ska-punk & hip hop ansámbl China Shop Bull, indie
rock Jaguwar z Drážďan nebo američtí šílenci Qui.
… že v dubnu Pod lampou vystoupí také těžkotonážní Locomotive, punk rockoví Baby Secondhand,
Teepee zde pokřtí nové EP a Gauneři a spol vzdají
hold zesnulé legendě Lemmymu.

24/03 / 21:00

Anděl Music Bar

Ondřej Smeykal
& Pavel Plánka
Spolupráci českého nejznámějšího didgeridooisty Ondřeje Smeykala a perkusisty Pavla Plánky iniciovalo pozvání designérem Bořkem Šípkem hudebně rozeznít jeho skleněné objekty
na dnech designu v Milánu 2012. Z exkluzivního experimentu se sklem se zrodila chuť užívat si hudební
nápady společně na pódiu častěji, a od té doby duo
vkusně snoubí instrumentální řeč perkusivních nástrojů se zvukem australského didgeridoo a jednoduchými elektronickými prvky. Zvuková krajina pánů
Plánky a Smeykala vás postupně provede cestou ambientních planin i vodopádu alikvót, a sonickou masáží jemných perkusivních dozvuků vás tito zvukoví
průvodci dovedou masivními riffy svých nástrojů až
k hypnotickému tanci!
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

3. 5.6. 2016 Amfiteátr Lochotín

w w w. M e t a l f e s t O p e n A i r. c z

... a mnoho dalších!

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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03/03 / 20:00

Moving Station

Killing the Houses,
Killing the Trees
Hudebně-pohybová performance
Killing the Houses, Killing the Trees je představení plné intenzity, ticha, zvuků a citlivého jazyka pohybu lidského těla,
v němž spojili své síly švédský improvizátor Martin Küchen
a butó tanečník japonského původu Ryuzo Fukuhara.

05/03 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Do Plzně se vrací
muzikál Zvonokosy
Brilantní satira na maloměšťácké mravy a pokrytectví se do plzeňského divadla vrací po 29 letech. Tentokrát v režii Martina Vokouna, který
působil jako činoherní režisér v DJKT v letech
2008–2014. Zvonokosy jsou pro něj dvojitým
debutem: první režie muzikálu a první inscenace
ve Velkém divadle.
S velkým muzikálem se ale Martin Vokoun nesetkává poprvé. „Má první zkušenost je zhruba rok
a půl stará, známý muzikálový režisér Petr Novotný mě oslovil, zda bych mu nedělal asistenta
k Fantomovi opery v Praze,“ prozrazuje. „Měl jsem
možnost nahlédnout do kuchyně režisérovi, který
je pro mě velkou kapacitou. Muzikály jako Jesus
Christ Superstar, Bídníci, Evita – to všechno tady
dělal poprvé on. Bylo co se od něj učit,“ dodává.
Zvonokosy jsou podle Martina Vokouna „hitmuzikálem“. „Diváci budou odcházet z divadla a broukat si písničky,“ věří.
Zajímavé bude i výtvarné provedení muzikálu.
„Spíše abstraktní scéna navodí autentickou atmosféru vinařského kraje jižní Francie. Je postavena
ze žaluzií, které jsou různě prosvěcovány a doplněny visícím prádlem. Scénu doplní záměrně velmi barevné – až nadsazené – dobové kostýmy,“
popisuje Martin Vokoun. V roli Eulálie Čubíkové
zazáří komediální talent stálice muzikálového
souboru Stanislavy Topinkové Fořtové (na fotce).
Herečka účinkovala i v posledním plzeňském nastudování Zvonokos, tehdy ztvárnila roli místní
krásky Judity Čuprové.
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07/03 / 19:00

Divadlo Alfa

Požitkáři

Divadlo Na zábradlí přijíždí
do Plzně s inscenací Jana Mikuláška a Dory Viceníkové. V ní se v hotelové lobby schází
podivná společnost: herec, který se do úmoru snaží naučit krkolomný text, elegantní dáma s tajemstvím v tašce, podivný chlap, jemuž se všichni vysmívají… Ti všichni nemají zdánlivě nic společného, čas se pomalu vleče
nebo už stojí, hovory se vedou, nikdo neodchází, ale čas
od času se někdo náhle loučí se životem. Hra získala Cenu
divadelní kritiky 2014 a ocenění Scénografie roku.

Divadlo Dialog
08
a 20/03 Nízkotučný život
V redukčním sanatoriu se zpřísněnou kontrolou tuků,
glycidů a mastných kyselin se potkává poslankyně Ingrid,
redaktorka Anita a pokladní Krista. Čeká je kurs hubnutí
pod přísným vedením Miriam, jenže je tady duch svobody
Egon, v jehož podání zní jedlý hřích jako příslib ráje. Zakousnou se ještě někdy hlavní hrdinky s chutí do života?
Začátek představení je vždy v 19 hodin.

13/03 / 10:30

Velké divadlo DJKT

Matiné jako za dob
Adolfa Loose
Poprvé se v rámci koncertního
matiné v Divadle J. K. Tyla představí Duo Harp & Voice. Jeho
členky, mezzosopranistka Jana Piorecká a harfistka Bronislava Klablenová, společně vystupují už více než dva roky.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Těžištěm jejich repertoáru je zejména hudba 20. století
českých i světových skladatelů v originálních úpravách
harfistky Bronislavy Klablenové. Jana Piorecká je členkou
opery DJKT, laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže
Emy Destinnové v Českých Budějovicích a Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Bronislava Klablenová byla finalistkou „Reinl Preis“ ve Vídni a v současné
době spolupracuje s řadou významných pražských hudebních těles. Na matiné zazní zejména srdcové skladby obou interpretek, například cyklus písní Benjamina
Brittena A Charm of Lullabies, kompletní písňový cyklus
Antonína Dvořáka Cigánské melodie a další.

19/03 / 14:30

Měšťanská beseda

Na kouzelném
paloučku

Sluníčko slíbí měsíčku, že když
půjde přes den spinkat, bude mu pak vyprávět, co se
zatím na kouzelném paloučku odehrálo. Za dětským
publikem přijíždí z televize známá loutkoherecká skupina Loudadlo a její tančící slunečnice, žabáci Kvik a Kvak
a šoumen myšák Kiko. Společně se podívají na rybičky
pod hladinou, proletí se s papírovými draky a na palouček zavítají i kamarádi Jů a Hele ze Studia Kamarád.

20/03 / 15:00

Moving Station

Jarní medvědiny
Nedělní pohádkový expres přiveze představení Jarní medvědiny v podání pražského divadla Na háčku. Loutkové představení na motivy knihy Wolfa Erlbrucha „Medvědiv“ je
o medvědovi, který se probudí po zimním spánku a zjistí,
že by se chtěl stát tátou – medvětátou. Po představení se
děti a rodiče mohou těšit na loutky a také na hudebně-dramatickou dílnu inspirovanou představením. Nakonec
se všichni společně sejdou u výtvarného tvoření na téma
Medvědovi kamarádi. Přihlášky na dílnu můžete zasílat
na e-mail: simankova@johancentrum.cz.

26/03
19:00

Nová scéna DJKT

Premiéra baletu Carmen

Špičkoví tanečníci plzeňského baletního souboru Divadla J. K. Tyla se představí v dramatu vášnivé, osudové
lásky a žárlivosti, které směřuje k tragické smrti dívky
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Velké divadlo DJKT
uvede 2. dubna premiéru Verdiho
opery Macbeth v nastudování Jiřího Štrunce.
… že Tři mušketýři v podání Divadla Alfa slaví
deset let na scéně! Oslavit to s nimi můžete třeba
18. dubna.
… že Malá scéna DJKT uvede 9. dubna světovou
premiéru Cabaretu Burka – kabaretu, který zbourá
vaše předsudky a osvobodí vás od strachu, jenž
svírá celou Evropu!
… že Kino Beseda zve 3. dubna na balet Spartakus
v přenosu z moskevského Velkého divadla.
… že na 30. dubna chystá činoherní soubor do Velkého divadla DJKT premiéru hry Christopha Klimkeho Vila Verdi.
… že v dubnu přijede do Divadla Alfa Experimentální prostor NoD s představením Dvojí domov.
… že 23. 4. vystoupí ve Velkém divadle DJKT Václav Noid Bárta.
… že do Plzně míří 11. dubna Božská Sarah v podání Ivy Janžurové.
… že v Pekle se 12. dubna zastaví Komici the Tour
s Lukášem Pavláskem, Ester Kočičkovou, Milošem
Knorem a dalšími.
… že D klub zve v dubnu seniory na pořad Známé
melodie (7. 4.) a Ta naše písnička česká (21. 4.).
… že ZOO chystá na 2. 4. oblíbenou Ptačí sobotu.
… že 30. dubna se budou na Lüftnerce opět pálit
čarodějnice.
… že DEPO2015 připravuje na duben Jarní Bizzar
Bazaar.
… že i letos se na přelomu dubna a května bude
konat Den ve vzduchu s Rádiem KISS Proton.
– krásné a nezkrotné cikánky, která umí zamotat hlavu
obyčejnému vojákovi i obdivovanému toreadorovi. Vyslovit jméno Carmen znamená pojmenovat vášeň: to
platilo již při uveřejnění stejnojmenné novely Prospera
Mérimé v roce 1845. Kvalitní umělecký zážitek slibuje
i fakt, že choreografii na romantické melodie z opery George Bizeta vytvořil pro DJKT zkušený tanečník
a choreograf Mário Radačovský.
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do 15/03

Techmania

Filmohraní
Expoziční prostory Techmanie
opouští jedna z nejoblíbenějších expozic, Filmohraní. Kdo si ještě neprožil pocity
filmové hvězdy před kamerou, režiséra za kamerou
a obou na červeném koberci filmových festivalů, má
poslední příležitost. Expozici čeká balení a dlouhá cesta
do jednoho ze science center ve Finsku.

do 03/04

Galerie města Plzně

Předtím, teď,
potom

Výstava Předtím, teď, potom
reflektuje čas jako kulturně-společenský jev. Zaměřuje
se na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické
a genderové determinace, z hlediska historie rodu nebo
rodiny. Představuje čas jako abstraktní fyzikální jednotku. Dvě desítky českých i zahraničních výtvarníků zkoumají vztah člověka a času jako jevu, jenž určuje plynutí,
historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď
a něco bude potom.

do 22/05

Západočeská
galerie v Plzni
Živly v nás. Katastrofa a její obraz
v kultuře 19. století
36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice
19. století, jež se tradičně koná v rámci Smetanovských
dnů v Plzni, má letos téma „Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě“. Západočeská galerie k tomuto tématu připravila výstavu, na níž prostřednictvím děl
Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa
Navrátila či Jaroslava Panušky, ale i v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografií, grafik nebo
filmové projekci ukazuje způsoby, jakými se společnost
i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním lidské potřeby bezpečí a jistoty.
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do 22/05

Západočeské
muzeum

Plzeň pohromami
stíhaná
Požáry, povodně, krachy, přírodní i lidské katastrofy,
které postihovaly Plzeň a sužovaly její obyvatele během
19. století, jsou námětem výstavy, jíž Západočeské muzeum přispívá k letošnímu tématu Smetanovských dnů.
Středem pozornosti je samozřejmě velký požár chrámu
sv. Bartoloměje v únoru roku 1835, ale i ostatní části expozice přibližují další atraktivní pohromy a katastrofy.
Stranou nezůstávají ani společenské tragédie, s nimiž Plzeň a její obyvatelé museli v předminulém století zápasit.

02/03 / 17:00

Západočeská
galerie v Plzni

Rudolf Kremlička,
Interiér, 1926
Březnové pokračování cyklu Jedno dílo / jeden svět
bude zároveň pozvánkou na výstavu Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, která se
chystá na konec dubna. Veřejnosti bude představeno
dílo Rudolfa Kremličky Interiér, které se podařilo v osmdesátých letech zakoupit do sbírek přímo od malířovy
choti. Vedle tohoto obrazu bude přiblížena také Kremličkova tvorba obecně, jeho role uvnitř skupiny Tvrdošíjní, jejíž první výstavy na jaře roku 1918 se zúčastnil,
až po závěrečné práce autorova předčasně uzavřeného
života. Dílo představí kurátorka Petra Kočová.

02/03–03/04

Galerie Jiřího Trnky

Představujeme
se…

Výstava ukazuje práce nových
členů Unie výtvarných umělců Plzeň, kteří se stali členy
spolku v posledních třech letech. Veřejnosti se představí textilní výtvarnice a muzikantka Eva Beránková, malíř
Stanislav Bukovský, Kamila Horáková s pudrovými kresbami na průhledných papírech, autorka jemných kreseb
Elen Kudrová, osobitý malíř kolorista Karel Pašek, archibřezen 2016 | www.zurnalmag.cz
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tekt Petr Šneberk a Ivana Vyhnalová, která se věnuje
umělecké knižní vazbě.

03–25/03

Galerie Ladislava
Sutnara

Grafikon

Bedřich Kocman se zabývá vedle pedagogické činnosti uměním grafiky. Patří sem práce
z hlubotisku, kamenotisku, serigrafie a litografie. Absolvent Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty
pedagogické ZČU má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí. Za svou prozatím krátkou kariéru nasbíral mnoho
zkušeností a v současné době se věnuje převážně grafické disciplíně – serigrafii. Hledá v zavedených a mnoha
staletími prověřených technikách nové možnosti přístupu a tvorby. Tuto snahu představí v rámci výstavy v Galerii Ladislava Sutnara s příznačným názvem Grafikon.

08/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna

Vincent Bodrov:
Zapomenuté
ornamenty

Mramorování papíru neboli marbling je přes 800 let
stará technika zušlechťování papíru. I přes to působí
díla tvořená touto technologií nadčasově a neuvěřitelně snově, florálně a možná až psychedelicky. Vincent
Bodrov ve své výstavě představuje rozpětí od tradičních, půl tisíciletí starých ornamentů až k modernímu
přístupu k barvě a vzoru, k vlastní, volné tvorbě. Pro zájemce jsou navíc připraveny dva workshopy marblingu,
a to 12. a 15. března.

17/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna

Literární čaj o páté
– Irena Obermannová
V dalším pořadu z cyklu Literárních čajů o páté se představí spisovatelka, scenáristka a dramaturgyně Irena
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Masných krámech
začne 27. dubna výstava Česká moderna ze
sbírek Západočeské galerie v Plzni (1918–1938).
… že Studijní a vědecká knihovna chystá výstavu
a konferenci k výročí Františka Machníka.
… že Muzeum církevního umění nabídne v dubnu
a květnu výstavu současného sakrálního umění
z dílny členů Unie výtvarného umění.
… že v dubnu se v Galerii Ladislava Sutnara představí ateliér skla Fakulty umění a designu UJEP.
… že Kino Beseda pozve milovníky výtvarného
umění a architektury 2. května na dokument Papežské baziliky.
… že v Galerii Paletka se do 11. března představuje
ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc a po celý duben tu
bude k vidění výstava věnovaná Karlu IV.
… že v Dobřanské galerii vystavují od 15. března
své obrazy a keramiku Jitka Kabátová a Soňa Hlaváčková.
… že v březnu můžete v budově Českého rozhlasu
Plzeň navštívit výstavu paličkovaných krajek.

Obermannová. Na svém kontě má již více než dvě desítky
knih. Do Plzně přijede číst z té zatím poslední, z knihy Láska. Oblíbené autorské čtení se uskuteční v sále beletrie.

19/03
09:00

Zastávka

Holky holkám

Každá žena by ráda měla na Velikonoce něco nového na sebe, ale ne každá má to štěstí, že si může něco
koupit. Proto se spojilo několik plzeňských ženských
osobností a pořádají bazárek dámských oděvů, jehož
výtěžek je určen charitním domovům pro matky s dětmi v tísni. Své šatníky vyprodávají herečka Kristýna Leichtová, oděvní návrhářka Eva Beránková, muzikantka
Ilon Leichtová, spisovatelky Daniela Kovářová, Jitka
Prokšová a Markéta Čekanová, novinářky Gabriela Špalková a Marcela Durasová a další osobnosti. V doprovodném programu vystoupí Plzeňský dětský sbor, skupina
Annešanté a flamencové tanečnice.
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05/03
20:00

Saloon Roudná
Benefiční ples CŠKV a DCHP

Centrum španělské kultury a vzdělávání a Diecézní charita Plzeň pořádají 1. benefiční ples na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe. Přijďte si zatančit a zároveň
pomoci dobré věci! Čeká vás atraktivní taneční vystoupení Eduarda Zubáka, Folklorního souboru Šumavánek
nebo Las de la Torre, ale hlavně bohatá tombola, jejíž
výtěžek také poputuje na charitativní projekty.

08/03– D klub
05/04 Asertivita a jiné

komunikační schopnosti

Každé úterý zve D klub na kurs, jehož obsahem je sebepoznání, na jehož základě můžeme zdokonalit komunikaci v rodině, v práci nebo s okolím. Výsledkem bude
zlepšení odhadu partnera v jednání, posílení empatie
a schopnosti porozumění komunikačním procesům.
Cena za celý zážitkový kurs je 400 Kč, začátek je vždy
od 18. hodiny. Více informací na www.dklubplzen.cz.

12/03

svoji prvotinu, dokumentární film Suivre la marée. Více
na www.alliancefrancaise.cz/plzen/ a na facebooku.

18–19/03

Křížová cesta v ulicích města – Světový
den mládeže v Plzni
Víkend před Velikonocemi
se bude v Plzni slavit 31. světový den mládeže a jeho
součástí bude i tradiční Křížová cesta centrem města.
Na přípravě jednotlivých zastavení, která bývají pojata
třeba jako happening nebo divadelní scénky, se podílejí
různá společenství mládeže z celých západních Čech.
Zahájení proběhne v pátek v 18 hodin v katedrále. Sobotní program se bude odehrávat v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí, kde vystoupí skupiny Quo
vadis a Chválová kapela z Plzně, zahraje tu Klicperovo
divadlo (foto) a hlavním hostem bude zakladatelka hospicového hnutí v ČR, lékařka Marie Svatošová. Připraveno je i setkání s oběma plzeňskými biskupy, kteří budou
v 15 hodin sloužit mši svatou.

18–19/03

Techmania

Nanovíkend

Nanotechnologie jsou technologiemi zítřka, ale setkat
se s nimi můžete už dnes. A možná častěji, než si vůbec
myslíte. Přijďte se s nimi seznámit do Techmanie. V přednáškách se o nich dozvíte mnoho zajímavého a v prezentacích předních českých firem z oblasti nanotechnologií
uvidíte nejrůznější výrobky, v nichž se využívají. Na ty,
kdo budou mít štěstí, čeká i několik malých dárků.

12–22/03

Alliance française
de Plzeň

Frankofonie

Alliance française de Plzeň připravila kulturní program v rámci mezinárodního festivalu
Frankofonie. Od 12. do 22. března se můžete těšit na koncert skupiny Šarivary u Zacha, kulinářský workshop,
„Chvilku s pohádkou“ či divadelní dílnu pod vedením
Blanky Josephové-Luňákové. Jedním z vrcholů bude
Senegalský večírek, na kterém ochutnáte senegalskou
specialitu kuře mafé a setkáte se s mladým kanadským
režisérem Thomasem Szacka-Marierem, který představí

22

Kulturní tipy

Prameny na Roudné

Festival světla
u Pramenů

Líbily se vám vloni Lampiony
nad plovárnou na Městské plovárně? I letos se stane
součástí Festivalu světla nabitá komunitní akce z dílny
spolku Pěstuj prostor, tentokrát chystaná ve spolupráci s roudenskými občany. V pátek a v sobotu večer se
můžete v magickém prostředí Pramenů na Roudné (Pramenní ul.) těšit na spoustu živé hudby a dalšího programu okořeněného netradičními světelnými instalacemi.
Na cestu se pro jistotu vybavte baterkami. Začátek je
vždy od 18. hodiny, více na pestujprostor.plzne.cz.

od
19/03

ZOO

Vítání jara a Velikonoce
na statku Lüftnerka

První jarní víkendovou akcí v plzeňské ZOO bude v sobotu 19. března Vítání jara, symbolické otevírání České řeky a probouzení lesa. Celodenní program začne
v 10 hod. a bude probíhat pod statkem Lüftnerka. Řeku
po zimě otevře vodník s pohádkovou družinou. Pro děti
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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bude připravena vědomostní stezka o ceny na téma
vodní svět, jaro a les. Těšit se mohou i na další soutěže
a tvůrčí dílnu. Velikonoční víkend pak bude v ZOO patřit oslavám svátků jara a nabídne vše, co k nim patří:
zdobení vajíček, pletení pomlázek, otloukání vrbových
píšťalek, výrobu košíků a další podívanou. Pondělí bude
samozřejmě spojeno s koledou a šupáním děvčat.

od
20/03

Techmania

Komentované
projekce oblohy

Do Plzně se po dvou desetiletích vrací komentované
projekce oblohy. Na přání publika se bude měnit nebe
na kopuli nad jejich hlavami a edutainer bude komentovat a vysvětlovat aktuální postavení nebeských objektů.
Planetárium totiž bude v reálném čase počítat postavení
Slunce, Měsíce, planet i hvězd. Návštěvníci uvidí, kde ten
den svítá a proč zrovna tam. Dozvědí se, jak se orientovat
v přírodě s pomocí Slunce nebo s pomocí hvězd na noční
obloze, podívají se na odvrácenou stranu Měsíce, nebo se
vydají k předpovězené deváté planetě sluneční soustavy.

29/03–03/04

Festival Arabské
kultury 2016: Spolu
Podtitul 7. ročníku Arabfestu
odkazuje na důležitost osobní
zkušenosti a jejího sdílení. Festival zahájí česká premiéra
muzikálu Refugee Safari (viz foto) pojednávající o válce,
uprchlících a také o „světě IKEA“. V Divadélku Jonáš se
bude promítat oceňovaný snímek A Syrian Love věnující
se osudu syrské rodiny ve Francii. Hlavním festivalovým
centrem je letos Moving Station, kde se odehraje i velký
sobotní program s orientálními trhy. Návštěvníci se mohou dále těšit na nedělní oběd, ochutnávku vín či sousedskou procházku. Více na www.arabfest.cz.

01–03/04

Gospel (až) na dřeň
Máte rádi gospel? Pokud ano,
přijměte pozvání na již osmý
ročník víkendového workshopu
s dvojicí zkušených zahraničních
lektorů – anglickým zpěvákem, dirigentem a pastorem
Davidem Danielem a renomovanou polskou zpěvačkou,
skladatelkou a dirigentkou Gabi Gąsior. Pod jejich vedebřezen 2016 | www.zurnalmag.cz

ním účastníci nazkouší deset nových písní, které nakonec
zazní na tradičním koncertu s plzeňským sborem Touch
of Gospel – v neděli 3. dubna od 18 hod. v Betlémské kapli (ECM Maranatha) v Husově ulici. Výtěžek koncertu je
určen Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Informace
o workshopu a koncertu najdete na www.gospeltrain.cz.

02/04 / 09:30

Borský park

Modrý běh ProCit
V Mezinárodní den porozumění
autismu se v Borském parku poběží 1. ročník charitativního rodinného běhu Modrý běh
ProCit za podpory jazykové agentury Skřivánek a PRO
SPORT ACTIVITES. S poruchou autistického spektra se
rodí už každé osmdesáté dítě. Situaci postiženým rodinám
pomáhá zvládat občanské sdružení ProCit a jemu je určen
i výtěžek běhu. Akce začíná v půl desáté, start běhu je v jedenáct hodin. Nenechte si ujít zábavné sportovní dopoledne, kde se pobaví celá rodina, navíc zakoupením startovného nebo drobného dárku vyjádříte podporu dětem
s autismem. Více informací a registrace běžců na www.
autismusprocit.cz, www.skrivanek.cz a www.pro-sport.cz.

TIP NA BŘEZEN
18–19/03 / 18:00–23:00

Lochotín
BLIK BLIK

– Festival světla
a umění ve veřejném prostoru

Festival světla je po roce
zpátky! Čekají vás nečekané zážitky s městem a světlem, a to na trase od Lochotínského amfiteátru mezi
vily i paneláky sídliště Lochotín. Desítka umělců
z Česka, Slovenska, Francie, Německa a Japonska
doslova rozsvítí Plzeň. Kromě světelných objektů,
nasvícených soch a plastik vás čeká třeba mapping
na budovu Lékařské fakulty nebo digitální ohňostroj
ovládaný díky mobilní aplikaci samotnými diváky.
Další atrakce budou vyhánět tmu v Lochotínském
parku a u obchodních center Družba či Atom, kde
bude trasa končit. V Sokolovně v Bolevci se v pátek
od 20 hodin odehraje festivalová party s DJ Gadjo.cz
a saxofonistou El Checo. Rozsviťte s námi Plzeň!
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03/03

CineStar, Cinema City

Ave, Caesar! / komedie / drama
Vítejte v Hollywoodu padesátých let. Tehdy se tu tvořily sny,
a aby všechno běželo jako na drátkách, musel se Eddie Mannix
zatraceně otáčet. Nebyl to slavný herec ani náladový režisér
nebo nervózní producent, ale člověk, jemuž studio zavolalo,
když se objevil nějaký nečekaný problém. Eddie byl profík
a za svou kariéru už toho stihl hodně, teď ho však čeká akce,
na kterou není připravený. Během natáčení velkofilmu z antického Říma totiž beze stopy zmizel Baird Whitlock a bez
největší filmové hvězdy se film natáčí dost těžko. Zprvu není
úplně jasné, co se stalo, brzy se ale ukáže, že Whitlocka unesli a Eddie díky tomu skončí až po krk v problémech. Čeká ho
střet s namyšlenými celebritami, cholerickými režiséry, šílenými komunisty a nevypočitatelnými novináři. Ale jeho práce je zachránit film, a to taky hodlá udělat. Pohodovou retro
komedii natočili bratři Coenové, autoři filmů Big Lebowski
nebo Tahle země není pro starý a sehnali si vyloženě lahůdkové obsazení. Těšte se na George Clooneyho, Joshe
Brolina, Scarlett Johansson nebo Channinga Tatuma.

25/02

CineStar, Cinema City

Brooklyn / drama / romantický
Režisér Jon Crowley je Ir a Irsku se rád věnuje i ve svých filmech. Novinka Brooklyn, která se podívala i na Oscary, není výjimkou. Odehrává se v padesátých
letech v New Yorku, kam právě z Irska přicestuje mladá Eilis. Opustila svůj rodný zapadákov a doufá, že na druhé straně oceánu na ni konečně čeká štěstí,
v obřím městě se však cítí nesvá. Všechno se však postupně zlepšuje. Najde si
práci a seznámí se s mladým italským dělníkem, do kterého se zamiluje a zdá se, že konečně našla svůj nový domov.
Osud má ale jiné plány. Eilis se musí vrátit domů do Irska, do zapadákova jménem Enniscorthy, aby se tu postarala
o maminku, a i tady naráží na muže, který jí není lhostejný. Sama si bude muset vybrat, jestli nakonec zůstane v zemi,
kde se narodila, ale budoucnost tu asi nebude moc zajímavá, nebo se pokusí začít znovu v nové zemi. V hlavní roli se
objeví Sairse Ronan, kterou můžete znát z filmů jako Pokání nebo Grandhotel Budapešť.

CineStar, Cinema City

25/02

Řachanda / pohádka
Hrdinkou pohádky Řachanda je princezna, která zrovna nepatří mezi ty nejprinceznovější. Je rozmazlená a ne zrovna milá. Podobně na tom jsou i další
dva hrdinové, kamarádi, kterým poctivá práce moc neříká a radši se živí tak, že
díky tomu nejspíš dřív nebo později skončí ve vězení. A právě tahle trojice trochu neobvyklých pohádkových hrdinů skončí v tajemném Černém lese. Tady
žijí podivné bytosti, za každým rohem je nějaká ta magie a vůbec je tu o zábavu postaráno. A trojice hrdinů tu brzy
na vlastní kůži zjistí, že to, jak se chováme k ostatním, se nám dřív nebo později vrátí. Povede se namyšlenou princeznu a dva mladé lumpy napravit dřív, než bude pozdě? Rodinnou pohádku natočila Marta Ferencová a do hlavních
rolí obsadila Boleslava Polívku, Oldřicha Kaisera nebo Vilmu Cibulkovou.
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CineStar

03/03

Zootropolis: Město zvířat / animovaný / akční
Animovaných příběhů se zvířátky vídáme v kinech každý rok několik, novinka
Zootropolis: Město zvířat ale vypadá docela zajímavě a nudit by se u ní nemuseli ani dospělí. Odehrává se ve městě, kde vedle sebe v klidu žijí snad všechna
zvířata světa a v místním autobuse si klidně sedne antilopa vedle lva. Nikdo
proti nikomu nic nemá a všem je fajn. Teď sem přijíždí Judy Hopkavá, malá
králičí slečna, která se přidala k místnímu policejnímu sboru. Nadšení jí nechybí, mezi ostřílenými zvířecími strážci
zákona ale moc respektu díky svému přehnanému nadšení a velikosti nezíská. A není z toho nadšená. Rozhodne se
tedy vyřešit záhadu, která trápí celé město. Sice kvůli tomu bude muset spojit síly se sarkastickým a nevypočitatelným lišákem Nickem Wildem, ale určitě to spolu nějak zvládnou. Brzy se ale ukáže, že záhada, na kterou si hrdinové
brousí zuby, pro ně může být zatraceně nebezpečná.

03/03

CineStar

Polednice / horor
V České republice se horory moc netočí, a když už, obvykle to žádná pecka
není. Loňská Nenasytná Tiffany ale ukázala, že to jde, a s nemalými ambicemi
přichází do kin i Polednice. Nečekejte však klasickou adaptaci slavné básně
Karla Jaromíra Erbena, s ní nebude film mít moc společného. Děj se odehrává v současnosti na malé vesnici, kam přijíždí Eliška a její malá dcera. Obě si
zrovna prožily pár hodně ošklivých chvil a doufají, že tady budou moci začít s čistým štítem. Sousedé jsou přátelští,
starosta jim vychází vstříc, jak jen to jde a jediná věc, ze které je Eliška nervózní, je stará paní Mrázová, žena, která se
potuluje po okolí a evidentně to nemá v hlavě v pořádku. A brzy se ukáže, že k tomu má dobrý důvod. Eliška díky ní
a díky dalším podivným okolnostem začíná pochybovat o svém vlastním zdravém rozumu a zdá se, že kdosi nebo
cosi usiluje o její dceru. Příštích pár dní ji čeká peklo. V hlavní roli uvidíte Aňu Geislerovou.

		

CineStar

10/03

Grimsby / komedie
Režisér Louis Leterrier se proslavil jako tvůrce akčních filmů typu Kurýr, Souboj
Titánů nebo kouzelnického hitu Podfukáři. Teď se rozhodl, že zkusí komedii, ale
na akci tu taky prostor bude. Grimsby se bude točit okolo tajného a pořádně
drsného agenta MI6 Sebastiana, jenž jde po krku nebezpečné teroristce, a když
už ji má na mušce, stane se průšvih, se kterým nepočítal. Našel ho Nobby. Nobby
je jeho bratr, jehož už skoro třicet let neviděl, v dětství je totiž rozdělili a každý vyrůstal jinde. No a Nobby je – proč to
neříct – hovado. Nevzdělaný, tupý, agresivní fotbalový chuligán, který si není úplně jistý, které z jeho dětí jsou skutečně jeho, v životě nečetl knihu a vůbec byste s ním asi moc času trávit nechtěli. Sebastianovi však nic jiného nezbývá.
Po krku mu jdou nejen teroristé, ale i kolegové, kteří jsou přesvědčení, že je zrádce a jemu dochází hrůzná pravda. Pokud chce zachránit svět a očistit své jméno, bez bráchy to nezvládne. V hlavní roli šílené akční komedie se objeví Sacha
Baron Cohen, hvězda filmů Borat a Bruno. Jeho drsnějšího bratra si zahrál britský tvrďák Mark Strong.

10/03

CineStar, Cinema City

Série Divergence: Aliance / dobrodružný / romantický / sci-fi
Sci-fi série Hunger Games už skončila, její největší filmová konkurence se ale teprve pořádně rozjíždí. Série Divergence:
Aliance je už třetím filmem ze světa, v němž lidé žijí rozděleni do skupin podle svých schopností a charakterových
vlastností. Zdánlivě dokonalá společnost má ale svoje mouchy, což ví mladá hrdinka Tris moc dobře. Svět už se ovšem
změnil. Tris a několik jejích přátel dovedlo zabránit masakru, ale stali se z nich štvanci, kteří museli opustit bezpečnou
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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zónu a uprchnout za hranice Chicaga. Netušili, co je tu čeká, ale rozhodně nečekali, že tu objeví další lidi a organizaci,
která se rozhodne podat jim pomocnou ruku. Blíží se bitva, která rozhodne o osudu celého lidstva a Tris v ní sehraje
velkou roli. Otázka ale je, komu může věřit a jestli s ní její noví ochránci a přátelé hrají férovou hru. Napínavou akční sci-fi
natočil Robert Schwentke, který je zodpovědný i za minulý díl, a vrací se Shailene Woodley i Naomi Watts.

CineStar, Cinema City

10/03

Rudý kapitán / krimi / thriller
Je začátek devadesátých let. Česká a Slovenská republika jsou pořád ještě jedna země a i přes pád komunismu se lidé ještě nenaučili pořádně věřit policii.
Detektiv Krauz z oddělení vražd se dostane k mrtvole, na níž se evidentně někdo pořádně vyřádil, což naznačuje třeba i hřebík v hlavě. Kdo a hlavně proč
zavraždil takhle krutým způsobem obyčejného kostelníka? Krauz začíná pátrat a jeho stopy vedou k mocným lidem, STB a představitelům církve. A čím víc stop má, tím častěji slýchá o Rudém
kapitánovi, specialistovi tajné služby na mučení, který měl pověst člověka, jemuž se skutečně nechcete dostat do rukou. Krauz začíná chápat, že tohle není obyčejný případ a pokud nedostane viníky před soud on, tak už asi nikdo.
Začíná hon na muže, který je děsivější než to, co si většina lidí nedovedla představit ani ve svých nejhorších snech.
V hlavních rolích se sešli Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser a Michal Suchánek.

17/03

CineStar, Cinema City

Kung Fu Panda 3 / animovaný / komedie
Animovaná série Kung Fu Panda se dočkala už dvou filmů, několika počítačových her a seriálu. Teď tu je třetí film, v němž se na scénu opět vrací pandí
mlátička Po. Doba, kdy to byl jen obtloustlý tlučhuba, který chtěl být mistrem
bojových umění, je pryč. Dneska je to hrdina a respektovaný válečník, teď ho
však čeká šok. Našel ho totiž jeho skutečný otec a rozhodl se ho požádat, aby
s ním odešel do pandí vesnice, na místo, které je ukryté tak, že o něm zbytek světa neví. Tady Po narazí na spoustu
svých přátel a možná i na lásku, ale na obzoru se objeví mocný nepřítel, který chce celou vesnici zničit. Po ji pochopitelně bude bránit, sám na to však nestačí a musí ze svých nových sousedů a kamarádů udělat armádu. Vycvičit partu
neohrabaných medvědů však nebude jednoduché. V sázce je ale hodně, a tak se Po musí pustit do práce. Opět se
těšte na spoustu bitek, ale hlavně na pohodový humor.

CineStar, Cinema City

17/03

Dvojníci / komedie
Ondřeje Sokola čeká v komedii Dvojníci dvojrole. Zahraje si tu učitele Richarda
Prospala, který není zrovna nejzábavnějším člověkem na světě. Je to správňák,
trochu nudný a hodně obyčejný. A pak je tu Honza Rambousek, který se živí jako
podvodník a zlodějíček, ale není v tom moc dobrý. I proto mu jde po krku mafián Vytloukal, jemuž už s Honzou došla trpělivost a dal mu na výběr. Buď skončí
s kulkou v hlavě, nebo ukradne obraz Dívky v modrém. Honza se pochopitelně rozhodne pro to druhé, když ale narazí
na Richarda a zjistí, jak moc si jsou podobní, rozhodne se toho využít a všem malinko zkomplikovat život. Richardovi jde
najednou o krk, aniž by tušil proč. Povede se mu z celé situace vybruslit a přesvědčí Honzu, že vyhrát můžou, jen když
spojí síly? V bláznivé komedii uvidíte vedle Ondřeje Sokola i Jakuba Koháka nebo Jitku Schneiderovou.

24/03

CineStar, Cinema City

Barbie: Tajná agentka / animovaný

S panenkou Barbie vyrostlo hned několik generací holčiček a už dávno nejde jen o hračku. Dočkala se vlastních knížek,
seriálů, komiksů i filmů. Teď si na její další dobrodružství můžete zajít do kina a už podle názvu je jasné, o co půjde.
Z Barbie se stane James Bond. Nebude v tom ale sama, do akce totiž vyráží hned trojice hrdinek, bývalých gymnastek,
které jejich schopnosti předurčují k tomu, aby pracovaly pro tajnou službu a zachránily svět.
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Filmové premiéry

CineStar, Cinema City

24/03

Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti
akční / sci-fi
Největší bitva komiksových hrdinů všech dob je tady. Superman i Batman jsou
sice papírově oba klaďáci, ale okolnosti je postavily proti sobě. Ten první se
představil před pár lety ve filmu Muži z oceli a při boji s nepřáteli bohužel
přišla o život i velká spousta obyčejných lidí. A to je pro Bruce Waynea, který
si říká Batman, celkem velký problém. Supermana totiž vidí jako potenciálního nepřítele s mocí, která by mohla
zničit celé lidstvo, a proto ho hodlá trošku srovnat. Sám ale také nemá čisté svědomí, v boji se zločinem se pasoval
na ochránce spravedlnosti a dělá věci tak drsným způsobem, že z toho Superman není zrovna nadšený. Ti dva si vzájemně moc nefandí a teď zkrátka dostali důvod k tomu, aby změřili síly. To ale není všechno, za nitky zpovzdálí tahá
šílený miliardář a vynálezce Lex Luthor, tajemná Wonder Woman a zdá se, že by mohl dorazit i nepřítel, na kterého
Superman ani Batman nestačí. Měření sil dvou hrdinů tak možná bude trvat jen do té chvilky, kdy bude potřeba
zachránit svět. Supermana si opět zahrál Henry Cavill a Batmana si poprvé vyzkouší Ben Affleck.

24/03

CineStar, Cinema City

Čarodějnice / horor
Horor, o kterém se mluví jako o události roku, mohli ti šťastnější vidět už na filmovém festivalu v Karlových Varech a i odtud si Čarodějnice odvezla jen nadšené reakce. A přitom jde na první pohled o víceméně banální příběh. Ten se
odehrává v Americe někdy v 17. století, kdy sem přijížděli první kolonizátoři
a doufali, že tu na ně čeká štěstí. Ani naši hrdinové nejsou výjimkou, chtějí tu
najít také nový domov. Usídlí se v lesích, kde si postaví dům a začnou hospodařit. Nic víc nechtějí, a z řečí, že v místní
divočině žije čarodějnice, si nic nedělají. Brzy se však začnou dít podivné věci a všem dojde, že na povídačkách je
možná něco pravdy. Skutečně okolo jejich nového domova krouží zlo, nebo na ně jen dolehla samota, stres a nejistota z budoucnosti? Ať už je pravda jakákoliv, nakonec bude děsivá.

		

CineStar

31/03

Táta je doma / komedie
Brad se snaží být tím nejlepším tátou pod sluncem, i když děti, které vychovává,
nejsou jeho. Je to jejich nevlastní táta, má je však rád, jako kdyby byly jeho a je
ochotný udělat pro ně cokoliv. Občas je možná trochu přísný, možná to není
žádný frajer, ale je to správný táta. Jeho víceméně pohodový život naruší Dusty,
skutečný otec dětí, který je všechno, čím Brad není. Je to frajer, má motorku,
s nikým se moc nepáře, je s ním sranda a děcka ho milují. Není divu, že Brad na něj začne žárlit a brzy se z těch dvou
stanou nepřátelé na život a na smrt. Dusty má všechna esa v rukávu, ale netuší, že postarat se o rodinu jako správný táta
bude možná nad jeho síly. A postupně oběma dochází, že nejlepší pro děti bude, když si nebudou házet klacky pod
nohy, ale stanou se z nich kámoši. Zvládnou to? V hlavních rolích bláznivé komedie se sešli Mark Wahlberg a Will Ferrell.

31/03

CineStar, Cinema City

Teorie tygra / road movie / komedie

V hořce komediální road movie Teorie tygra si Jiří Bartoška zahrál muže, který si v šedesáti letech vzpomene na to, že
kdysi býval mladý a představoval si, že svůj život prožije trochu jinak, než se stalo. Ale na to, aby si splnil svoje sny, ještě
není pozdě, a tak se vydává na trochu divokou cestu, na kterou možná už ve svém věku nemá síly, ale odhodlání mu
rozhodně nechybí. Co na to ale řekne jeho manželka, která byla vždycky připravená se o něj starat a převzít za všechno
zodpovědnost, protože chlapi to podle ní nezvládnou? A situace je překvapující i pro další příbuzné. V hlavních rolích
uvidíte Jiřího Bartošku a Elišku Balzerovou.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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To nejlepší z restaurací

01–31/03

15–20/03

Hotel Continental

Restaurace
U Malické brány

Jarní menu

Zima – alespoň podle kalendáře – končí a příroda se začíná
probouzet. V hotelu Continental proto chystají menu,
které dokáže nastartovat lidský organismus a probudit jej ze zimního spánku. Servírovat se bude například
polévka z medvědího česneku, lehce zauzený filet ze
pstruha na teplém salátu z černé čočky s bylinkami
a kořenovou zeleninou a jako dezert krupicové flameri
s pohankou a rakytníkovým kompotem. Vitální menu
připraví Marek Paulfranz pod taktovkou kuchařského
guru Jana Leitla. Rezervace probíhá na tel: 702 126 554.

Tradiční
zabijačkové hody
Máte rádi tradiční české pochoutky z dobrého masa?
Pak jste U Malické brány na správné adrese! Přijďte
ochutnat vepřové pochoutky se sklenicí skvěle načepované 12° Pilsner Urquel nebo ležáku Gambrinus nefiltr.
Kdo má rád něco ostřejšího, ten jistě ocení novinky z nápojového lístku: pivní pálenku, pivní hořký likér a pivní
bylinný likér. Více informací naleznete na www.umalickebrany.cz, rezervace probíhá na tel.: 377 321 298.

08/03 Hotel U Pramenů
a 22/03 Snoubení pokrmů a vín

18/03 / 19:00

Nevinný bar
Ochutnávka vín
z vinařství Waldberg

Adámkovo vinařství z Višňové proslavené oblíbenou

NEDĚLNÍ
filmovouBRUNCH
komedií 2016
Bobule představí v úterý 8. března

majitel
vinařství pan Adámek. Další degustační večer
COURTYARD BY MARRIOTT PILSEN
v úterý 22. března uvede paní Křehulová, ředitelka vinařství Kolby, které získává svými víny vysoká ocenění
na mezinárodních vinařských soutěžích. K vínům budou
připraveny speciality šéfkuchaře restaurace U Pramenů.
Program degustací naleznete na www.upramenu.cz.
Rezervace vstupenek na telefonu 377 522 255, nebo
na e-mailu: info@upramenu.cz. Cena vstupenky 200 Kč,
začátek je vždy od 18:30 hod.
®

13 a 27/03

Pils’n’Grill

Vůně Asie a Velikonoční brunch
Oblíbené nedělní brunche
v hotelu Courtyard by Marriott prošly obnovou. Teplý bufet je založen do tří hodin odpoledne a studený
o hodinu déle. To aby si hosté mohli v klidu posedět
u sklenky dobrého vína, zatímco se jejich ratolesti věnují třeba kreativní dílničce, tančící podložce, fotbálku,
X-boxu nebo čokoládové fontáně. V březnu je připraven
brunch s vůní Asie a brunch velikonoční. Za oba samozřejmě mohou hosté sbírat razítka do věrnostní kartičky a získat tak dvanáctý brunch zdarma. Cena brunche
je 590 Kč dospělí, děti do 6 let zdarma, od 6–10 let
150 Kč a od 10–15 let 295 Kč. Rezervace probíhá na tel.:
373 370 142.

28

Ve vinařství Waldberg Vrbovec ve Znojemské oblasti se rodí „vína s tváří“, která se
vyznačují výrazným odrůdovým charakterem. Přijďte ochutnat to nejlepší z místních vinic v příjemném
prostředí nově zařízeného sklípku v Nevinném baru.
Degustovaná vína budou k zakoupení za zvýhodněné
ceny. Vstupné 250 Kč, rezervace na baru nebo na tel.:
774 002 005. Vstupenky jsou slosovatelné.

2628/03

Slunečnice

Velikonoční menu

Dopřejte si o velikonočních svátcích gurmánský zážitek a přijďte ochutnat třeba jarní zeleninovou polévku
nebo na másle pečenou kuřecí roládu plněnou velikonoční nádivkou s čerstvým dušeným špenátem anebo
jehněčí maso pečené na bylinkách a česneku s velikonoční nádivkou. Jako tečku na závěr si dopřejte pečené
lívance s domácím jablečným pyré a zakysanou smetanou. Rezervace na tel.: 377 270 194.

24–
28/03

Na Spilce

Velikonoce Na Spilce

Ani Na Spilce nezapomínají na velikonoční menu. Tady si
můžete pochutnat na tradiční nádivce podávané na salátovém listu, vajíčkách plněných pažitkovým krémem,
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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krémové polévce s jarní zeleninou, králičím stehně pečeném na slanině a podávaném s listovým špenátem
a chlupatými knedlíky, kuře nadívané jarní nádivkou, jehněčí žebírka s listovým špenátem a velikonoční nádivkou
nebo čokoládového velikonočního beránka.

25–
29/03

U Mansfelda

Velikonoční hodování

V restauraci U Mansfelda vás zvou na tradiční Velikonoční hodování, které nabídne menu plné svátečních specialit. Čeká na vás hráškový krém s řeřichou a zakysanou
smetanou, pečená jehněčí kýta s listovým špenátem, telecí medailonky na čerstvých bylinkách a další ryze jarní
pokrmy. Změna v restauraci U Mansfelda na vás čeká
také od 1. března, kdy se připojí k dalším plzeňským
restauracím a stane se zcela nekuřáckou! Přijměte pozvání a vychutnejte si Velikonoce v příjemném prostředí
a s dobrým jídlem.

od 25/03

PI.JEZ.PI

Velikonoční menu
ve vyhřívané zahrádce
Šéfkuchař restaurace PI.JEZ.PI
Jan Pancurák připravil na období Velikonočních svátků
menu ze surovin typických pro jarní období. Ochutnáte
pokrm z králíka, baby kuřátko nebo jehněčí maso upravené s jarními bylinkami. Radost pak budou mít všichni, kterým se zdá období zimy moc dlouhé. Zahrádka
v PI.JEZ.PI je totiž nově celoroční, vyhřívaná, doplněná
teplými dekami pro větší pohodlí. Zejména večer strávený na terase je okořeněn neopakovatelnou hřejivou
a vlídnou atmosférou.

27–28/03

Pulcinella

Velikonoční menu
I do italské restaurace Pulcinella zavítá jaro a s ním Velikonoční menu. Na jídelníčku bude kupříkladu jarní zeleninová
polévka, jehněčí kolínko na listovém salátu s restovanými bramborami na pancette a tymiánu a jako dezert
domácí čokoládový dort se šlehačkou a malinami. Jaký
máte důvod sem nezajít na oběd nebo na večeři? Více
informací naleznete na www.pulcinella.cz, rezervace
na tel.: 377 538 118.
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

angelo Hotel Pilsen
Restaurace sunlight
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Nechte se zlákat jídelním lístkem, který nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české
kuchyně. Ochutnat můžete např. jehněčí kotletky v pistáciové krustě podávané s glazírovanou šalotkou nebo poctivý
hovězí hamburger. V pracovním týdnu si dopřejte výborné
polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky.
Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí
svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar,
s přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty
restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami!

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. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla jako
v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky
pro různé počty osob. Je tedy ideální pro malé rodinné
setkání, oslavy nebo třeba firemní večírek.

Pivnice a bowling
Sladovnická
Sladovnická 4, Plzeň
Pivnice tel.: 377 457 645
Bowling tel.: 724 702 120
www.unasplzenchutna.cz
Vážení přátelé bowlingu, dobrého jídla a pití, příznivci aktivní zábavy a sportu, právě
pro vás je určena nabídka Pivnice a bowlingu Sladovnická.
Nabízíme možnost uspořádání rodinných oslav nebo večírků k nejrůznějším příležitostem, jako jsou dětské párty
se zábavným programem, raut nebo bowlingový turnaj.
V pivnici můžete ochutnat některé ze šesti čepovaných piv
nebo zhlédnout sportovní přenosy na dvou velkoplošných
obrazovkách. Celý prostor bowlingových drah, jehož součástí je i sezení pro 25 osob, je plně nekuřácký. K dispozici je
i WiFi připojení zdarma.
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PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 3. 19:00
2. 3. 19:00
3. 3. 19:00
4. 3. 19:00
5. 3. 19:00
6. 3. 14:00
8. 3. 19:00
9. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 19:00
12. 3. 19:00
13. 3. 10:30
		14:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 19:00
18. 3. 19:00
19. 3. 19:00
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 19:00
25. 3. 19:00
26. 3. 19:00
27. 3. 19:00
30. 3. 19:00
31. 3. 19:00

Polská krev – opereta
Edgar – opera/-TITRomeo a Julie – balet
Úklady a láska – činohra
Zvonokosy – muzikál, premiéra
Romeo a Julie – balet
Mefisto – činohra
Edgar – opera/-TITZvonokosy – muzikál
Spartakus – balet
Lov začíná – činohra
Koncertní matiné
Aida – opera/-TITHello, Dolly! – muzikál
Edgar – opera/-TITSpartakus – balet
Hello, Dolly! – muzikál
Sedlák kavalír/Komedianti – opera/-TITMefisto – činohra
Zvonokosy – muzikál
Zvonokosy – muzikál
Mefisto – činohra
Caligula – činohra
Lov začíná – činohra
Úklady a láska – činohra
Hello, Dolly! – muzikál

V14
V11
V8
P
D
V5
V10
N7
S6
S9
foyer
O1
V1
V2
S5
V12
V9
N10
N3
V4
Z
KMD10
V3

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

1. 3. 19:00
2. 3. 19:00
3. 3. 19:00
4. 3. 19:00
5. 3. 19:00
6. 3. 14:00
8. 3. 19:00
9. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 11:00
		19:00
12. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 19:00
18. 3. 19:00
19. 3. 14:00
		19:00
20. 3. 14:00
		19:00

30

Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N9
Freddie – The King of Queen – balet
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Čarostřelec – opera/-TITN4
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Flamendr – činohra
O2
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N13
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N6
Libuše – opera
KMD14
Sboristé – činohra
Sboristé – činohra
S2
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Flamendr – činohra
S3
Vojcek – činohra
N14
Jednotka intenzivní lásky – činohra
S7
Sboristé – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál

22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Čarostřelec – opera/-TITŠkoda! – činohra, derniéra
Freddie – The King of Queen – balet
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
Carmen – balet, premiéra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Carmen – balet
Jednotka intenzivní lásky

N1
S4

A
N5
N2

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

1. 3. 19:00
2. 3. 19:00
4. 3. 19:00
5. 3. 17:00
6. 3. 14:00
10. 3. 19:00
12. 3. 17:00
13. 3. 19:00
19. 3. 14:00
		19:00
20. 3. 14:00
26. 3. 17:00
29. 3. 19:00

Enigmatické variace – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Kill de Bill – balet
Kocour v botách – opera
Žvanivý Slimejš – opera
Obraz Doriana Graye – balet
Kocour v botách – opera
Svěcení jara – balet
Kocour v botách – opera
Enigmatické variace – činohra
Chrtí packa zasahuje – činohra
Kocour v botách – opera
Plzeň 1953 – činohra

J

J2

J3
MS

Divadlo Alfa

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

1. 3. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
3. 3. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
4. 3. 09:00 Příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
(také od 10:30 hod.)
5. 3. 15:00 Příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
7. 3. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
		19:00 Požitkáři – hraje Divadlo Na zábradlí
8. 3. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
9. 3. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
10. 3. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
11. 3. 09:00 Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
12. 3. 15:00 Kolíbá se velryba
14. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
15. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
16. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
17. 3. 09:00 Pohoršovna (také od 11:00 hod.)
18. 3. 09:00 Pohoršovna (také od 11:00 hod.)
19. 3. 15:00 Tatínek není k zahození – hraje Divadlo LokVar
21. 3. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (také od 10:30 hod.)
22. 3. 09:00 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni (také od 10:30 hod.)
23. 3. 09:00 Otesánek (také od 10:30 hod.)
26. 3. 15:00 Otesánek
29. 3. 09:00 Čert tě vem! (také 30. 3.)
31. 3. 09:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
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Divadlo Dialog

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

1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
15:30
20:00
19:00
20:00

10. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
29. 3.

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

Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Vernisáž – komedie, hraje Divadlo Jezírko
Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
Bylo nebylo z plzeňských pověstí – Divadlo Propadlo
Past na osamělého muže – krimi komedie, Divadlo JakoHost
Nízkotučný život – komediální drama, Chlupatej kaktus
Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
Pan Kačaba zasahuje – situační komedie, hraje Orákulum
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
Debilové – komedie, hrají Ludvíci, I. premiéra
Debilové – komedie, hrají Ludvíci, II. premiéra
Nízkotučný život – komediální drama, Chlupatej kaktus
Má J. a R+J – dvě představení, hraje Mladá Sada
Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
Nach-či – situační komedie, hraje Divadlo Maebh
Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina

30. 3. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
31. 3. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 20. 3.	Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách – výstava
Kulturní program během výstavy:
2. 3. 17:00 Rudolf Kremlička, Interiér, 1926 – Jedno dílo / jeden svět
5. 3. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – kom. prohlídka, provází A. Steckerová
9. 3. 17:00 Plaský klášter jako centrum barokní kultury Plzeňska
v 17. a 18. století – přednáší Irena Bukačová
13. 3. 17:00 Baroko a literatura – účinkují I. Pulicarová, P. Sovová
15. 3. 17:00 Plzeňsko opředené kouzlem baroka: Jan Blažej Santini
Aichel – promítání filmu, beseda s autory
16. 3. 17:00 Barokní nástěnné malířství v západních Čechách – přednáší
Martin Mádl
19. 3. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – kom. prohlídka, provází Štěpán Vácha
Výstavní síň „13“
do 22. 5.	Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. stol. – výstava
Kulturní program během výstavy:
1. 3. 17:00 Jakub Fišer: Autorské čtení z knihy Já Amadeus

M Ě š ťA NS k Á B e S e DA VÁ S z V e
HUDBA
6. 3.
20:00
Ondřej Brzobohatý: Symphonicum Tour 2015
9. 3.
19:00
Bára Hrzánová & Condurango
14. 3.
19:00
Blue Effect: Nová syntéza
17. 3.
19:30
Wabi Daněk
20. 3.
19:00
Pražský filmový orchestr: Koncert filmové hudby
21. 3.
19:00
Jarní koncert Lenky Filipové se smyčci & hosté
22. 3.
19:00
Uriah Heep
23. 3.
19:00
Bettye LaVette
29. 3.
19:00
Klíč
31. 3.
19:00
Hana Zagorová
DIVADLO
2. 3.
20:00
Listování.cz: Kafe a Cigárko
7. 3.
19:00
Podivný případ se psem
10. 3.
19:00
Lordi
16. 3.
19:30
Sex pro pokročilé
18. 3.
19:00
Caveman
25. 3.
19:00
Vím, že víš, že vím
OSTATNÍ ŽÁNRY
3.–5. 3.
Cestovatelský festival: Kolem světa
3. 3.
20:00
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
DĚTI
6. 3. 14:30/16:00 Červená karkulka
13. 3. 14:30/16:00 Ořechová pohádka
19. 3.
14:30
Na kouzelném paloučku
20. 3. 14:30/16:00 Jak pejsek s kočičkou vítali jaro
27. 3. 14:30/16:00 Kocour Modroočko
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kINO BeSeDA
2. 3.
18:30
3.–16. 3.
16:30
3. 3.
18:30
6. 3.
16:45
6. 3.
19:30
7. 3.
18:30
9. 3.
19:30
10. 3.
15:00
10. 3.
11. 3.
14. 3.
16. 3.
18. 3.
21. 3.
23. 3.
24. 3.

18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
16:00

24. 3.
25. 3.
28. 3.
28. 3.

18:30
18:30
18:30
20:45

30. 3.
31. 3.
31. 3.

18:30
18:30
19:30

Hamlet
Zkáza krásou
Everest Best of 2015
Zkrocení zlé ženy
Lemmy
Ztraceni v Mnichově Best of 2015
Lída Baarová
Babovřesky 3 projekce pro seniory
zvýhodněné vstupné 69,Saulův Syn Best of 2015
Brooklyn Best of 2015
Italské umění na plátně: Florencie a galerie Uffizi
Mládí Best of 2015
Trabantem do posledního dechu
Italské umění na plátně: Leonardo da Vinci
Room Best of 2015
Lída Baarová projekce pro seniory
zvýhodněné vstupné 69,Ave Caesar
Trabantem do posledního dechu
Zbrusu Nový zákon Best of 2015
Z. Svěrák (80 let): Obecná škola
/nově zremastrovaná verze/
Já, Olga Hepnarová
Most špionů Best of 2015
ArabFILMfest: A Syrian Love Story Divadélko JoNáš
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PROGRAM
4. 3.
8. 3.
9. 3.
12. 3.
18. 3.
22. 3.
24. 3.
30. 3.

17:00
17:00
17:30
15:00
18:00
18:00
17:00
17:00

Život v hudbě – pořad o B. Smetanovi a jeho díle
Herecká setkání – operní pěvci L. Márová a P. Horáček
To je klasika! – pořad studentů Masarykova gymnázia
Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo
Pan Roubíček vypravuje – Poetické divadlo, Duo Musette
Křest básnické sbírky Romana Knížete „Hořce prší“
Paleta: Cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Eva Bendová

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),
Rakouská knihovna (RK), Anglická knihovna (AK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
8.–31. 3.
Vincent Bodrov: Zapomenuté ornamenty – výstava
8. 3. 17:00 Vincent Bodrov: Zapomenuté ornamenty – vernisáž výstavy
9.–28. 3.
Krása knižních vazeb – výstava (1. patro)
9. 3. 17:00 Krása knižních vazeb – vernisáž výstavy
10. 3. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáškový cyklus (studovna)
11. 3. 16:00 Křest třetího svazku Soupisu rukopisů SVK PK + přednáška (VZC)
12. 3. 10:00 Vincent Bodrov – workshop (VZC)
14. 3. 17:00 Lukáš Hnilička: Hybridní televize – seminář (VZC)
15. 3. 17:00 Vincent Bodrov – workshop (VZC)
17. 3. 17:00 Literární čaj o páté: Irena Obermannová – autorské čtení
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 3.–1. 4.
Odečítání z povrchu – výstava
1. 3. 17:00 Odečítání z povrchu – vernisáž výstavy
		18:00 Stammtisch – setkání studentů německého jazyka (RK)
9. 3. 17:00 Österreichtage 2016: O překladu (RK)
10. 3. 18:00 Österreichtage 2016: Meeting Literature
11.–12. 3.
Österreichtage 2016: Školení pro učitele (RK)
11. 3. 19:00 Österreichtage 2016: Přehlídka rakouských filmů
15. 3. 17:00 U.S. All in one series: Michal Kohout (AK)
16. 3. 15:00 The Coaching game – pro učitele jazyků (AK)
23. 2. 17:00 Österreichtage 2016: O překladu německém (RK)
30. 3. 15:00 The Coaching game – pro učitele jazyků (AK)

Galerie města Plzně

Dominikánská 2, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz, www.galerie-plzen.cz

do 3. 4.		
Předtím, teď, potom – výstava na téma čas
3. 3. 17:00 Diskuzní pořad pro veřejnost: Socha ve veřejném prostoru,
3. část – vstup zdarma
6. 3. 13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
10. 3. 17:00 Předtím, teď, potom – komentovaná prohlídka, vstup
zdarma (také 31. 3.)

Galerie InterCora

NC Area Bory, Sukova 23, Plzeň

1. 3.–30. 4.	20 let Pontonu – výstava fotografií a textů k výročí
neziskové organizace Ponton, z. s. Výstava seznámí s historií
organizace, s jejími hlavními projekty, posláním a cíli
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Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

2. 3. 18:00 Grafikon – vernisáž výstavy (GLS)
3.–25. 3.
Grafikon – výstava (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie
a Historie
do 22. 5.
Plzeň pohromami stíhaná – výstava
do 19. 6.
Nelítostný pravěk – výstava
Doprovodné pořady:
3. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Jihozápad Francie
5. 3. 11:30 Vzácná květena Džbánu – přednáší Václav Somol
10. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Peru
17. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Kanárské ostrovy
21. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
24. 3. 18:00 Výpravy za poznáním – očima amatérských cestovatelů,
Petr Vlček: Rumunský kras
31. 3. 18:00 Pravá Kuba – přednáší Slávka Chrpová

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
do 21. 3.
Zkamenělý svět u Nýřan – výstava
11. 3. 11:30 Vítání jara v Plzni: Vynášení „smrtky“ – zahájení
		12:00 Vítání jara v Plzni: Vynášení„smrtky“ – průvod (do 13:00 hod.)
22.–23. 3.	Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska
(9–17 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
do 31. 3.
Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce, výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
29. 3.–29. 5. Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod.,
plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

7. 3. 18:00 P raktická rétorika – 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení, vždy
v pondělí od 18:00 hod., cena: 2 900 Kč / 2 200 Kč
17. 3. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve čtvrtek od 19:00 hod., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč
4. 4. 19:00 Proč lžeme? – přednáška
11. 4. 19:00 Živá moudrost starověkého Egypta – přednáška
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D klub

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

5. 3. 09:00 A. Inemann: Tajemství starého Egypta – přednáška
8. 3.–5. 4.	Asertivita a jiné komunikační schopnosti – kurz
(úterý 18–20 hod.)
10. 3. 15:00 Josef Zíma – pořad pro seniory
19. 3. 09:00 Sypané smalty – kurz
		15:00 O Popelce – pohádka pro děti
21. 3. 15:00 Velikonoční zdobení – pro veřejnost
24. 3. 15:00 Švejk trio – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-Klub (MK) –
Macháčkova 28, Hudební a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22,
tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz

2. 3. 18:00
3. 3. 18:00
4. 3. 10:00
11. 3. 18:30
15. 3. 16:30
		18:00
19. 3. 09:00

Křest publikací edice Ulita 2015 (PS)
Autostopem po Sýrii: Libor Drahoňovský (LK)
Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež
Bluegrassová skupina Bodlák (LK)
Publicisté.cs – aktuálně: Petr Robejšek (PS)
Caine-mi: Koncert mezi knihami (MK)
Slavnosti knihovny: Den otevřených dveří
(B. Smetany 13, do 18:00 hod.)
21. 3. 18:00 Benátský karneval: Alena Lochmanová – cestopis (MK)
30. 3. 16:00 Ježek a jeho tmavomodrý svět (HIK)

JOHAN z.s.

Moving Station, Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz,
www.johancentrum.cz

1. 3. 20:00 S míření – inscenované čtení v operetním duchu, hraje
Divadelní studio D3
3. 3. 09:00 Plzeňský poetický ševel – přehlídka uměleckého přednesu
		20:00 Killing the Houses, Killing the Trees – hudebně-pohybová
performance
6. 3. 15:00 Animánie dětem – pásmo filmů pro děti, dílna animace
8. 3. 19:00 Módní ŽENDEN – módní přehlídka
10. 3. 20:00 Vaňku, člověče! – inscenace tří her, Druhé nástupiště
11. 3. 20:00 Slam Poetry Show: B. Smetana / Katastrofy v české kultuře
19. století
15. 3. 14:00 Sušický tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů, Kino Sušice (do 18:00 hod.)
16. 3. 08:00 Plzeňský tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů (do 16:00 hod.)
17. 3. 14:00 Tančíme na zastávce – taneční představení dětské skupiny
Naboso
18.–20. 3.	Poezie na Rynku – festival uměleckého přednesu a divadel,
SDS Klatovy
20. 3. 15:00 Jarní medvědiny – loutkové představení, dílna
23. 3. 19:00 Chytrý kvíz – soutěž
26. 3. 10:00 Co když mě nic nenapadá – workshop divadelní improvizace
(do 18:00 hod.)
30. 3.–17. 4.	Kuvajt na malířském plátně – výstava maleb Jaroslava Pavliše
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30. 3. 18:00 Kuvajt na malířském plátně – vernisáž výstavy
		19:00 Refugee Safari – progresivní domácí muzikál, premiéra,
anglicky

ZOO

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

19. 3. 10:00 V ítání jara, symbolické otevírání České řeky a probouzení
lesa, statek Lüftnerka (do 17:00 hod.)
26.–28. 3.
Tradiční oslava Velikonoc, statek Lüftnerka (10–17 hod.)

Festival Arabské kultury 2016

Alliance française de Plzeň (AF), Café Infinity (CI), Kavárna Inkognito (I), Moving
Station (MS), Divadélko Jonáš (DJ), Restaurace Ganesh (G), Plzeň, úplný program
na www.arabfest.cz

29. 3. 18:00 Společně v Káhiře – vernisáž fotografií (I)
30. 3. 18:00 K uvajt na malířském plátně: Jaroslav Pavliš – vernisáž
maleb (MS)
		19:00 Refugee Safari – progresivní domácí muzikál, premiéra,
anglicky (MS)
31. 3. 17:00 The Smooth Life – bytové představení (také od 20:45 hod.)
		19:30 ArabFILMfest: A Syrian Love (DJ)
1. 4. 18:00 Číše libanonského vína – degustace (AF)
		20:00 Čechy, můj domov, Sýrie, má láska – beseda s M. Issou, M.
Alsolaimanem a Ch. Bahbouhem, koncert, autorské čtení (I)
2. 4. 10:00 Arabská snídaně (do 12:30 hod., MS)
		13:30 Velký sobotní program – orientální trhy, ochutnávky,
workshopy, přednášky, hudba, program pro děti, Arabské
nedivadlo: Cesta na sever – představení (MS)
3. 4. 12:30 Chutě a vůně syrské a libanonské kuchyně (G)
		15:00 Sousedská procházka po arabsku
		18:00 Speak Dating: arabsky, česky (CI)

Gospel (až) na dřeň 2016

Plzeňské biskupství – náměstí Republiky 35, Betlémská kaple – ECM Maranatha,
Husova 14, Plzeň, www.gospeltrain.cz

1.–3. 4.		
Hudební workshop (Plzeňské biskupství)
3. 4. 18:00 Benefiční koncert účastníků workshopu a sboru Touch of
Gospel (Betlémská kaple)

Smetanovské dny 2016

Betlémská kaple (BK), Český rozhlas Plzeň (CR), Dům hudby (DH), kostel sv. Jana
Nepomuckého (JN), Měšťanská beseda (MB), Návštěvnické centrum Plzeňského
Prazdroje (PP), Peklo (P), restaurace-galerie Artamo (A), Malá scéna DJKT (MD), Nová
scéna DJKT (NS), Moving Station (MS), Plzeň, www.smetanovskedny.cz

2. 3. 19:00
3. 3. 17:00
6. 3. 10:30
		14:00
8. 3. 19:00
10. 3. 18:00
		19:00
11. 3. 20:00

MDR Sinfonieorchester Leipzig & Kristjan Järvi (MB)
Eugen Brikcius – literární večer (A)
Katastrofa-Smrt – komentované matiné (DH)
Josef Kajetán Tyl: Flamendr (NS)
Dvořákovo trio (DH)
Přehlídkový koncert ZUŠ B. Smetany (P)
Bedřich Smetana: Libuše (NS)
Slam Poetry Show – B. Smetana / Katastrofy v české kultuře
19. století (MS)
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PROGRAM
12. 3. 19:00
13. 3. 10:30
		19:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
17. 3. 19:00
19. 3. 14:00
		19:00

Czech Brass – koncert (PP)
Per aspera ad astra – komponované matiné (CR)
Igor Stravinskij: Svěcení jara (MD)
Napříč generacemi – koncert (CR)
Marek Eben & Irena Chřibková – koncert (JN)
Bohuslav Martinů: Špalíček (MB)
Jiří Teml: Kocour v botách (MS)
Finále 32. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní
soutěže (MB)
22. 3. 19:00 Panochovo kvarteto (BK)
24. 3. 19:00 Český filharmonický sbor Brno, Severočeská filharmonie
Teplice & Charles Olivieri Munroe: Felix Mendelssohn–
Bartholdy: Lobgesang, op. 52 (MB)
Doprovodné výstavy v Západočeské galerii (Výstavní síň „13“), Západočeském muzeu a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

Plzeň2015

DEPO2015, Presslova 14, Peklo, Pobřežní 10, Plzeň, www.plzen2015.cz

2. 3. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Po siréně swing! (Peklo)
18.–19. 3.
Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK
(Amfiteátr Lochotín, Lochotínský park, Lékařská fakulta,
restaurace Ve vilách, OC Družba, SPŠ dopravní, OC Atom
a další místa)
18. 3. 20:00 Festivalová party – DJ Gajdo.cz, El Checo (Sokolovna Bolevec)
23. 3. 19:00 Možná přijde i Tonda Blaník – late night show (DEPO2015)
24. 3. 17:00 Beze spěchu s Josefem Pospíšilem a hosty – posezení
s českou muzikou (Peklo)

Kino a divadlo Káčko

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

3. 3. 20:00
4. 3. 20:00
5. 3. 17:00
		20:00
6. 3. 15:00
		18:00
8. 3. 20:00
10. 3. 20:00
11. 3. 20:00
13. 3. 15:00
		18:00
17. 3. 20:00
18. 3. 20:00
19. 3. 17:00
		20:00
20. 3. 15:00
		18:00
24. 3. 20:00
25. 3. 17:00
		20:00
26. 3. 17:00
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Zkáza krásou
Ave, Caesar!
Zootropolis: Město zvířat
Lída Baarová
Zootropolis: Město zvířat
Decibely lásky
Už teď mi chybíš
Už je tady zas
Rudý kapitán
Zootropolis: Město zvířat 3D
Rudý kapitán
Ma Ma
Polednice
Kung Fu Panda 3
Dvojníci
Kung Fu Panda 3
Trabantem do posledního dechu
Mustang
Řachanda
Dvojníci
Kung Fu Panda 3 3D

Akce | Kino | Kluby

		20:00 Trabantem do posledního dechu
27. 3. 18:00 Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D

Žebřík iREPORT Music Awards

DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, www.anketazebrik.cz

11. 3. 19:00 Ž ebřík iREPORT Music Awards – vyhlášení výsledků
hudební ankety, zahrají: Tata Bojs, Jelen, No Name, Barbora
Poláková & band, Mydy Rabycad, Marpo & Trouble Gang,
Kateřina Marie Tichá & band a další

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

11. 3. 20:00 Frajara*Putika & Los Gádžos
12. 3. 16:00 Battle Challenge vol. 16 – legendární akce je zpět
16. 3. 20:00 Benefice za Svobodu zvířat: Vladimir 518 & Mike T,
Repelent SS, Skywalker
18. 3. 20:00 FeJdR – DJ Face aka Myclick, Ahz, Filip Markes, Edison,
Daniel Cloud
25. 3. 20:00 Sunstroke, Melmac, Ubožák

Společenský sál Alfa

Americká 17, Plzeň, www.alfa-plzen.cz

23. 3. 20:00 HOP TROP – koncert k vydání DVD kapely

Anděl Music Bar

Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

2. 3. 21:00 Shitwife (UK)
3. 3. 21:00 P uding pani Elvisovej – elektro indie rock + Chiki Liki Tu-a
– alternative- rock'n'roll
4. 3. 22:00 DJs
5. 3. 22:00 DJs
7. 3. 21:00 Biograf: Anděl & Aerofilms uvádí…
8. 3. 21:00 Animánie uvádí…
9. 3. 21:00 Moodshake – funk-jazz + hosté
10. 3. 21:00 Lakuna – alternative
11. 3. 22:00 DJs (také 12. 3.)
16. 3. 21:00 Cheers! – folk-punk + The Moonshine Howlers
– country-rock'n'roll
17. 3. 21:00 Burlesque – alternative + Annešanté – acoustic-jazz
18. 3. 22:00 DJs
19. 3. 21:00 Love Earth – alternative-dubstep + DJs
21. 3. 21:00 Biograf: Anděl & Aerofilms uvádí…
22. 3. 21:00 Lola – alternative-pop
23. 3. 21:00 Peter Pan Complex – alternative-rock
24. 3. 21:00 Ondřej Smeykal & Pavel Plánka + DJs After party
25. 3. 22:00 DJs
26. 3. 22:00 DJs
29. 3. 21:00 Chuť – crossover
30. 3. 21:00 Slam Poetry Exhibice
31. 3. 21:00 Sebastian – koncert
1. 4. 22:00 DJs
2. 4. 22:00 Bounce! Bounce!
březen 2016 | www.zurnalmag.cz

Kluby

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz

4. 3.
5. 3.
11. 3.
18. 3.
19. 3.
24. 3.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

ParadeMarche – rock, hard rock
Rhapsody of Bohemia – Queen acoustic tribute
Láďa Křížek akusticky + host: Whitesnake Revival Unplugged
Turbo – pop rock
Palice – rock
Regenerace – rock

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

2. a 10. 3.	Expediční kamera – nejlepší outdoorové filmy (v 18:00 hod.)
3. a 17. 3.
Múza 2016 – 4. & 5. postupové kolo (ve 20:30 hod.)
4. 3. 21:00 Vanessa – legenda české EBM scény opět v Plzni!
5. 3. 20:00 Underground Groove Front (A/D), Alter In Mind – metal
8. 3. 21:00 Arabrot (NOR) – noise rock, support: Ubožák
9. 3. 21:00 Haydamaky (UA) – kozak rock – balkan/Kyjev
11. 3. 21:00 Náhradní Díly (Lidí) – křest CD, Mordors gang
12. a 15. 3. Místní borci – Aviator & OvO (ve 20:00 hod.)
18. 3. 21:00 Ocho Ríos – original Pilsner mestizo/Plzeň
19. 3. 21:00 The Psychonauts (CH) – hoochie coochie trash´a´billy
23. a 30. 3. Open Stage – tba, zdarma (ve 20:00 hod.)
24. 3. 21:00 Manon Meurt, The Ills (SK) – post rock – shoegaze
25. 3. 21:00 Phantoms from Underground vol. 2 – Freestyle battle
26. 3. 21:00 Root, Sorath, Self-hatred – black metal
31. 3. 21:00 Zuby Nehty – legenda tuzemské alternativní scény

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

3. 3.
9. 3.
15. 3.
17. 3.
22. 3.
24. 3.
29. 3.
2. 4.
5. 4.

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

Jakub Červený – folk-classical music + hosté
Kam běžíte – akustic band
Perníková zpívaná
Jen tak + host: SK20.CZ
BRK Plzeň – pohodový jazz pro všechny generace
Jakub Kořínek, Kateřina Misíková + host
Perníková zpívaná
Faith is More – revival
Glajstr duo – intelektuální porno pop + Filip Koryta – folk pop

26. 3. 21:00 P ower EDM & chupito night – DJ Run & DJ Thomas M,
oldies: DJ's Carbon and Pila

Zach´s Pub

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

1. 3.
3. 3.
9. 3.
10. 3.
17. 3.
19. 3.
23. 3.
24. 3.
30. 3.
31. 3.

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

Duo Manera – španělské rytmy, argentinské tango
Ivan Hlas Trio
Nenasytná Tiffany – projekce filmu
Jan Spálený Trio – blues
St. Patrick´s party se skupinou Poitín
Sarivari (S, FR, CZ)
Schmitke – projekce filmu
Ladič pian – Honza Zakl
Ztraceni v Mnichově – projekce filmu P. Zelenky
Václav Koubek – folk rock

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

2. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Peeter M.
4. 3. 21:00 Case – DJs Luppi Clarke, Petr Süss, special guest
5. 3. 21:00 Disco 2016 – DJs Dragon & George da House aka
FunkyBangers
9. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
11. 3. 21:00 Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
12. 3. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece
16. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Dragon
18. 3. 21:00 Rise Up – DJ Peeter M. & Don Marguez
19. 3. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
23. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Tom Kay
25. 3. 21:00 Bravo! – DJs L.P.D. & Zlej Dildo (TRCRW)
26. 3. 21:00 Comeback – DJs O Jey Bee & Attila Csonka (SK)
30. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, resident DJ

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

2. 3. 21:00 P lzeňský Šejkr – finále barmanské soutěže, DJ´s Mottca
a Vassa, oldies: DJ´s Carbon a Pila
4. 3. 21:00 Jack Daniels on the Road – DJ Cuco Van Dee, oldies: Sobol
5. 3. 21:00 Casino Night – Electro swing, Deadly Groove, oldies: Run
11. 3. 21:00 Brian – DJ Brian, support DJ Cuco Van Dee, oldies: Moon
12. 3. 21:00 Paulie Garand & Kenny Rough – Roseck, support DJ Nester,
oldies: Run
18. 3. 21:00 Manene – DJ Manene, oldies Ladin
19. 3. 21:00 Saint Patrick's Party – DJane Luccia, oldies: Sobol
25. 3. 21:00 Finlandia Mácháč Club Tour – Mejsi, Enrico, Angry Beats,
Millan Weekender, oldies: Moon
březen 2016 | www.zurnalmag.cz
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23. dubna 2016
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

