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městy a vesnicemi prošly masopustní průvody,
Zima byla definitivně poslána k ledu a před námi
je jarní rovnodennost. A to se projevuje zvolna
i na kulturní nabídce. Mezi akcemi pod střechou
kulturních zařízení už začínají vystrkovat růžky
informace o těch, které se budou konat pod
širým nebem. Připomíná to zelené listy a bílé
hlavičky sněženek a bledulí odvážně prorážející
ledový sníh či promrzlou hlínu. Zatím ale pořád ještě převládají klasická divadelní představení v sálech, plesy, koncerty, výstavy a další zábava v suchu a teple.
V Plzni jde navíc už dlouhá léta v tomto čase o akce připomínající Bedřicha Smetanu.
Ano, jsou tu Smetanovské dny, první tradiční festival, který každým rokem otevírá
plzeňskou festivalovou nabídku. Už je tomu více než sto sedmdesát let, co v Plzni
studoval nezdárný puberťák, chlapec velmi drobné postavy, ale velkého muzikantského nadání, Bedřich Smetana. Žil tu aktivním společenským životem, a jakožto
nadšený klavírista, roztomilý společník a skvělý tanečník byl všude vítán. Jak by asi
vypadala studia podobného mladíka dnes? Co když některý z nezdárných studentů, věčně pobývajících na mejdanech a párty, v tančírnách, diskotékách a zábavách,
bude jednou slavným skladatelem? Možná ho potkáte na některé z akcí Arabfestu,
na koncertě Jany Koubkové v Andělu, na gospelovém workshopu anebo v některé
restauraci. Třeba ve zbrusu nové Beer Factory nebo v rekonstruované Pulcinelle.
Anebo se dokonce může stát, že vám takový nový Bedřich Smetana vyrůstá přímo doma nebo v sousedství. Ano, ten nezvedený sousedovic kluk, co vám brnká
na nervy blátivými stopami na schodech, nezdravením a nočním cvičením na kytaru, možná jednou bude věhlasným umělcem, o němž budete s hrdostí říkat, že ho
znáte od plínek. Na toho kluka Smetanovic taky rodiče zrovna dvakrát hrdí nebyli.
Spíš byl příčinou rychlejšího přírůstku šedin na otcově hlavě. Zkrátka tak už to v životě bývá: ne vždycky se splní černá proroctví, že to darebné dítě roste pro šibenici.
Často se stane, že darebné dítě v sobě skrývá obrovský talent, jímž jednou ohromí
svět.
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Koneckonců nejde zdaleka jen o Bedřicha Smetanu. I další autoři či interpreti, s nimiž se můžete během březnových akcí setkat, by určitě mohli přispět nejednou
historkou o tom, jak se s nimi rodiče nebo učitelé trápili a jakou budoucnost jim
prorokovali. Pokud se vám poštěstí stanout jim tváří v tvář, zkuste se jich na to zeptat. Třeba herečky Lucie Zedníčkové, tanečníka a choreografa Richarda Ševčíka,
houslistky Pavly Tesařové anebo shakespearovského odborníka Martina Hilského.
Ti všichni se v nadcházejících týdnech v Plzni představí.
Příjemné zážitky s březnovou kulturou vám přeje
37. ročník festivalu
2. – 23. 3. 2017
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
31. března
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DEPO2015

17 a 18/03 / 18:00–23:00

Festival světla BLIK BLIK
opět rozsvítí Plzeň!
Již potřetí se Plzeň připojí k evropským metropolím,
které lákají návštěvníky po setmění do ulic za netradičními zážitky. Festival světla v Plzni se navíc snaží objevovat neobvyklá místa ve městě. Letošní BLIK BLIK zavede
diváky nejen do centra Plzně, ale především na Roudnou, kde umělci vzdají hold této jedinečné plzeňské
čtvrti a jejím příběhům, obyvatelům a atmosféře.
Zhruba čtyřkilometrová trasa povede z centra města
od Divadla J. K. Tyla přes Rooseveltův most a ulicí Pod
všemi svatými až k baroknímu špejcharu; mimo přímou
trasu leží ještě dvě zastávky: před sokolovnou ve Štruncových sadech a v areálu Plzeňského Prazdroje. Pořadí
zastávek si každý divák může vybrat dle libosti, všechny
instalace jsou volně přístupné od 18. do 23. hodiny.
V programu najdete jména špičkových českých umělců,
kteří se obvykle světelným instalacím nevěnují. Mezi
nimi je Maxim Velčovský, jehož Slunečnice už získaly designová ocenění, Zuzana Lednická známá spíše jako grafička a designérka nebo plzeňský sochař Benedikt Tolar.
Těšit se můžete na světelné instalace na vodě, ve vzduchu, ve sklepích nebo na obyčejných oprýskaných roudenských zdech. V rámci festivalu vznikne i jedna trvalá velkoformátová nástěnná malba v ulici Bělohorská.
Festival myslí i na děti – jedna z instalací Demonz bude
vyzývat k hraní si a rozbíjení, v tomto případě pouze virtuálních váz a oken pěnovými míčky na zeď v ulici Pod
Všemi svatými. V infocentru na náměstí Republiky bude
pro děti připravená i tvůrčí dílna se světelnými pohlednicemi. Zde si také budou moci zakoupit nafukovací hračky Fatra z instalace v Riegrově ulici.
Festivalové instalace budou přístupné zdarma v pátek
a v sobotu od 18:00 do 23:00 hod. Oficiální festivalová
párty s DJem se koná v pátek i sobotu večer v klubu Dominik. Přijďte a rozsviťte s námi Plzeň!
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10/03–28/05

DEPO2015

TRABANTEM KOLEM SVĚTA:
Výstava z cest Dana Přibáně
Viděli jste je ve filmech, slyšeli jste o nich vyprávět
spoustu příběhů, prohlíželi jste si je na fotkách, ale
nikdy jste si na ně nesáhli. Žlutá dvojčata Egu a Babu
přijíždějí do Plzně! V DEPO2015 se na výstavě Trabantem kolem světa představí celý žlutý cirkus cestovatele Dana Přibáně, který navzdory mnoha komplikacím překonal na svých cestách Hedvábnou stezku,
Afriku, Jižní Ameriku i Austrálii.
Kromě dvou trabantů projeli některé z cest také
polský „maluch“, Jawa, Čezeta 175, kazašský pionýr, kyrgyzská Yamaha, ale také dva blázni na vozíku. Na výstavě budete mít možnost živě zhlédnout
všechna expediční vozidla a postupně zažít vše, co
tahle parta nepřipravených kaskadérů od úvodní
myšlenky až do dneška dokázala. Kromě toho se můžete těšit na nesmírně široký filmový a fotografický
archiv i několik přednášek a komentovaných prohlídek přímo s Danem Přibáněm. Příležitost potkat se
v depu s dobrodruhem osobně budete mít 16. března (v 17 a 19 hod.), 25. března (14, 16 a 18 hod.) nebo
12. dubna (17 a 19 hod.). Speciální komentovanou
prohlídku si pro vás na 13. května nachystal také plzeňský Trabant klub.
Podrobnosti k oběma akcím najdete na stránkách
www.depo2015.cz.
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Filharmonie Hr
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Smetanovské dny 2017
Symfonické i komorní koncerty. Operní árie
i písňové recitály. Již 37. ročník mezinárodního
multioborového festivalu Smetanovské dny
opět přivádí do Plzně renomované umělce naše
i zahraniční, spojí zkušené hudebníky a nastupující generaci. A díky své jedinečnosti – multioborovosti – opět přiblíží (stejně jako již po téměř
čtyři desetiletí) problematiku české společnosti
19. století prostřednictvím mimořádných koncertů, unikátních výstav, odborných přednášek
i komponovaných pořadů. Letos vše propojuje
hlavní téma festivalu – Světlo, stíny a tma v české
kultuře 19. století. Dalšími tématy, která se festivalem prolínají, jsou osobnost Bedřicha Smetany
a související odkazy, vztah k Plzni a slavná výročí, či výročí slavných. Celkem nabídne festival
během tří týdnů plzeňskému publiku téměř třicet kulturních akcí hned v několika koncertních
sálech západočeské metropole, ve výstavních
i přednáškových síních.

6

Pořadatelem festivalu je již pátým rokem Plzeňská filharmonie, která se snaží udržovat mezioborovou a mezinárodní
linii Smetanovských dnů a připravit pro Plzeň dramaturgii té
nejvyšší kvality. A letošní ročník není jiný. Nabízí atraktivní
koncerty, recitály, ale zabrousí i do jiných žánrů a díky doprovodnému programu spojuje rozličné umělecké obory.
„Jsem ráda, že se daří spojovat žánry a obory. Festival dnes
zahrnuje vědu, hudbu, divadlo, literaturu, film, výtvarné
umění a novinkou je také astronomie,“ říká ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

„37. ročník mezinárodního
multioborového festivalu
Smetanovské dny začíná.“
Hlavní festivalové téma určují Plzeňská sympozia, která celý
festival uvozují. Konají se na konci února od 23. do 25. 2.
a tradičně přivádějí do města četné odborníky z tuzemska
i zahraniční bohemisty. V souvislosti se sympozii jsou připraveny vernisáže hned tří velkých výstav, které letošní festivalové téma zpracovávají.
Smetanovské dny slavnostně zahájí 2. března v den narozenin Bedřicha Smetany pietní akt u sochy tohoto národního
tvůrce a rovněž u pomníku jeho bratrance, přírodopisce Josefa Františka Smetany. Večer již bude v Měšťanské besedě
v Plzni patřit slavnostnímu zahajovacímu koncertu. Ten se
spolu se závěrečným koncertem řadí tradičně k nejvýznamnějším hudebním produkcím Smetanovských dnů.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Festival letos otevře Filharmonie Hradec Králové, která
pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera přinese
atraktivní program dotýkající se ústředního tématu festivalu. Provede předehru Felixe Mendelssohna-Bartholdyho k Shakespearovu Snu noci svatojánské, doprovodí
německou mezzosopranistku Anna Hasse při přednesu
písňového cyklu Hectora Berlioze Letní noci, a koncert
uzavře Symfonií č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena.
Velký symfonický koncert Smetanovské dny také zakončí, a to 23. března rovněž v Měšťanské besedě. Poslední
festivalový večer bude patřit houslovému virtuosovi Ivanu Ženatému, oceňovanému Symfonickému orchestru
Českého rozhlasu a jeho šéfdirigentovi Ondreji Lenárdovi. V jejich podání se publikum může těšit na Slavnostní
předehru C dur Bedřicha Smetany, Španělskou symfonii
pro housle a orchestr Édouarda Lala a Dvořákovu Symfonii č. 8 G dur.
Ale mezi zahajovacím a závěrečným koncertem jsou celé
tři týdny. A ty jsou doslova nabité skutečnými hudebními
lahůdkami. V Měšťanské besedě je připraven koncert Mozartových árií v podání mezzosopranistky Jany Kurucové
a Plzeňské filharmonie řízené Markem Šedivým, v Novém
divadle zahraje – za doprovodu téhož orchestru – vynikající francouzský pianista Pascal Rogé koncert C. Saint-Saënse. Pět atraktivních komorních koncertů se usku-

David Mareček

teční v Domě hudby. Vystoupí zde hned dvě smyčcová
kvarteta – Sedláčkovo kvarteto se skladbami B. Smetany a R. Kubelíka a Stamicovo kvarteto se skladbami
J. V. Stamice, J. Haydna, L. van Beethovena a A. Dvořáka.
Svůj klavírní recitál zde, dva dny před svým koncertem
s Plzeňskou filharmonií, připravil Francouz Pascal Rogé.
Plzeňané si jistě nenechají ujít matiné mladičké houslistky Pavly Tesařové, držitelky Plzeňského Orfea a čerstvé
vítězky XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. V rámci partnerství s Konzervatoří Plzeň je
součástí festivalového programu i koncert basisty Jana
Martiníka, který za doprovodu Davida Marečka zazpívá
proslulý písňový cyklus F. Schuberta Zimní cesta.

„Symfonické i komorní koncerty.
Opera i písně. Výstavy a přednášky.“
Duchovní rozměr v sobě nese koncert našeho předního
barytonisty Romana Janála a varhanistky Ireny Chřibkové v kostele sv. Jana Nepomuckého, v jejichž podání
zazní mimo jiné písně Jiřího Temla a pět Biblických písní
Antonína Dvořáka.
Do programu festivalu jsou dále zařazeny dva komponované pořady pořádané ve spolupráci s Konzervatoří
Plzeň, se Západočeským hudebním centrem a Střediskem západočeských spisovatelů, konané ve studiu S1
Českého rozhlasu Plzeň. Vystoupí na nich mimo jiné
oceňovaná recitátorka Blanka Hejtmánková, laureátka
Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže Michaela
Augustinová, Sojkovo kvarteto nebo renomovaná cembalistka Alena Tichá.
V rámci partnerství s DJKT bude v rámci festivalu uvedena ve Velkém divadle Smetanova Prodaná nevěsta
a na Malé scéně dětské operní představení Papageno
na motivy Kouzelné flétny W. A. Mozarta.
Ivan Ženatý

březen 2017 | www.zurnalmag.cz

A protože Smetanovské dny nabízejí výlety i do jiných
hudebních žánrů, v Návštěvnickém centru Plzeňského
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Prazdroje se uskuteční Španělský večer s Carmen v podání Edity Adlerové, a koncertovat zde bude také unikátní etnojazzové seskupení Pacora Trio, které v programu Fugit hora představí originální zpracování slovenské
a balkánské lidové hudby. Své příznivce si jistě rovněž
najde autorské čtení Eugena Brikciuse v restauraci
– galerii Artamo.
Nejmladší plzeňské hudební naděje představí tradičně
na svém vlastním koncertě v KD Peklo Základní umělecká škola Bedřicha Smetany.
Hudební program úzce doplňují a celé téma Smetanovských dnů mapují tři výstavy, jejichž vernisáže jsou naplánovány na dobu konání sympozií, která pravidelně
spolupořádá tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie
věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně, což se odráží na koncipování výstav.
Vzhledem k promyšlené koncepci může i veřejnost
v rámci Smetanovských dnů proniknout hlouběji do života české společnosti v 19. století i do Plzně té doby,
a to díky doprovodnému programu a přednáškám
ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Západočeském muzeu v Plzni. Právě tyto instituce připravily i dvě ze zmíněných tematických výstav. Západočeské muzeum v Plzni svou výstavu Plzeň ve století světla
zaměřilo přímo k mezioborovému sympoziu. Výstava
se soustřeďuje na narůstající a stále více důležitou roli
světla, denního i umělého, ve veřejném prostoru Plzně
i soukromí jejích obyvatel v 19. století. Přibližuje rovněž,

Pascal Rogé

jak byly znalosti o účincích světla s vynálezem daguerrotypie a fotografie průkopnicky využívány prvními
plzeňskými fotografy.
Ve Studijní a vědecké knihovně mapuje výstava Plzeň
ve světle osvěty demokratizační lidovýchovný proud
v české společnosti 19. a počátku 20. století. Výstava přibližuje zájem veřejnosti o historii, umění, ale i techniku
a další obory, přibližuje vzdělávání dospělých v té době,
budování lidových a spolkových knihoven a rozmáhající
se spolkové hnutí ve druhé polovině 19. století.
Západočeská galerie doplňuje trojici výstav svou expozicí Světla, šero a temnoty. Na vybraných ukázkách
předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů
naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Originály
uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy.
„Festival je unikátní svou multioborovostí a tematickým zaměřením. Setkávat se na něm mohou odborníci a veřejnost. Přinášet stále nové postřehy a podněty
a mimořádné hudební produkce klasické hudby, řadu
kulturních zážitků, to je smysl a cíl Smetanovských dnů.
Snažili jsme se je naplnit i v tomto ročníku a věřím, že se
nám to podařilo,“ uzavírá Lenka Kavalová.

Jana Kurucová
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A Smetanovské dny skutečně nabízejí pestrý hudební
a kulturní koktejl. Ochutnejte jej! Vstupenky na festival
jsou již v prodeji na stránkách www.smetanovskedny.
cz nebo na všech výdejních místech portálu Plzeňská
vstupenka.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

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

Z jakého koncertu máte největší radost?
Jsem velmi ráda, že na festival přijal pozvání francouzský
pianista Pascal Rogé, který vystoupí jak s Plzeňskou filharmonií pod taktovkou Ronalda Zollmana, tak v rámci svého
samostatného klavírního recitálu. O spolupráci s ním jsme
usilovali velmi dlouho. Skvělý bude i zahajovací koncert
festivalu v podání Filharmonie Hradec Králové, která pod
vedením šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera doprovodí německou mezzosopranistku Annu Haase. Mimořádný bude i závěrečný koncert houslového virtuosa
Ivana Ženatého a Symfonického orchestru Českého rozhlasu vedeného šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem.
Na které pořady se sama nejvíce těšíte?
Těším se moc na etnojazzové Pacora Trio, které přijede
ze Slovenska. Jejich koncert nese název Fugit hora, stejně
jako CD, které jim nedávno vyšlo. Poutavý je Španělský
večer s Carmen, s Editou Adlerovou a jejími hosty. Legendární Stamicovo kvarteto připravilo výroční koncert s díly
J. V. Stamice, L. van Beethovena, J. Haydna a A. Dvořáka.
Sedláčkovo kvarteto se zaměří na hudbu R. Kubelíka
a B. Smetany. S radostí opět přivítáme sólistku berlínské
opery, mezzosopranistku Janu Kurucovou. Příležitost
v rámci dopoledního matiné dostává mladá houslistka
Pavla Tesařová, loňská vítězka Akademie Václava Hudečka
v Luhačovicích. Sólista Národního divadla v Praze barytonista Roman Janál a varhanice Irena Chřibková připravili
koncert s názvem Světlo a naděje slavných skladatelů.
Myslím, že se toho povedlo docela dost.

Lenka Kavalová, foto: Lukáš Potůček

Letošní festivalové téma Světlo, stíny a tma
v české kultuře 19. století je velmi široké
a nabízí celou řadu možností. Jak se promítne
v dramaturgii festivalu?
U zrodu festivalu Smetanovské dny stála Plzeňská
sympozia, která každoročně vyhlašují jedno téma, jež
je předmětem vědecké konference a jež se snažíme
propojit do hudební části festivalu, ale i do doprovodného festivalového programu. Téma Světlo, stíny
a tma v české kultuře 19. století se promítne především
do výstav, odborných přednášek a konferencí. Dalšími tématy jsou Bedřich Smetana a související odkazy,
Vztah k Plzni a Slavná výročí – Výročí slavných, na která
již odkazuje hudební část festivalu.
Jakým způsobem je koncipována hudební část
festivalu?
Festival nabídne celkem 17 koncertních akcí. Zařazené
jsou klasické koncerty, jazz world music, opera, dětské
představení i matiné. Koncerty se konají v tradičních
sálech, jako je Měšťanská beseda, Dům hudby a Nové
divadlo, ale festivalové akce můžete potkat i v atraktivním prostředí Návštěvnického centra Plzeňského
Prazdroje nebo v Moving Station.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Na festivalu spolupracuje řada institucí plzeňských
i pražských. Jak náročné je zkoordinovat spolupráci?
Zapojených institucí je opravdu hodně, ale jsme rádi, že
se nám vždy podaří se sejít a spojit vize, protože festival
Smetanovské dny je raritní především svou mezioborovostí. Novým oborem pro rok 2017 je astronomie, neboť
se k našim tématům pojí také jméno Josefa Františka
Smetany. Česká astronomická společnost v rámci svých
stých narozenin připravila konferenci o životě a díle tohoto velikána. Západočeské hudební centrum se propojí
se Střediskem západočeských spisovatelů a představí
pořad s názvem Slovo a hudba. Nově se také zapojuje
Ústav pro studium totalitních režimů ČR, který nabídne
projekt Ve znamení tří deklarací – Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, v rámci kterého
jsou připraveny přednášky a promítání filmu Víta Olmera
z roku 1966 „Občané s erbem“.
Festival zahrnuje několik uměleckých rovin
a přivádí do Plzně renomované umělce. S jak velkým
předstihem musíte připravovat jeho program?
V současné době již máme potvrzené některé umělce pro
rok 2018 a rezervované pro 2019. Řekněme tedy, že taková
dvou až tříletá perspektiva je u některých zvučných jmen
opravdu potřebná.
Text: Gabriela Špalková
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Březen v Kině Beseda odstartuje pořádně propečený Zakladatel
(1. 3.). Michael Keaton v hlavní roli postaví na nohy fastfoodové impérium McDonald´s. Hned druhý den můžete se starými známými
tvářemi vyrazit na trip T2 Trainspotting a určitě nepropásněte obnovenou premiéru Amadea (5. 3.)! Mistrovský film Miloše Formana
se bude promítat po 32 letech od premiéry v režisérském sestřihu.

„Březen – do Kina Beseda vlezem! A s námi
Amadeus, Bába z ledu i Masaryk.“
Svým novým filmem Paterson (8. 3.) se pochlubí Jim Jarmusch, tvůrce
legendárního Šestého smyslu, M. Night Shyamalan přichází s Rozpolceným (10. 3.) a těšit se můžete i na dvě české premiéry – Bábu z ledu
představí v polovině března Bohdan Sláma a 22. března si vás v Masarykovi podmaní Karel Roden.
I v březnu můžete vyrazit do Kina Beseda na speciální přehlídku Best
of 2016. Čeká vás oscarový favorit La La Land (6. 3.) se 14 nominacemi
na Oscara, životopisný snímek Jackie (8. 3.) s Natalií Portman v hlavní
roli či novinka Martina Scorseseho Mlčení (13. 3.).
Sál Kina Beseda se v březnu promění ve výstavní síň, v níž si můžete prohlédnout špičkovou výstavu věnovanou Vincentu van Goghovi (9. 3.), ale i v koncertní halu, kde můžete zhlédnout dokument a koncert Rolling
Stones (16. 3.), parádní show Rammstein in Paris (23. 3.) či exkluzivní filmovou lahůdku The Beatles: Eight
Days A Week – The Touring Years (23. 3.)!
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Písně
Emy Destinnové
Ema Destinnová byla hvězda, které u nohou ležel celý
svět. V polovině května
díky hudebně-literárnímu
pořadu Královna zpěvu
Ema Destinnová můžete
její životní příběh a úspěchy prožít i vy. Večerem vás provede Barbora Šporclová Kodetová a samozřejmě zazní
i árie z oper Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo
Georgese Bizeta v podání světově proslulé mezzosopranistky Andrey Tögel Kalivodové.
Tu na klavír doprovodí skvělá Ladislava Vondráčková.
Barbora Šporclová Kodetová vás
provede nejen večerem, ale i svým
hlasem zprostředkuje vzpomínky
Marie Martínkové, která byla „souputnicí“ Emy Destinnové.
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26/03
19:00

Římské noci
Simony Stašové

Dojemný životní příběh dvou slavných lidí. Simona Stašová a Oldřich Vízner v hlavních rolích příběhu o přátelství, láskách, radostech, vrcholech i pádech. Římské
noci jsou plné emocí a vášní, smíchu i pláče a zvratů.

28/03
19:00

Dvojitá porce písničkářů

29/03
19:00

To nejlepší z Beatles

Dva v jednom. Přesně takový bude
koncert, který se v Měšťanské besedě chystá. Miroslav
Paleček a Ivo Jahelka zahrají vlastní písně a samozřejmě dojde i na několik společných písniček.

The Backwards – Beatles revival je
bezpochyby jeden z nejlepších Beatles revivalů
na světě. Do Plzně se vracejí s novou show a během koncertu uvidíte nejen spoustu originálních
převleků, ale hlavně uslyšíte to nejlepší z celé tvorby legendárních Beatles.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

10/04 / 19:00

Ondřej
přiveze Martu
Ondřej Gregor Brzobohatý
v rámci Universum Tour 2017
zavítá i do Plzně a začátkem dubna zahraje všem svým
plzeňským fanouškům a fanynkám zcela nové i upravené starší písně. Kromě 15 muzikantů, kteří ho budou
na pódiu doprovázet, s sebou do Měšťanské besedy
přiveze i oblíbenou zpěvačku Martu Jandovou.

27/04 / 19:30

Výročí s Ondřejem
Havelkou
Ondřej Havelka & Melody
Makers – 27. duben – Měšťanská beseda… a když dorazíte i vy, uvidíte jubilejní show
u příležitosti 20. výročí existence bandu! Těšit se můžete
nejen na nové kousky, ale hlavně na osvědčené swingové kusy žhavé i sladké, které budou lahodit vašemu
uchu a vezmou vás za srdce.

24/05 / 19:30

Horáček a spol.
Textař, básník a producent Michal Horáček přichází s dalším
koncertním projektem. Ten
mapuje především písně, které
během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem
Petrem Hapkou. 24. května vás večerem provede sám
Michal Horáček a spolu s ním vystoupí Ondřej Ruml,
Lenka Nová a František Segrado.

07/06 / 19:30

Grammy
a kontrabas
Špičkový kontrabasista a držitel Grammy Ben Williams zavítá poprvé do Plzně. Nenechte si ujít jazz-funkovou
show jednoho z nejperspektivnějších kontrabasistů
současnosti, který sbírá jedno ocenění za druhým.
Ben Williams vystoupí v Plzni se svou vlastní kapelou
Sound Effect.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
2. 4.

3. 4.

2. 5.

11. 5.

18. 5.

6. 6.
12. 6.

18. 7.
2. 8.
21. 8.
28. 8.

PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR

Špičkový orchestr v čele s dirigentem
Jiřím Koryntou.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar
zjistí, že i ložnice s velkou postelí může
být těsná.

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Čtyři stateční muži se každou sobotu
scházejí v kotelně supermarketu, aby se
na pár hodin opět stali pravými chlapy.

MIKI RYVOLA A PŘÁTELÉ

Legenda českého trampu
zahraje své největší hity.

TERAPIE ANEB LÁSKA JE FATA MORGÁNA

Komedie o tom, že každý
je tak trochu blázen.

ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY

Populární kapela podpoří dobrou věc.

SEX PRO POKROČILÉ

K. Roden a J. Krausová vám dají návod
jak oživit dlouholeté manželství.

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN

Recitál Chantal Poullain se skupinou

KOMICI S.R.O.
SZIDI TOBIAS & BAND

Oblíbená zpěvačka opět v Plzni

COMMEDIA DELL‘ARTE

Hrají P. Liška, T. Vilhelmová, M. Daniel
a mnoho dalších v režii Z. Duška.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
01/03
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Dixieland Messengers

První březnový večer můžete v Pekle protančit či se
zaposlouchat do dixielandových a swingových melodií, které vládly první polovině 20. století a které nyní
prožívají svou renesanci. O to se postará Pilsner Jazz
Band a jeho host, tentokrát „poslové dixielandu z Prahy“ – Dixieland Messengers. Možnost osvojit si základy
tančení na swingovou hudbu či rozšířit svůj repertoár
o další taneční figury máte už v 18:30 hod. na lekci s lektorkou Lenkou Sekaninovou, koncert a tančírna začíná
ve 20:00 hod. Více informací na www.pjb.cz.

02/03
19:00

Měšťanská beseda

 ilharmonie Hradec
F
Králové & Anna Haase

Zahajovací koncert 37. ročníku festivalu Smetanovské
dny obstará Filharmonie Hradec Králové, která doprovodí slavnou německou mezzosopranistku Annu Haase.
Pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera v průběhu
večera zazní skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho,
Herctora Berlioze a Ludwiga van Beethovena.

06/03
19:00

Měšťanská beseda

Jakub Smolík

Jakub Smolík má na kontě více než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou.
Jeho aktuální koncertní program je sestaven z největších
hitů jako „Ave Maria“, „Víš“, „Prý chlapi nebrečí“, „Až se ti
jednou bude zdát“, „Sen kovbojů“ nebo „Říkej mi táto“
a samozřejmě i nových písní z posledního alba „Paleta života“. Koncerty Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou
a vokalistkami jsou obohaceny také promítáním klipů
a fotek, scénkami a vtipy, což umocňuje divácký zážitek
a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžným koncertem, ale pestrou a zábavnou show.

08/03 / 19:30

Měšťanská beseda

Tonya Graves

V rámci turné ke svému druhému sólovému albu „Back To
Blues“ se tuto středu představí v Měšťanské besedě zpě-
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Přehled koncertů

vačka Tonya Graves, kterou si kromě působení v Monkey Business můžete pamatovat také ze sestavy Liquid
Harmony nebo New Orchestra Of Dreams. Zpěvačka
s nezaměnitelným hlasem byla za nové album nominována na Cenu Anděl a vrací se na něm k hudebním kořenům, které utvářely základy moderní populární hudby.
Osobitým způsobem nazpívala deset písní, které pro ni
byly v životě důležité a kromě novinek se můžete těšit
také na skladby z prvního alba doplněné o covery dalších světových hitů.

10/03 / 19:00

DEPO2015

Hudební ceny
Žebřík
Druhý březnový pátek budou
v prostorách DEPO2015 vyhlášeny výsledky již pětadvacátého ročníku prestižní hudební ankety Žebřík
a patrně jedinou zásadní změnou oproti předchozím
letům bude nové moderátorské duo Jakub Kohák a Iva
Pazderková. Jinak se jako každý rok můžete těšit na tradičně nabitý večer, během kterého se na pódiu představí Tomáš Klus, který zde odstartuje své jarní turné, Dan
Bárta se skupinou Alice, Slza, Vypsaná fixa, Ivan Mládek
& Banjo Band, Thom Artway a celá řada dalších zajímavých jmen. V průběhu šestihodinové show budou honorováni tři nejlepší interpreti či kapely v každé kategorii a kromě hlavního programu nebude ani letos chybět
druhá scéna, resp. afterparty, kde bude probíhat DJská
show „Red Bull Thre3style“.

15/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Vojtěch Dyk
& B-Side Band

V polovině března dorazí
do Měšťanské besedy zpěvák, herec a performer Vojtěch Dyk s brněnským B-Side Bandem, a jelikož výjimečný koncert vyžaduje také výjimečné prostředí,
bude Velký sál rozdělen na dvě části. Každý si tak může
vybrat, zda si jejich skvělou show bude chtít vychutnat
v pohodlí v sedě, anebo si koupit vstupenku na stání
a celým večerem se protančit. Spolupráce brněnských
muzikantů s Vojtou Dykem trvá již od roku 2010 a prakticky od samého začátku patří mezi nejžádanější a nejsledovanější projekty české kulturní scény, takže doporučujeme raději s pořízením vstupenek příliš neotálet.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

16/03 / 20:00

Dům hudby

Hlasoplet vs KrisKrosKvintet
Jazz bez hranic přichystal další souboj dvou
acappellových uskupení. Tentokrát se před zraky
a hlavně před ušima publika utkají dvě plzeňské skupiny: čistě pánský Hlasoplet a smíšený KrisKrosKvintet. Posluchači budou opět vybírat z jejich
nabídky skladeb, a pak svým potleskem rozhodovat o vítězi. Sudím bude
jako vždy Antonín Procházka.

17/03 / 19:00

NC Plzeňského Prazdroje

Pacora Trio

Unikátní etnojazzové Pacora Trio představí plzeňskému publiku své originální zpracování slovenské a balkánské lidové hudby ve vlastních autorských kompozicích.
Po kladné recenzi jejich prvního CD renomovaným anglickým BBC Music
Magazine, následovala řada domácích i zahraničních festivalových vystoupení a spolupráce s předními orchestry. V rámci festivalu Smetanovské dny vystoupí v atraktivním prostředí Návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje.

19/03
10:30

Dům hudby

 avla Tesařová –
P
Dopoledne české hudby

Plzeňská rodačka Pavla Tesařová je jednou z nejnadějnějších českých houslistek, mimo jiné vítězka XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Ve svých sedmnácti letech již zvládla vystoupit s mnoha českými
orchestry, vyhrát mezinárodní soutěže a vystupovat v zahraničí. Na komentovaném matiné, věnovaném Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi,
Josefu Sukovi, Adamu Skoumalovi a Leoši Janáčkovi ji průvodním slovem
doprovodí profesorka plzeňské konzervatoře Lenka Bočanová.

19/03
17:00

28. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
10. – 28. 7. 2017
angličtina, němčina,
francouzština, italština,
ruština, španělština,
čeština pro cizince
 na Západočeské univerzitě v Plzni
 jeden, dva nebo tři týdny výuky
 celodenní, dopolední
a odpolední kurzy
 různé úrovně pokročilosti
 pro studenty, mládež,
děti od 6 let i širokou veřejnost
 výuka obecného i profesně
zaměřeného jazyka
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři
a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz

Plzeň

Dixieland o páté

Nevíte, co s nedělním odpolednem? Přijďte na dixieland! Plzeňská tradjazzová parta The Dixie Hot Licks v čele se zpěvačkou Janou Mel Golianovou
bude od pěti odpoledne hrát k poslechu a tanci ty nejznámější i skoro zapomenuté skladby let desátých a dvacátých minulého století. Během tříhodinového programu zazní skladby z repertoáru Joe „King“ Olivera, „Jelly
Roll“ Mortona či Original Dixieland Jass Bandu, které jsou stejně nesmrtelné jako tance balboa, black bottom nebo charleston, které bude zájemce
učit lektorka Lenka Sekaninová. Informace o lokalitě a vstupenkách jsou
k dispozici na Plzeňské vstupence a www.tdhl.cz.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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23/03
19:00

Měšťanská beseda

 ymfonický orchestr
S
Českého rozhlasu
& Ivan Ženatý

Mezinárodní hudební festival Smetanovské dny slavnostně zakončí houslový virtuos Ivan Ženatý za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V průběhu večera zazní Slavnostní předehra C dur Bedřicha
Smetany, slavná Španělská symfonie pro housle a orchestr Édouarda Lalo a Symfonie č. 8 G dur Antonína Dvořáka. Koncert diriguje Ondrej Lenárd.

25/03 / 19:30

Měšťanská beseda

Lakecia Benjamin
& Soul Squad
Momentálně jedna z nejvyhledávanějších muzikantek soulu a funku, s třemi nominacemi na ceny Grammy za debutové album „Retox“, míří
do Plzně, kde se koncem března představí v Měšťanské
besedě! Lakecia Benjamin za svoji kariéru spolupracovala s takovými jmény jako Stevie Wonder, Alicia Keys, Macy
Gray, the Roots či Anita Baker, patří mezi výrazné členy
skupiny Nasty Delicious a má na svědomí saxofonové
party a aranže na albech Santigold, Maurice Browna,
Big Bandu Clarka Terryho a dalších. Na svém debutovém
albu popustila uzdu svému skladatelskému a producentskému talentu i brilantní hře na saxofon a v Plzni vystoupí
se svojí kapelou Soul Squad, složenou ze zkušených muzikantů i nově objevených talentů.

05/04
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band,
P
Sestry Havelkovy & JFK

Krásné melodie v autentickém podání s patřičnou dávkou dobové nostalgie, elegance i troškou humorné
nadsázky… to vše vás čeká a nemine během vystoupení
vokálního tria Sestry Havelkovy v doprovodu kapely JFK,
které vás zavede do světa jazzové a taneční hudby let
20., 30. a raných 40. minulého století. První část tradičního večera s podtitulem „Po siréně swing“ proběhne jako
každý měsíc v režii pořádajícího Pilsner Jazz Bandu a nemůže chybět ani lekce s lektorkou Lenkou Sekaninovou
od 18:30 hod., při které si můžete osvojit základy tančení
na swingovou hudbu či rozšířit svůj repertoár o další taneční figury. Více informací na www.pjb.cz.
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Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že 9. 4. proběhne v Kině Beseda projekce opery Trubadúr
z Royal Opera House v Londýně
v italštině a s českými titulky.
… že Anna K. se svou šestičlennou kapelou vyrazí
na jaře na turné k podpoře nového alba „Světlo“
a plzeňským fanouškům ho představí 20. 4. ve Velké synagoze.
… že hned 2. 4. vystoupí v Měšťanské besedě
Pražský filmový orchestr v čele s dirigentem Jiřím
Koryntou s novým programem plným skladeb ze
světových velkofilmů.
… že v Pekle se v následujícím měsíci představí Michal Prokop s kapelou Framus Five (8. 4.) a zastávku zde bude mít společné turné kapel Prago Union, Cocotte Minute a Hentai Corporation (14. 4.).
… že 27. dubna se můžete v Měšťanské besedě těšit na Ondřeje Havelku & Melody Makers!
… že 16. ročník festivalu TřemFest proběhne 20. 5.
a mezi prvními potvrzenými jmény najdete Visací
zámek, Trautenberk, Mr. Loco nebo ZNC.
… že legendární jazzový trumpetista Laco Deczi vystoupí 5. 5. v Alfě se svojí kapelou Celula New York!
… že v dubnu vystoupí v Pantheonu Sergei Barracuda, Pastor & DJ Bussy aka Azurit Kingdom s novým albem „Bída & Bolest“!
… že Majáles se letos koná 21. a 22. dubna.

08/04 / 20:00

Peklo

Michal Prokop
& Framus Five
Legendární FRAMUS FIVE v čele
s Michalem Prokopem vystoupí v Plzni! Těšit se můžete
na průřez celou tvorbou kapely. Zazní písně jako Kolej
Yesterday, Bitva o Karlův most nebo třeba V baru jménem Krásný ztráty. Michal Prokop je muž mnoha zájmů
a profesí (skladatel, kytarista, moderátor či bývalý politik), v hudební oblasti je znám především jako zpěvák,
pohybující se v trojúhelníku rock – soul – blues. Svou
plodnou hudební kariéru zahájil už v době vysokoškolských studií v 60. letech, v roce 2007 byl uveden do Beatové síně slávy v kategorii osobnost.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

10/03 / 21:00

Pantheon Music
Club

Ben Cristovao

Zpěvák, tanečník, sportovec,
módní ikona a v neposlední řadě plzeňský rodák Ben
Cristovao se vrací do klubu Pantheon, kde představí své
největší hity druhý březnový pátek. Od roku 2009, kdy
se dostal až do finále první řady talentové soutěže Česko
Slovenská SuperStar, se Ben prakticky nezastavil a jeho
úspěchy dokazují, že se tvrdá práce vyplatí. Na svém
kontě má prozatím tři alba a zejména poslední „Made in
Czechoslovakia“ sklidilo nebývale nadšené recenze, které Bena Cristovao označují za jednoho z mála kvalitních
a současných interpretů na české popové scéně. V současné době finišuje vydání dalšího řadového alba „Palmy
a neony“, z kterého v Pantheonu zazní několik ukázek!

31/03 / 21:00

2. 4. 6.
2017

Amfiteátr
Lochotín

With very special guest Sharon den Adel!

Pantheon Music
Club

Oldies but Goldies
No. 2
Druhé pokračování tematické oldies party s podtitulem
„Michael Jackson“ proběhne v plzeňském Pantheonu
poslední březnový večer! Rezidentní DJský projekt Tomáše Maška, vystupujícího pod jménem Thomas M.,
bude každý měsíc mapovat tvorbu těch nejlepších interpretů pop scény. Kromě největších hitů nekorunovaného krále popu se můžete těšit také na hity jeho současníků, takže je určitě na co se těšit!

04/04 / 20:30

Anděl Music Bar

Kvintet Jany
Koubkové

Dubnový Večer s jam session
tentokrát potěší milovníky toho nejlepšího z českých
jazzových luhů a hájů. Jana Koubková patří k předním
osobnostem českého jazzu už čtyři desetiletí. Od svých
šesti let zpívala ve sborech a vokálních skupinách
a v roce 1975 se prosadila jako jazzová sólistka. Na koncertě, který je součástí Jazzu bez hranic, představí své
nové CD A tak si jdu…
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

w w w. M e t a l f e s t O p e n A i r. c z
Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591 |
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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DIVADLO
04/03
19:00

Divadelní tipy

Velké divadlo DJKT

Pařížský život

Offenbachova hudba prý perlí jako šampaňské. A stejně
tak bude perlit i nová inscenace jeho operety Pařížský
život, kterou nastudoval režisér Zbyněk Brabec. Na své
by si měli přijít zejména milovníci klasické operety, kteří
se přenesou do půvabné secesní Paříže, a to i díky scéně
Jana Kříže a kostýmům Josefa Jelínka. Do Paříže přijíždí
švédský baron se svou manželkou a oba si chtějí, ovšem
každý po svém, užít známého velkoměsta. Ujmou se
jich dva mladíci, kteří jim připraví zábavu dle jejich přání
za spolupráce pařížských řemeslníků a služebnictva.

05/03
19:00

Velké divadlo DJKT

Prodaná nevěsta

V rámci Smetanovských dnů divadlo uvádí nejoblíbenější českou operu. Bedřich Smetana v ní vzdal hold českým lidem a venkovu a vytvořil dílo, které je neustále
oblíbené a znovu a znovu uváděné. Přestože každý dávno ví, komu že ten prohnaný Jeník prodal svou Mařenku
a kdo že se skrývá v kůži medvěda.

tězství, se dozvíme až při slavnostním předávání cen
25. března. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět
Richarda Ševčíka v jeho mistrovské roli.

12/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Expres na západ

Strhující psychologické drama
vypráví o nevšedním setkání
dvou diametrálně odlišných lidí v zašlém newyorském
bytě – univerzitního profesora a bývalého trestance.
Vzácné herecké příležitosti pro Františka Němce a Radka
Holuba. Kritik iDNES.cz Tomáš Šťástka o této inscenaci
napsal: „I přes těžké téma dodávají oba herci hře svými
výkony lehkost. Vyniká zejména Němcův vědec, mrzutý
stařec tápající v životě i jeho smyslu. Svou roli skvěle graduje, závěrečný monolog nad úlohou náboženství je jasným vrcholem kusu s příjemně neuspokojivým koncem.“

17/03 / 19:00

Divadlo Dialog

Od Silvestra
do Silvestra

06/03 / 19:00

Divadlo Alfa

Komáři se ženili
Divadlo Alfa zve na bláznivou
komedii libereckého Naivního
divadla o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu a pomáhají mu při tom
hmyzí přátelé z řad krvesajného hmyzu. Inscenátoři
tentokráte sáhli po prostředcích divadla masek kombinovaných s filmovými projekcemi. Kromě komárů se
na scéně objeví i další zástupci hmyzu, jemuž lidstvo tak
nepěkně říká „obtížný“: blechy, ovádi a klíšťata. Protože
i tito tvorové mají právo na svou pohádku pro děti. Představení je určeno dětem od šesti let.

11/03 / 19:00

Nová scéna DJKT

Carmen

Balet Carmen už má po derniéře, ale na Nové scéně bude k vidění mimořádně přidané představení. Richard Ševčík
tak oslaví nominaci na Cenu Thálie 2016, kterou získal
za ztvárnění role Dona Josého. Jestli se promění ve ví-

16

Silvestr je sice dávno za námi
a do dalšího je ještě daleko, ale divadelní spolek Spodina hraje svoji komedii i na prahu jara. Manželé Juklovi
jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim
jsou inženýři ve stejném výrobním podniku. Proto není
divu, že se jako každý rok chystají strávit silvestrovskou
oslavu pohromadě. Ale tentokrát zajde pod vlivem alkoholu vtipkování dam o neschopnosti mužů a stesky
mužů na nepochopitelnost žen příliš daleko. Výsledkem je furiantská sázka, že se na celý jeden rok zřeknou
svých partnerů, Růžena se nastěhuje ke Květě a Míra
k Radimovi. V režii Jakuba Zindulky hrají Martina Samková, Roman Krebs, Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.

18/03
19:00

Nová scéna DJKT

Oliver Twist

Tanečník a choreograf Richard Ševčík se tentokrát nechal inspirovat románovým příběhem Charlese Dickense
o Oliveru Twistovi. Jako hudební podklad pro celovečerní balet zvolil skladby z filmů Oliver Twist a Vévodkyně
od Rachel Portman. Kromě tanečníků baletního souboru
Divadla J. K. Tyla se na jevišti Nové scény představí i přes
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se...

40 malých žáků Baletní školy DJKT. Taneční pojetí známého románu bude vhodné pro celou rodinu.

23/03 / 19:00

Nová scéna DJKT

Jsme muzikál! 2
Druhý koncert souboru muzikálu Divadla J. K. Tyla tentokrát představí vedle plzeňských muzikálových zpěváků
i hvězdy pražské. Publikum se může těšit na Leonu Machálkovou a Tomáše Savku. Na programu budou ukázky
ze současného repertoáru DJKT doplněné o největší hity
českého a světového hudebního divadla. Stanislava Topinková Fořtová zazpívá hit Vzpomínky z muzikálu Kočky,
titulní song z Hello, Dolly!, ale také skladbu Knížka snů,
kterou zpívala v první české inscenaci legendárních Bídníků v pražském Divadle Na Vinohradech v roce 1992.

26/03 / 19:00

Divadlo Dialog

Fox a Gould
uvádějí…
a požehnal pluhu
jeho
Lucie Zedníčková v hlavní roli komedie Davida Mameta
přenese publikum do prostředí hollywoodských producentů. Představte si, že jste hollywoodský producent,

březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 8. dubna se na scénu Velkého divadla DJKT vrací pohádková
opera Rusalka.
… že 8. dubna přijíždí se sobotní pohádkou
do Alfy Malé divadlo z Českých Budějovic. Hrát
bude Radovanovy radovánky od Zdeňka Svěráka.
… že Měšťanská beseda uvede v dubnu komedii
s Ivou Janžurovou, Pavlem Zedníčkem a Janou
Paulovou Sbohem, zůstávám (7. 4.).
… že 1. dubna má na Malé scéně DJKT premiéru
hořká komedie současného ruského dramatika
Ivana Vyrypajeva Iluze.
… že 24. dubna uvede Divadlo Alfa představení
Studia Palmoffka 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je komedie.
… že Divadlo Dialog uvede koncem dubna komedii Smích zakázán, ve které uvidíte Lucii Zedníčkovou, Jaroslava Matějku a Olgu Ženíškovou.
… že Kino Beseda zve na začátku dubna na přenos
baletu Šípková Růženka z moskevského Velkého
divadla v choreografii Jurije Grigoroviče (2. 4.).
právě vás povýšili, a to dost vysoko. Na stole vám leží
výborný scénář. K dispozici máte největší hereckou
hvězdu. Tak co: budeme dělat umění, nebo vydělávat
prachy? Je třeba se rozhodnout hodně rychle.
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GALERIE

Přehled výstav

do 26/03

Galerie města Plzně

Kateřina Slípková,
Jan Samec,
Milan Maur

Výstavní projekt představuje trojici autorů, kteří jsou
úzce spjati s Plzní a pojí je také dlouhodobé přátelství.
Všichni tři byli žáky Jiřího Patery a navštěvovali jeho kurzy. V tomto období se jejich výtvarný projev velmi podobal, zajisté vlivem silné osobnosti jejich učitele. Avšak
od osmdesátých let se jejich tvorba proměňovala. Milan
Maur předvádí část své tvorby jak z let osmdesátých,
kdy provedl svou první „Cestu za sluncem“, až po tvorbu současnou, v níž uplatňuje jak kresbu, fotografii či
video, tak i zvukové instalace. Kateřina Slípková a Jan
Samec představují klasické medium malby a kresby,
které jsou v jejich tvorbě nejvíce zastoupeny. Výstava
ukáže tři různé cesty, které měly společné východisko.

do
04/06

Západočeské muzeum

Plzeň ve století světla

Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla, neboť technický pokrok s sebou přinesl nové zdroje
a široké možnosti využití světla, elektromagnetického
záření nezbytného pro život. Výstava se soustřeďuje
na narůstající a stále důležitější roli světla, denního
i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i v soukromí jejích obyvatel v 19. století. Ukazuje, jak světlo vytlačovalo
tmu z městských ulic, či jak se vyvíjelo osvětlení zdejších
domácností. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií, účinný prostředek pro zvýšení dramatičnosti divadelních scén nebo významný zdroj k umocnění duchovní atmosféry sakrálních interiérů. Přibližuje,
jak a kde se vyučovala optika nebo jak byli plzeňští fotografové průkopníky daguerrotypie a fotografie. Výstava
se koná v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny.

01/03 / 17:00

Západočeská
galerie

Jindřich Štyrský,
Kořeny, 1934
Cyklus Jedno dílo / jeden svět tentokrát publiku přiblíží
obraz Jindřicha Štyrského Kořeny. V době pobytu na Šumavě v létě roku 1934 upoutaly jeho pozornost sple-
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tité kořeny stromů. Fotografoval je a následně využil
jako výchozí materiál k několikadílnému cyklu obrazů.
Tyto práce již plně náleží do autorova surrealistického
období. Ve stejné době se Štyrský stává zakládajícím
členem Skupiny surrealistů v ČSR, vzápětí prezentuje
cyklus Kořeny na první výstavě Skupiny. Jednou z ukázek zmíněného cyklu je dílo zastoupené v Západočeské
galerii v Plzni, které bylo získáno ze sbírky významného
pražského sběratele, advokáta Františka Čeřovského.
Přednáší Petra Kočová.

od
03/03

Studijní a vědecká
knihovna PK

Dětská kniha
očima studentů a dětí

Výstava knih a ilustrací inspirovaná dětskou knihou
O Hajánkovi a Ospalce, pohádky pro nespavce nabízí
řadu zastavení nad ilustracemi a knihami, které vytvořili
jak jednotlivci z řad studentů oboru Kniha a tvarování
papíru na ZČU a studentů Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, tak dětské kolektivy
z vybraných základních a mateřských škol. Zastavte se
v knihovně a prohlédněte si knihy trošku jinak.

07/03 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Grafici s velkým G

Typografický znak je jedním
z nejaktivnějších elementů v kulturní evoluci lidstva;
vzniká z dialogu mezi jemným a drsným, širokým a úzkým, beztvarým a geometrickým, neuspořádaným
a seřazeným, plánovaným a nečekaným. Výstava Grafici
s velkým G se snaží skrze některá z nejlepších grafických
studií dokázat, že tato konverzace je v současném španělském grafickém designu obzvláště živá. Na výstavě
jsou zastoupena díla Alexe Trochuta, Andreu Baliuse, Atlase, Marty Cerdà Alimbau, Mucha, Serial Cut™ a Vasavy.

od 08/03

Galerie Jiřího Trnky

Perem/Štětcem

K nedávnému životnímu jubileu
připravila plzeňská výtvarnice
a členka UVU Plzeň Marie Zajíčková, známá především
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

novinovou ilustrací, svoji autorskou výstavu. V několika
celcích představuje nejen kresebné práce, ale i svoji tvorbu malířskou. Ta přináší jak portréty přátel a rodiny, tak
díla tematická. Marie Zajíčková pracuje s linií a barvou, její
práce přinášejí emocionální vyjádření a snahu o jemnou
akcentaci nosné myšlenky. Celek návštěvníka potěší a nabídne zastavení nad hodnotami lidského života. Vernisáž
výstavy se uskuteční 8. března v 17 hodin.

08/03 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

O překladu
francouzském

Známý básník a písničkář, textař, překladatel, spisovatel, autor rozhlasových a televizních pořadů a předseda
Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček
přijede povídat o překladatelské práci. Se svou charakteristickou nedbalou elegancí a citem pro šťavnatou
a poetickou češtinu se nebojí používat formálně vybroušené obraty a nezvyklé asociace s tragikomickým
vyzněním. Toho mistrně využívá nejen ve svých textech, ale i v překladech nelehkých písňových textů francouzských a belgických písničkářů.

od 09/03

Galerie Ladislava
Sutnara

SHAPES

Letošní rok je rokem Ladislava
Sutnara, od jehož narození uplyne na podzim 120 let.
Jako první z řady poct, jichž se slavnému plzeňskému
rodákovi letos dostane, je výstava v univerzitní galerii.
K vidění budou studentské práce, které vycházejí ze
Sutnarovy knihy The World of Shape, která nebyla nikdy vydána. Tato didaktická kniha má učit děti i dospělé
rozeznávat a pojmenovávat tvary kolem nás. Vernisáž
výstavy proběhne 8. března od 18 hodin.

09/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Fenomén
Shakespeare
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Jak vznikl fenomén zvaný Shakespeare? V jaké době
a z jakých kontextů se zrodil? Proč Shakespeare, proč ne
někdo jiný? Co je důvodem kulturní kanonizace Shakespearova díla? Jak vzniká kulturní kánon? Potřebujeme
ho? Jaký je jeho smysl a význam? Na tyto a podobné
otázky bude hledat odpovědi přednáška nejpovolanějšího z povolaných, Martina Hilského. Nebude prezentací
hotových pravd, ale spíše myšlením nahlas. Martin Hilský nebude poučovat, ale společně s posluchači hledat.

10 a 31/03 / 17:00

Západočeská
galerie

SVĚTLA, ŠERO
A TEMNOTY.
Umění českého
19. století
Komentované prohlídky výstavy, která je součástí programu festivalu Smetanovské dny, připravil její autor
Roman Prahl. Výstava ukazuje příklady symbolického
chápání světla a tmy v devatenáctém století, rozvoj médií využívajících umělé světlo či všeobecný obrat k lidskému duševnu v pozdním 19. století, způsoby využití
přírodních cyklů dne a noci i jejich ztvárnění v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí.
Vystavena jsou například díla Josefa Mánesa, Augusta
Piepenhagena, Josefa Navrátila, Adolfa Kosárka, Julia
Mařáka, Beneše Knüpfera, Václava Brožíka, Antonína
Chittussiho, Antonína Slavíčka, Maxe Švabinského, Františka Bílka nebo Jakuba Schikanedera.

16/03 / 17:00 a 19:00

DEPO2015

Trabantem kolem
světa s Danem
Přibáněm
Zažijte s Danem Přibáněm expedici Hedvábnou stezkou, Afrikou, Jižní Amerikou i Austrálií. Můžete se těšit
na žlutá dvojčata Egu a Babu, motorky, cestovatelské
potřeby a hlavně na poutavé vyprávění jednoho z nejznámějších českých cestovatelů! Komentovaná prohlídka začíná v 17 hod., od 19 hod. naváže Dan Přibáň
dobrodružnou přednáškou o svých výpravách těmi
nejméně pravděpodobnými auty. Výstava je k vidění
denně až do 28. května.
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KAM ZA KULTUROU
01–31/03

Alliance française
de Plzeň

Měsíc Frankofonie
Tak jako každý rok i letos
Alliance française de Plzeň připravila velice bohatý
program, který osloví široké publikum. Měsíc Frankofonie nabídne gastronomické ochutnávky, vernisáž,
speak dating, setkání s Lékaři bez hranic a se členem
COP22, slam poetry, přednášky, akce pro děti a spoustu dalších zajímavých akcí. Letos Alliance française de
Plzeň spolupracuje také s Arabfestem, se kterým je
společně připravena ochutnávka libanonských vín
a workshop kaligrafie s tuniským umělcem Inkmanem.
Podrobný program na www.facebook.com/afplzen/
a www.alliancefrancaise.cz/plzen.

02–04/03

Měšťanská beseda

Kolem světa

Na cestu kolem světa stačí pouhé tři dny. Nevěříte? Tak přijďte

TIP NA BŘEZEN
22/03–01/04

Festival
arabské kultury
ARABFEST se v Plzni hlásí
již poosmé! Letos s podtitulem #online navštívíme svět sociálních sítí, které
jsou důležitou součástí každodenního života i v blízkovýchodním regionu. Jaký je vliv sociálních médií
na tamní společenský a politický vývoj? Jaký je obsah arabských blogů a jaký prostor je dán umělcům?
Stranou nezůstane ani téma cenzury a nenávisti. Nenechte si ujít debaty, workshopy, kurzy vaření, výstavy, degustaci vín či ArabFILMfest. Festival tentokrát
končí Velkým sobotním programem, který návštěvníky přenese do vybraných arabských zemí. Opět
nebudou chybět ochutnávky, orientální trhy, lekce
arabštiny a kaligrafie, program pro děti či hudební
vystoupení. Více na www.arabfest.cz.
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na největší cestovatelský svátek, festival Kolem světa.
Navštívíte třeba Patagonii, Írán, Island, Ugandu, Bolívii
či Kanadu. Aby byl zážitek co nejkomplexnější, jsou připraveny i ochutnávky tradičních jídel a chybět nebudou
ani ukázky tanců, jako je indický chrámový tanec Bharatanatyam nebo tradiční sundánský tanec Kembang tanjung. Vstupenky jsou k dispozici na Plzeňské vstupence.

04/03 / 09:00

Výtvarno

Sobotní malování
s dětmi
Dopolední kurz je určen dětem
mladšího školního věku, které baví malovat nebo se
v malování chtějí zdokonalit. Malovat budou pod vedením lektora a zdokonalí se ve vnímání barev, orientaci
na papíře, v prostorovém vnímání a kreativitě. Naučí se,
jak se správně malují zvířata, stromy, postavičky, nebe,
domy a další objekty. Používat budou různé techniky
a styly. Děti mohou chodit pravidelně nebo jednorázově. Vždy je nutné se předem přihlásit. Kurz trvá
od 9 do 12 hodin a jeho cena je 300 Kč.

04/03 / 10:00–18:00

DEPO2015

Jarní DEPO Street
Food Market
Oblíbený festival pouličního
jídla DEPO Street Food Market opět zaplní areál lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým
a chutným jídlem. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý mix stánků, nabízejících rychlé, ale kvalitní jídlo, které lze připravit přímo před hosty, je nenáročné
na konzumaci a cenově dostupné. Čekají vás speciality
české i mezinárodní kuchyně, dobrá káva, kvalitní vína
i ochutnávky různých piv. Vstup je zdarma!

od 21/03 Dům hudby
19:00
Kultura českého

venkova a vítání jara

První jarní den startuje v Domě hudby nový folklorní
cyklus Zoologické a botanické zahrady Kultura českého
venkova. Lidovými zvyky a obyčeji od ledna do Vánoc
provede návštěvníky písněmi, tancem a průvodním slovem dětská lidová muzika Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Vstupenky v prodeji od 1. března

v síti Plzeňská vstupenka, na webu djkt.eu a v pokladnách DJKT v divadelních budovách
a v předprodeji, Smetanovy sady 16, Plzeň.

KAM ZA KULTUROU
v Dobřanech. Další program se pak uskuteční v průběhu
roku v zoologické a botanické zahradě na statku Lüftnerka. Tradiční uvítání jara společně s odemykáním České
řeky a probouzením lesa se bude konat na Lüftnerce
25. března. Bohatý soutěžní program pro rodiny s dětmi začne v 10 hodin a potrvá do pěti večer. Vodníkovo
slavnostní odemčení České řeky proběhne hodinu před
polednem. Nositelé rybích jmen budou mít po celou sobotu 25. března do areálu zahrady zvýhodněné vstupné.

23/03 / 20:00

Měšťanská beseda
– JoNáš

ArabFILMfest:
Clash (2016)

Nenechte si ujít mezinárodně oceňovaný snímek, výběr
roku 2016 na festivalu v Cannes, režiséra Mohameda
Diaba. Děj filmu se odehrává ve stísněném prostředí
policejní dodávky v létě roku 2013. Třicet účastníků demonstrace v Káhiře, zastávajících odlišné společenské
a náboženské názory, bojuje o přežití. Film je v arabském
znění s anglickými a českými titulky. Po projekci bude následovat diskuze. Rezervace na www.arabfest.cz.

T IP N A D U BE N
01/04 / 14:00

Moving Station

ARABFEST:
Velký sobotní
program

Osmý ročník Festivalu arabské kultury vyvrcholí
sobotním odpolednem plným programu na několika scénách souběžně. Připraveno je hned několik
novinek. Virtuálně, ale v reálném čase se přenesete
do několika arabských zemí. Orientální trhy se rozšíří o stánky nových prodejců a vedle ochutnávání
vynikající arabské kuchyně budete moci sami zkusit připravit tradiční pokrmy z Palestiny. Proběhne
také soutěž o nejlepší arabskou polévku. Organizátoři samozřejmě myslí i na ty nejmenší, a tak nebude chybět ani zábava pro ně. Sobotní akce se koná
za podpory Velvyslanectví Státu Kuvajt. Podrobný
program na www.arabfest.cz.
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24/03 / 20:00

Peklo

18. dobročinný
ples
Dobročinný ples na podporu
lidí s mentálním postižením patří v kalendáři plzeňských plesů ke stálicím. Na taneční parket pozve taneční orchestr DANCEBAND PLZEŇ, předtančení připravily
taneční školy E. Vysloužilové a V. Gregoriadese. Celým
večerem bude provázet moderátor Českého rozhlasu
Plzeň Petr Handl. Výtěžek plesu bude věnován ve prospěch klientů Klubu Vlaštovka SPMP v Plzni. Vstupenky
jsou v prodeji na Plzeňské vstupence.

25/03 / 15:00

D klub

Kominíček a štěstí
Kominíček vymetá komíny a lidem přináší štěstí. Přitom má
ale pocit, že jemu samotnému se smůla lepí na paty.
Jednoho dne však potká malou kouzelnou Sazičku
a díky ní se dostává do snu jako kouzelník, klaun i sultán, ale štěstí pořád hledá marně. Nakonec však kominíček zjistí, že štěstí není v kouzlech, ani v tom, když
si z někoho děláme legraci, a v moci a bohatství už
vůbec ne. Pohádka Petra Kubce je určena nejmenším
divákům.

29/03 / 18:00

Mezigenerační
a dobrovolnické
centrum TOTEM

Přednáška
Zdeňky Jordánové
Známá spisovatelka a malířka Zdeňka Jordánová přijde do Totemu hovořit na aktuální téma, o nás, o našich rozhodnutích a hlavně o našich dětech. V listopadu jí vyšla nová kniha právě s názvem Rozhodnutí.
V závěru přednášky je vyhrazený čas pro osobní setkání a dotazy. Zdeňka Jordánová patří k nejúspěšnějším českým autorkám knih o osobnostním růstu,
pořádá kurzy, konzultace a je nositelkou pozitivního
myšlení.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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31/03–02/04

Gospel (až) na dřeň
2017
V roce 2009 se v Plzni zrodila sympatická tradice – pravidelné setkání fanoušků gospelu. Víkendový workshop pro zájemce
z celé ČR zakončený koncertem, jehož výtěžek je věnován
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Workshop povedou
zkušení lektoři – zpěvák, dirigent a pastor David Daniel
z Londýna a polská zpěvačka, skladatelka a dirigentka Gabi
Gąsior. Nově nacvičené skladby zazní na zmíněném benefičním koncertu – v neděli 2. dubna od 18 hodin v Betlémské
kapli (ECM Maranatha) v Husově ulici. Zároveň vystoupí plzeňský sbor Touch of Gospel. Přijďte si užít atmosféru tohoto jedinečného setkání! Informace na www.gospeltrain.cz.

01/04 / 19:45

Parkhotel

Reprezentační ples
zahradnický
Už po devětadvacáté uzavře plesovou sezónu v Plzni Reprezentační ples zahradnický, jemuž od 14 hodin předchází soutěž nejlepších tanečních
párů ČR. Finále proběhne na květinovém plese. Dále v průběhu večera vystoupí Heidi Janků a profesionální tanečníci se svou show-dance. Lístky na odpolední část budou
v prodeji přímo na místě před akcí. Prodej lístků na ples
bude spuštěn 1. března na portálu Plzeňské vstupenky
a v infocentru na náměstí Republiky.

01/04 / 10:00

Borský park

Modrý běh ProCit
Ve světový den porozumění autismu zve občanské sdružení ProCit
a jazyková agentura Skřivánek na 2. ročník charitativního
rodinného běhu Modrý běh ProCit. Nenechte si ujít zábavné sportovní dopoledne, kde se pobaví celá rodina. Pro děti
bude připraven skákací hrad a malování na obličej. Pro dobrodruhy tu budou speciální zážitkové běžecké trasy. Milovníci dobrého jídla a pití se mohou těšit na ochutnávku skvělé
kávy, francouzských delikates, piva, moštů nebo výborné
vegetariánské polévky. Zakoupením startovného nebo
drobného dárku vyjádříte podporu dětem s autismem. Více
info a registrace běžců na: www.autismusprocit.cz.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

Jarní tipy z Techmanie
Hrátky s fyzikou a hra na varhany, hi-tech velikonoční kraslice nebo sbírka drobných zlepšováků,
to všechno chystá na jarní týdny Techmania Science Center. Na Velikonoce tu připravují atraktivní
workshopy se 3D tiskem. Podobně, jako si tu před
Vánoci mohli lidé touhle technologií vyrobit vánoční ozdoby, budou si nyní moci vytvořit na 3D
tiskárně originální kraslici. Další setkání s moderními technologiemi tu nabízí Virtuální realita. Díky
ní člověk může doslova vstoupit dovnitř do počítačové hry a stát se její součástí. Že fyzika není věda
plná suchopárných vzorečků, ale docela zábavné
hraní, dokazují nové exponáty v expozice Edutorium. Tady si můžete užít nakloněnou místnost,
vyzkoušet si obří jo-jo, zahrát si eliptický kulečník
anebo si zkusíte rozkývat velké závaží malým magnetem. Velké oblibě se v Techmanii už tradičně
těší příměstské tábory. Proto během jara přichází
novinka: Tematické denní programy. Budou dva,
určené dětem od 12 let. V laboratoři biologie bude
mít podobu akční hry, planetárium připravuje program pro fandy astronomie. Letos se Techmanie
také připojí k Historickému víkendu. Její prezentace bude zaměřena na vynálezy a zlepšováky pro
každodenní život a k tomu uvítá i pomoc veřejnosti. Máte-li doma, na chalupě nebo u babičky různé
drobnosti pro domácnost, otvíráky či držáky čehokoli, podložky pod něco jiného, vyndavače zátek
z lahví a podobné věci, které se běžně používaly
před sto či dvaceti lety, přineste je do Techmanie.
A můžete se těšit na jejich druhý život.
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02/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Logan / akční / drama / sci-fi
V roce 2000 se poprvé na filmových plátnech představil superhrdinský tým mutantů X-Men a jedním z nich byl i Wolverine. Horkokrevný drsňák s nezničitelnou kostrou, schopností regenerace
a pekelně ostrými pařáty se od té doby objevil v několika dalších
x-menovských filmech a dvou vlastních dobrodružstvích. Teď je tu
třetí a fandové předlohy se na něj těší jako na smilování. V komiksech je totiž Wolverine mnohdy ještě mnohem větší tvrďák než ve filmech a právě
ve filmovém Loganovi by se takhle měl předvést i divákům. Čeká nás dospělá, krvavá a depresivní podívaná,
která se odehrává v blízké budoucnosti, kdy to s mutanty nedopadlo dobře. X-Meni se rozpadli, většina jejich
členů je po smrti a Wolverine, který si říká svým pravým jménem Logan, jezdí s limuzínou, chlastá a stará se
o dávného přítele profesora Xaviera, který už to nemá v hlavě moc v pořádku. Logan v podstatě čeká, až umře,
pak však do jeho života vstoupí podivná malá dívka Laura, s níž má údajně společného víc, než si sám myslí.
Lauře jde ale po krku podivná skupina nebezpečných zabijáků, kteří udělají cokoliv, aby ji chytili. Logan se tak
kvůli ní musí vrátit k tomu, co si myslel, že už dávno hodil za hlavu. K zabíjení a údělu hrdiny. Hugh Jackman se
tu po sedmnácti letech s roli Wolverina loučí, takže by to mělo stát za to. Kino Káčko uvede 10. března.

23/02

CineStar, Cinema City

Pes ro(c)ku / animovaný / komedie

Animované filmy mají proti těm hraným jednu obrovskou výhodu. Jejich tvůrce omezuje jen a pouze jejich fantazie, a tak můžou přijít se sebešílenějším nápadem a s trochou snahy z něj udělat film. Pec ro(c)ku je toho jasným
důkazem. Jeho hrdinou je Bodi, tibetský mastif, který si myslel, že bude muset v budoucnu přebrat rodinné řemeslo
a živit se stejně jako otec, děda a další psi. Bodi ovšem nemá zrovna pastevecké geny, pak se ale všechno změní. Bodi
totiž najde rádio. Rádio, které funguje a z něhož se line muzika. A Bodi má najednou jasno, chce do světa šoubyznysu
a stát se hudební hvězdou. Rodina je sice proti tomu, talentem Bodi taky moc neoplývá, ale co by to bylo za pohádku, kdyby v ní nebylo pár překážek, které musí hrdina překonat, aby si splnil svůj sen?

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

02/03

Balerína / animovaný
Rodinný animák Balerína se točí kolem dívky jménem Félicie, která má jeden
obrovský sen. Chce tančit a stát se baletkou, bohužel to vypadá, že nemá moc
šanci. Žije v sirotčinci, kde musí tvrdě dřít a na její tanec není nikdo zvědavý.
Pak se jí ale s pomocí kamaráda Victora povede utéct a společně se vydávají
na dlouhou cestu do daleké Paříže, kde by si Félicie možná mohla splnit svůj
sen. Nebude to ale snadné, čeká ji nebezpečná cesta, spousta překážek i protivníků, ale i dobrých lidí a zábavných
setkání. A možná, že se jí nakonec povede dosáhnout toho, co vždycky chtěla. Získá sebevědomí a šanci předvést
světu, co v ní skutečně je. Kino Káčko uvede 4., 5. a 11. března.

02/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Muzzikanti / romantický / hudební
Slovenský režisér Dušan Rapoš je specialista na filmy, které se točí okolo
hudby a režíroval třeba trilogii Fontána pre Zuzanu. Ve své novince Muzzikanti nám představí stárnoucí partu hudebníků, kteří ještě nechtějí pověsit
kytaru na hřebík, tedy alespoň někteří z nich. Zatímco část hrdinů pořád
miluje muziku, koncertování a nespoutaný život, jiní dali přednost pohodlí
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a honbě za penězi. Ale i v nich se pořád ještě skrývá láska k pořádným rockovým vypalovačkám. A pak je tu mladá
generace, která se snaží mnohdy marně najít společnou řeč s tou starší a dělá všechno pro to, aby mohla jít svým
životem dál tak, jak chce. I když to mnohdy bolí. Staří i mladí Muzzikanti mají ale pořád jedno společné, když vylezou na pódium, dějí se zajímavé věci. V hlavních rolích uvidíte Pavla Kříže, Maroše Kramára, Martina Dejdara nebo
Saru Sandevu, ale objeví se třeba i Jarek Nohavica. Kino Káčko uvede 4. a 5. března.

		

CineStar, Cinema City

09/03

Kong: Ostrov lebek / akční / sci-fi
Opičák King Kong je ikonické filmové monstrum, které se objevilo na plátně
hned několikrát. Nikdy ale nebyl tak obrovský jako v letošní dobrodružné
podívané Kong: Ostrov lebek. Ta se odehrává těsně po válce ve Vietnamu
a točí se kolem jednotky vojáků, kteří dostanou za úkol zmapovat tajemný
a jen zdánlivě opuštěný ostrov. A tady ke svému překvapení i hrůze narazí
na desítky metrů vysokou gorilu, která je nekorunovaným vládcem všeho okolo. První střet nedopadne pro lidi
dobře, ale vojáci se jen tak nevzdají. Jejich úkolem je zjistit, co je Kong zač, ale většina z nich se teď chce hlavně
pomstít za smrt kamarádů. Blíží se boj, který rozhodne o tom, jestli Země patří lidem, nebo se člověk bude muset
poklonit monstru. Nikdo z vojáků však netuší, že kdosi tahá za šňůrky v pozadí a že hluboko pod zemí se ukrývá
ještě mnohem větší nebezpečí. Tenhle boj se nakonec možná bude vyvíjet jinak, než hrdinové předpokládali.
Gigantický Kong totiž nemusí být tím nejhorším protivníkem. V hlavních rolích velkolepé dobrodružné podívané
září Samuel L. Jackson nebo Tom Hiddleston z filmového Thora.

09/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Masaryk / drama / historický
Film Masaryk je nominovaný na čtrnáct českých lvů. V době uzávěrky jsme
ještě nevěděli, kolik jich nakonec získá, ale s tímhle počtem je celkem jisté,
že jich pár bude. Pokud ale vyrazíte do kina na příběh prvního československého prezidenta, možná vás čeká překvapení. Masaryk totiž vypráví o Janu
Masarykovi, synovi Tomáše Garrigua Masaryka. Byl to bohém, divoch, miloval večírky a ženy. A taky svou zemi. Film se odehrává těsně před druhou světovou válkou, kdy Masaryk pracuje
jako diplomat a pokouší se ve Velké Británii přesvědčit svět, že nacistické Německo chystá hodně ošklivé věci.
Nikdo ho ale neposlouchá a nebere vážně, a aby toho na něj nebylo málo, bojuje s odkazem svého otce a velkým
očekáváním svého okolí. Příběh člověka, který uměl žít naplno, ale často bojoval i sám se sebou, zdobí herecký
výkon Karla Rodena. Kino Káčko uvede 11., 12. a 17. března.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

16/03

Kráska a zvíře / fantasy / muzikál
Pohádka Kráska a zvíře se dočkala hned několika filmových zpracování
a jedno z nejslavnějších má podobu animované disneyovky. V loňském
roce se ukázalo, že předělávání těchto animáků do hrané podoby může mít
u diváků úspěch a po Knize džunglí tak přichází i tahle klasická pohádková
romance. Ta se točí okolo krásné, chytré a hlavně dobrosrdečné Belly, která
se rozhodne strávit zbytek života v tajemném hradu, kde krom ní žije jen jakási tajemná a děsivá bytost. A taky
spousta kouzelných potvůrek, oživlého nábytku a dalších sympaťáků. Bella z toho samozřejmě není nadšená, ale
ráda by vyměnila svou svobodu za život milujícího otce, a i když se zpočátku monstra, které se ukrývá ve stínech,
bojí, brzy zjistí, že jde ve skutečnosti o milující bytost. Jen strašlivě ošklivou. Ale možná, že s pomocí její dobroty
a lásky se jí může povést zlomit starou kletbu a Zvíře osvobodit. Zvládne to dřív, než prolomí brány hradu dav,
který chce Zvíře zabít? V hlavní roli pohádkové podívané plné triků a písniček uvidíte Emmu Watson z Harryho
Pottera, ale třeba i Dana Stevense ze seriálového Panství Downton. Kino Káčko uvede 18., 19. a 25. března.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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23/03

CineStar, Cinema City

Skryté zlo / horor / thriller
Není zrovna dobrý nápad stěhovat se do starých opuštěných domů. Obvykle má dobrý důvod, proč jsou opuštěné a proč se jim sousedé vyhýbají. Trojice hrdinů hororu Skryté zlo ale tyhle problémy neřeší. Mají zkrátka radost,
že můžou bydlet spolu, do školy to není daleko a mají střechu nad hlavou.
V jejich novém domově však sídlí zlo a jim se povede ho probudit. Pronikne
jim až do mozku a zdá se, že dřív nebo později poteče krev. Jak se ho zbavit? Nemyslet na něj. Nemluvit o něm.
Dělat, že neexistuje. To se ale snadněji řekne než udělá, podivné monstrum se utrhlo ze řetězu a brzy budou
umírat lidé. V hlavní roli zabijáckého monstra se objeví specialista na příšery Doug Jones a těšit se můžete třeba
i na Carrie-Anne Moss z Matrixu.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

23/03

Život / sci-fi / thriller
Kdy už se sakra ti lidé poučí? Šance, že při pátrání po životě ve vesmíru narazí
na hodného E.T.ho je přece výrazně menší, než že se objeví nějaké zubaté
monstrum, které všechny sežere. To nikdo z těch hrdinných kosmonautů
neviděl Vetřelce? Na druhou stranu buďme za tyhle odvážné hrdiny, kteří
se vydávají pátrat po tajemstvích vesmíru, rádi. Bez nich by fandové sci-fi
hororů neměli na co koukat. Ve filmu Život se partě badatelů povede objevit důkaz o existenci života na jiné
planetě, ale jak asi tušíte, tenhle důkaz bude poměrně agresivní a miliony kilometrů od Země začíná boj o život.
Mají hrdinové šanci proti nevypočitatelnému organismu a nebezpečnému monstru? A co se stane, když neuspějí?
Začíná boj o holý život. A když ho lidé nevybojují vítězně, může být v ohrožení celé lidstvo. V napínavé science
fiction uvidíte Ryana Reynoldse, Jakea Gyllenhaala nebo Rebeccu Ferguston. A taky pěkně hnusnou potvoru.
Kino Káčko uvede 24. a 26. března.

30/03

CineStar, Cinema City

Šmoulové: Zapomenutá vesnice / animovaný
Šmoulové to v posledních pár letech zkouší i v kinech. Po dvou hraných filmech se ale vrací ke svým animovaným kořenům. Tentokrát Šmoulinka objeví tajemnou mapu, která by mohla ji i její kamarády přivést k zapomenuté
šmoulí vesnici. Výprava za ní ale může být pořádně nebezpečná, a tak se
Šmoulinka, Koumák, Silák a Nešika vydávají na vzrušující a napínavou cestu.
Co je ale na jejím konci čeká? To zjistí, až projdou Zakázaným lesem, kde není o kouzla a magii nouze. A taky
o nepřátele, ztracenou vesnici totiž hledá i ďábelský čaroděj Gargamel. Dostane se ke šmoulům dřív on, nebo
parta malých modrých sympaťáků? A je možné, že ve vesnici se skrývá i největší tajemství celé šmoulí historie?

		

CineStar, Kino Káčko

30/03

Popírání holocaustu / drama / historický
Rachel Weisz se může chlubit Oscarem i pověstí herečky, která má čuch
na kvalitní dramata. A její novinka Popírání holocaustu rozhodně jako zajímavé drama zní, i když její název možná prozrazuje příliš. Děj vychází ze
skutečných událostí, i když vzhledem k jeho absurditě to tak možná nemusí na první pohled vypadat. Weisz si tu zahrála spisovatelku Deborah E.
Lipstadtovou, která byla obviněna z urážky na cti. Obvinil ji David Irving, protože napsala, že popírá holocaust.
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Na první pohled je případ stejně jasný, jako absurdní, anglický soudní systém to ale vidí jinak. V případě urážky
na cti musí žalovaná strana dokázat, že má pravdu, a proto se Lipstadtová a její právníci vydávají do bitvy s opovrženíhodným člověkem a musí jemu i světu oficiálně dokázat to, co všichni vědí – že k holocaustu skutečně došlo.
Vedle Weisz si zahrají britské hvězdy Tom Wilkinson a Timothy Spall a o režii se postaral veterán Mick Jackson,
který natočil třeba Osobního strážce s Kevinem Costnerem. Kino Káčko uvede 30. března.

30/03

CineStar, Cinema City

Ghost in the Shell / drama / krimi / sci-fi
Animované filmy nemusí být jen pro děti a teď nemáme na myslí Simpsonovi nebo Městečko South Park. V Japonsku už pěkných pár let vznikají drsné
sci-fi příběhy, které jsou sice animované, malým divákům by ale mohlo jejich
sledování přinést solidní trauma. Ghost in the Shell je jedním z nejslavnějších a teď se dočká hrané hollywoodské verze. Podíváme se do světa budoucnosti, kdy lidé využívají roboty prakticky ke všemu. Funguje tu Sekce 9, speciální jednotka bojující proti nejnebezpečnějším kyberzločinům. Její elitní agentkou je Major, žena, která má blíž ke stroji než ke člověku a právě
ona musí najít teroristu, který jde po krku jedné z nejmocnějších organizací na světě. Během svého pátrání bude
bojovat o život, ale také odhalí pravdu o sobě samé. Pravdu, která je pro ni absolutně šokující. Vítejte ve světě,
kde se nedá věřit ničemu a kde stroje mohou být mocnější než lidé. Strhující akční sci-fi natočil režisér Sněhurky
a lovce Rupert Sanders a do hlavní role obsadil sexy Scarlett Johansson.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/03

Úkryt v ZOO / drama / válečný
Pokud jste před pár měsíci měli pocit, že jste v Praze nebo někde jinde v České republice zahlédli hvězdu filmu Marťan a Interstellar Jessicu Chastain, tak
se vám to nezdálo. Herecká supestar tu totiž natáčela válečné drama Úkryt
v ZOO a na výsledek jejího snažení si teď můžete zajít do kina. Děj vycházející ze skutečných událostí se odehrává v Polsku, které zrovna obsadila
německá armáda. Antonina Zabrinská spolu se svým manželem pracuje ve varšavské zoologické zahradě a navzdory kruté realitě se snaží zachránit zvířata. A nejen je, brzy totiž zjistí, že v jejich zahradě hledá úkryt i několik
stovek židů, kteří utekli z gheta. Povede se manželům zachránit i lidské životy? A jak dopadne střet s nacistickým
důstojníkem Heckem, který je odborník na zvířata a navíc se zdá, že má s Antoninou vlastní plány? Napínavé
i dojemné drama režírovala Niki Caro a vedle Jessicy Chastain se objeví třeba německá superhvězda Daniel Brühl.
Kino Káčko uvede 31. března.

30/03

CineStar, Cinema City

Volání netvora: Příběh života / drama / fantasy
Španělský režisér Juan Antonio Bayona má na kontě vynikající drama Nic
nás nerozdělí a skvělý horor Sirotčinec. Momentálně chystá pokračování
hitu Jurský svět, ale ještě mezi tím si stihl natočit komorní drama Volání netvora: Příběh života. To se točí okolo třináctiletého Conora, jehož život je
v troskách. Nemá kamarády, ve škole ho šikanují, otec žije na druhé straně
světa a maminka bojuje s nevyléčitelnou nemocí. Pak však jednoho dne zjistí, že strom, který vidí ze svého okna,
je živý. Ve skutečnosti jde o obřího tvora, který nepůsobí zrovna přátelsky. A ten Conorovi slíbí, že mu bude vyprávět tři příběhy. A pak bude chtít slyšet čtvrtý od něj. Příběhy dřevěného titána však mají k pohádkám daleko,
jsou o smrti, smutku, naději i zklamání. Jsou o životě. A možná, že díky nim se dovede Conor smířit s tím, že svět
se s ním nemazlí a možná i najít důvod, proč být znovu šťastný. Dojemná, ale i hodně smutná fantasy podívaná
sází na skvělé triky i herecké výkony Sigourney Weaver nebo Felicity Jones, kterou jste před pár týdny mohli vidět
v nejnovějším příběhu ze světa Hvězdných válek.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
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.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant Sunlight Grill v angelo by Vienna House Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální
dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Těšit se
můžete například na marinovaný vepřový bok špikovaný
zeleninou a servírovaný na salátu ze zelené čočky. V menu
najdete i dietnější či vegetariánské pokrmy. Jsme tu pro vás
také ve všední den během oběda s neodolatelnou polední
nabídkou. Uvidíme se brzy v Restaurant Sunlight Grill s jedinečným výhledem na město.

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý
do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu
naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou
si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je ideální pro
malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.

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 party 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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od 01/03

Beer Factory

Druhý největší
pivovar v Plzni
Poctivý plzeňský ležák, vařený dnes již unikátní původní metodou na tři rmuty, a dalších osm vlastních speciálních piv přímo
z nového restauračního minipivovaru postaveného
v originálním industriálním stylu – to je Beer Factory v centru města. K tomu více než 30 druhů čepovaných a hlavně lahvových piv z celého světa včetně
netradičních belgických. Prioritou gastronomie Beer
Factory je moderní česká kuchyně vařená výhradně
z čerstvých surovin. Polední menu složené z pěti druhů jídel je k dispozici sedm dní v týdnu. Pivní továrnu
najdete na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice
a otevřeno má od 11 do 23 hodin, v pátek a v sobotu
do 24 hodin.

od 01/03

Pulcinella

Novinky
v Pulcinelle
Skvělá italská restaurace
doznala změn. Proběhla tu rekonstrukce kuchyně
a rozšiřovaly se prostory zázemí. Účel byl jediný:
zkvalitnění a zrychlení přípravy oblíbených italských
pokrmů. V průběhu března budou hosté moci ochutnat speciální nabídku, jako jsou marinované ančovičky, gratinované cozze s bylinkovou strouhankou,
cípala s citrónovým máslem nebo sépiové linguine
s vongolemi.

01–05/03

U Salzmannů

Zabijačkové
hody

Ke konci zimy neodmyslitelně patří zabijačky. Restaurace U Salzmannů proto
připravila domácí speciality, jako je ovarová polévka,
jelítka, tlačenky, jitrnice nebo výtečný vepřový gulášek. K tomu se bude šenkovat neodmyslitelný řízný
tankový nepasterizovaný 12° Pilsner Urquell. Rezervace na tel.: 377 235 476.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz
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09 a 29/03 / 19:00

Dozvěděli
jsme se…

Hotel U Pramenů

Degustační večery
snoubení pokrmů
a vín
V březnu se U Pramenů setkají opět čtyři moravští vinaři. V prvním večeru představí svá vína vinařství Púrinky,
společenstvo malých vinařství z Velkých Bílovic, zaměřující se na produkci suchých vín v přívlastkové kvalitě
a maximálním odrazu terroir, spolu s rodinným vinařstvím Šoman, z Dolních Dunajovic, vyrábějícím vysoce
kvalitní přívlastková vína s typickým odrůdovým charakterem mikulovské vinařské podoblasti. Druhý večer
bude ve znamení kvalitních sektů připravovaných původní metodou zráním v lahvích „Methode Traditionelle“. Jedinečné sekty představí oceňované vinařství
Jan Petrák a Proqin. K vínům budou připraveny speciality šéfkuchaře restaurace U Pramenů. Více informací
naleznete na www.upramenu.cz. Rezervace vstupenek
na tel.: 377 522 255 nebo na e-mailu info@upramenu.cz.

15/03 / 18:00

U Salzmannů

Grillmarket

Třetí středa v měsíci patří U Salzmannů populárnímu gril marketu. Tentokrát jeho hosté zamíří do Španělska. Všechny
suroviny si zákazníci mohou vybrat na marketu v restauraci a kuchaři jim je ugrilují. Pro více informací sledujte
facebook a web restaurace, rezervace na tel. 377 235 476.

19/03 / 12:00

Pils’n’Grill –
Courtyard
by Marriott

Chutě Itálie
Březnový brunch už voní létem. Navoďte si dovolenkovou atmosféru a přeneste se aspoň gastronomicky
na slunný jih. Cena za osobu je jako vždy 590 Kč a zahrnuje i neomezenou konzumaci piva, vína a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let se na brunchi najedí zdarma,
děti do 10 let platí 150 korun a do 15 let bez pětikoruny tři
stovky. Pro nejmenší je připraven opět zábavný program.
březen 2017 | www.zurnalmag.cz

… že od 13. do 18. dubna
jste zváni do restaurace
U Mansfelda na Velikonoční
hodování.
… že 4. března se v DEPO2015 koná DEPO Street Food Market – Festival pouličního jídla z celého
světa.
… že 8. dubna se poběží třetí Pivní Běh. Start je
v Hospůdce U Pechů a na šestikilometrové trati
čeká závodníky pět malých piv.
… že restaurace Purkmistr připravila na Velikonoce speciální Velikonoční menu. Podávat se bude
od 12. do 18. dubna.
… že 4. března zve pivovar Chodovar v Chodové
Plané na Pravou chodskou zabijačku aneb 1. Chodovarské cejchování. Centrem Chodové Plané
půjde masopustní průvod a dojde samozřejmě
i na společnou veselici s dechovkou.
… že 2. března bude po rekonstrukci slavnostně
otevřena restaurace Potrefená husa.
… že Beer Factory na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice je druhý největší pivovar v Plzni
a nabízí 7 druhů stálých piv vlastní produkce.
… že Purkmistr chystá na přelom února a března
dny balkánské kuchyně.
… že v půli března nabídne restaurace Purkmistr
Menu sv. Patrika (17.–19. 3.).

25/03
18:00

Sokolovna Bolevec

 arozeninový ples
N
Klubu malých pivovarů

Pokud ještě nemáte vstupenky na narozeninový ples
Klubu malých pivovarů, konaný 25. března v Bolevecké
sokolovně, máte poslední možnost rezervovat několik
posledních kusů! Na plese vás čeká 18 druhů čepovaných piv z malých pivovarů a kapela The Shower! Vyplatí
se zajít i přímo do Klubu malých pivovarů, kde kromě
osmi druhů čepovaných piv z malých pivovarů najdete
každý den v nabídce tři hotovky a polévku od šéfkuchaře Marka Bejvla. A pokud počasí dovolí, chystají se zde
na přelomu března a dubna na zahájení grilovací sezóny. Více informací na facebooku a webu.
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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
4. 3. 19:00
5. 3. 10:30
		19:00
7. 3. 19:00
8. 3. 19:00
9. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 19:00
12. 3. 14:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 19:00
18. 3. 19:00
19. 3. 16:00
20. 3.		
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 19:00
25. 3. 19:00
29. 3. 19:00
30. 3. 19:00
31. 3. 19:00

Tři sestry – činohra
S7
Hello, Dolly! – muzikál
pro seniory
Pařížský život – opereta, premiéra
P
Matiné: Sojkovo kvarteto a Štěpán Kos
foyer
Prodaná nevěsta – opera, Smetanovské dny
Pařížský život – opereta
V1
Labutí jezero – balet
V2
Robin Hood – činohra
KMD14
Evžen Oněgin – opera/-TITV8
Mefisto – činohra
S9
Macbeth – opera/-TIT-, derniéra
O1
Don Juan – činohra
V9
Tři sestry – činohra
V6
Pařížský život – opereta
OB
Čardášová princezna – opereta
KMD10
Zvonokosy – muzikál
Romeo a Julie – balet
Z
Prohlídky divadla
Evžen Oněgin – opera/-TITV5
Pařížský život – opereta
V10
Tři sestry – činohra
V11
Pařížský život – opereta
V12
Spartakus – balet
Don Juan – činohra
V14
Vila Verdi – činohra
S5
Romeo a Julie – balet
S2

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.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.

19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
19:00

17. 3. 19:00
18. 3. 19:00
19. 3. 19:00
20. 3.		
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 19:00
26. 3. 14:00
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Freddie–The King of Queen – balet
Sen noci svatojánské – činohra
Liduschka (Baarová) – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Carmen – balet
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TITFilharmonie: Pascal Rogé – Saint–Saëns: Klavírní
koncert č. 5
Sen noci svatojánské – činohra
Oliver Twist – balet, premiéra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Prohlídky divadla
Oliver Twist – balet
Jsme muzikál! 2 – muzikál
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Kočky – muzikál

N7
N4
N11
S8
O2
N5
S4

N12
A
N17
N2
S6

26. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

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

Kočky – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál
Freddie–The King of Queen – balet
Oliver Twist – balet
Liduschka (Baarová) – muzikál

N1
N3
N8

Malá scéna DJKT

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

4. 3. 19:00
5. 3. 19:00
8. 3. 19:00
12. 3. 11:00
		19:00
16. 3. 17:00
		19:00
18. 3. 17:00
19. 3. 19:00
22. 3. 19:00
25. 3. 17:00
26. 3. 14:00
		19:00
28. 3. 19:00

Probuzení jara – muzikál
Howie a Rookie Lee – činohra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
Slečna Julie – balet
FanDay muzikálu DJKT
foyer
Kabaret Burka – činohra, derniéra
Papageno v kouzelném lese – opera, Smetanovské dny
Howie a Rookie Lee – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Muzikantská pohádka – muzikál
Papageno v kouzelném lese – opera
Talentovaný pan Ripley – činohra
Enigmatické variace – činohra

Divadlo Alfa

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

1. 3. 09:00 C esta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
2. 3. 09:00 Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)
3. 3. 09:00 Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)
4. 3. 14:00 Z tajného deníku Smolíčka Pé – hraje Studio Damúza, klub
(také od 15:30 hod.)
6. 3. 09:00 Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
		19:00 Komáři se ženili – hraje Naivní divadlo Liberec
7. 3. 09:00 Komáři se ženili – hraje Naivní divadlo Liberec
(také od 10:30 hod.)
8. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
9. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky
11. 3. 15:00 Otesánek
13. 3. 09:00 Otesánek (také od 10:30 hod.)
24. 3. 09:00 Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
25. 3. 15:00 Sůl nad zlato – hrají Buchty a loutky
27. 3. 09:00 Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
28. 3. 09:00 Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
29. 3. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
30. 3. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)

Divadlo Dialog

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

2. 3.
3. 3.
4. 3.
6. 3.

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

Podařený večírek – komedie, hraje Maebh
Manželské etudy – tři povídky, derniéra, hraje Sofranza
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
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7. 3.
9. 3.
10. 3.
12. 3.
15. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.

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

22. 3. 19:00
23. 3. 20:00
24. 3. 19:00
26. 3. 19:00
27. 3.
28. 3.
30. 3.
31. 3.

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

Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba
Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
Šťovík, pečené brambory – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Debilové – komedie, hrají exLudvíci
Sen noci svatojánské – komedie, hraje kroužek
Dance&Drama School
Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie,
hraje Zrcadlo
Past na osamělého muže – kriminální komedie, derniéra,
hraje Divadlo JakoHost
Nízkotučný život – komediální drama, hraje Chlupatej kaktus
Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho – komedie,
hrají Lucie Zedníčková, Jaroslav Matějka a Alan Novotný
Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Rodinné album – hra na komedii, premiéra, hraje Amceth
Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh

Loutkové divadlo Špalíček

D klub, Zábělská 54b, www.spalicekplzen.cz

5. 3. 15:30 B roučci – marionetová pohádka na motivy Jana Karafiáta
ve výpravě plzeňského loutkáře F. Čečila, pro děti od 3 let
(také 19. 3.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 30. 4.	INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových
plzeňských architektur
Kulturní program během výstavy:
1. 3. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jindřich Štyrský, Kořeny, 1934 –
cyklus výstav ze sbírek ZČG, dílo představí Petra Kočová
5. 3. 16:00 Recitál Dua H & B – zpívá Jana Hoffmannová, klavírní
spolupráce Hana Bezděková
8. 3. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT
17. 3. 18:00 Třináctá návštěva aneb Vstupte do interiérů duše – literárně-dramatický pořad, účinkuje Poetické divadlo a hosté
19. 3. 16:00 Operní recitál Miriam Čížkové
22. 3. 17:00 INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových
plzeňských architektur – komentovaná prohlídka, provází
Michael Koleček
Výstavní síň „13“
do 21. 5.
SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století
Kulturní program během výstavy:
10. 3. 17:00 SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Roman Prahl
14. 3. 17:00 Paleta – cyklus setkávání s výtvarníky Plzeňského kraje
21. 3. 17:00 Literární podvečer věnovaný dvěma plzeňským autorům –
Kateřina Sachrová a Robert Janda
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22. 3. 18:00 B edřich Smetana: Plzeňská zastavení
– literárně-dramatický pořad
23. 3. 17:00 Představení knihy Jaromíra Votíka Fotbal
– trénink budoucích hvězd
30. 3. 17:00 Interiéry a film – přednáška Jana Kastnera
31. 3. 17:00 SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století –
komentovaná prohlídka, provází Roman Prahl
		18:00 Nad šálkem kávy aneb Hořké zlato – literární pořad,
účinkuje Poetické divadlo

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
2. 3. 17:00 Dětská kniha očima studentů a dětí – vernisáž výstavy
3. 3.–4. 4. 	Dětská kniha očima studentů a dětí – výstava knih
a ilustrací
4. 3. 09:00 Mistrovství Plzně ve Scrabble
6. 3. 17:00 Přednáška PhDr. Dobiáše na téma Rukopisů – v rámci
Smetanovských dnů (VZC)
9. 3. 17:00 Martin Hilský: Fenomén Shakespeare – přednáška
14. 3. 17:00 Potřebujeme (silného) prezidenta? – přednáška (VZC)
		17:00 Klub knihomilců
17. 3. 09:00 Seriál přednášek ve spolupráci s Knihovnou kardinála
Berana (VZC)
21. 3. 17:00 Hnutí Grálu I. – přednáška (VZC)
22. 3. 17:00 Skryté profese FC Viktoria Plzeň – přednáška fyzioterapeuta
klubu
23. 3. 17:00 Slavnostní uvedení sborníku ke konferenci Spisovatelé
za mřížemi (VZC)
29. 3. 17:00 Kníže Metternich a západní Čechy – přednáškový cyklus (VZC)
30. 3. 17:00 Literární čaj o páté s herečkou, dabérkou a spisovatelkou
Kamilou Špráchalovou
Galerie Evropského domu SVK PK:
1. 3. 19:00 English Open (AK)
7. 3. 17:00 Grafici s velkým G – výstava
8. 3. 17:00 O překladu francouzském – Jiří Dědeček
		18:30 Spanish Open (ROK, AK)
9. 3. 17:00 Rakouské dny: Anna Kim – autorské čtení (RK)
10. 3. 14:00 Rakouské dny: Workshop s rakouskými experty DaF (RK)
		18:30 Rakouské dny: Přehlídka rakouských krátkých filmů (RK)
11. 3. 09:00 Rakouské dny: Workshop s rakouskými experty DaF (RK)
13. 3. 18:30 Kateřina Šichová – přednáška (RK)
14. 3. 17:00 O překladu francouzském – Lenka Horňáková-Civade (ROK)
15. 3. 18:00 Knižní degustace a dramatizované čtení (ROK)
		19:00 English Open (AK)
22. 3. 18:30 Spanish Open (ROK, AK)
27. 3. 16:30 Frage und Antwort in politischen Fernsehinterviews von
ARD und ZDF (NK)
29. 3. 19:00 English Open (AK)
31. 3. 16:00 Noc s Andersenem (AK)
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Galerie města Plzně

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

do 26. 3.
Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur – výstava
5. 3. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
		13:00 Tvůrčí dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

8. 3. 18:00 SHAPES – vernisáž výstavy (GLS)
9. 3.–1. 4.
SHAPES – výstava studentských prací (GLS)

Galerie Jiřího Trnky v Plzni

Nám. Republiky 40, út-ne 10-12, 13-17 hod., tel.:378 035 345, www.uvu-plzen.cz

8. 3.–2. 4.	Perem/Štětcem – autorská výstava Marie Zajíčkové
u příležitosti životního jubilea
8. 3. 17:00 Perem/Štětcem – vernisáž výstavy

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 4. 6.		
Plzeň ve století světla – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
24. 3.–28. 5. Společenský život hmyzu – výstava
Doprovodné pořady:
2. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Perské proměny – Írán včera a dnes
4. 3. 11:30 Zajímavé floristické nálezy v západních Čechách
9. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Kyrgyzstán a Uzbekistán
10. 3. 15:00 Konference o životě a díle J. F. Smetany
11. 3. 09:00 Konference o životě a díle J. F. Smetany
13. 3. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové
16. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Madeira a Djerba
20. 3. 18:00 Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové
21. 3. 17:00 Archeologie dnes: Co archeologové donedávna nevěděli
22. 3. 16:30 Voda ztracená a vrácená
23. 3. 18:00 Výpravy za poznáním: Patagonie a Velikonoční ostrov
24. 3. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ B. Smetany
27. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
30. 3. 18:00 Výpravy za poznáním – očima amatérských cestovatelů,
Monika Černá: Švýcarsko – Jura

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
3. 2.–18. 6.	NAHOŘE DOLE: Od všeho trochu: tužkou, štětcem,
dlátem… – výstava
Doprovodné pořady:
31. 3. 10:30 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – zahájení
		10:45 Vystoupení Kroužku lidových tanců BOLEVÁČEK
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31. 3 11:10 Vystoupení Dětského folklorního souboru MLADINKA
		11:30 Vítání jara v Plzni: Vynášení„Morany“ – průvod (do 13:00 hod.)

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, Plzeň, 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

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz,
www.akropolis.cz

8. 3. 19:00 Jak se radovat ze života? – přednáška
15. 3. 17:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy ve středu od 17:00 hod., první
přednáška 22. 3., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a senioři
1 100 Kč)
21. 3. 19:00 Artuš a rytíři kulatého stolu – přednáška
4. 4. 17:00 Malá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
(také 11. 4.)
5. 4. 19:00 Karma: Osud a svobodná vůle – přednáška

D klub

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

4. 3. 16:00 K abaret u dvou tet se zpěvačkou Janou Rychterovou –
karneval pro děti
9. 3. 15:00 Pygmalion duo: Z alba Karla Vlacha – pořad pro seniory
20. 3. 15:00 Mystika bratří Čapků – přednáška pro veřejnost
23. 3. 15:00 Jazzový dýchánek – pořad pro seniory
25. 3. 09:00 Zdobení triček: Síťování a savování – kurz pro veřejnost
		15:00 Kominíček a štěstí – divadlo pro děti

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

4. 3. 10:00
10. 3.–28. 5.
10. 3. 19:00
16. 3. 17:00

DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla
Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – výstava
Žebřík Music Awards – vyhlášení hudebních cen
Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – komentovaná
prohlídka (od 19:00 hod. přednáška)
17.–18. 3.	BLIK BLIK: Festival světla a umění ve veřejném prostoru
(od 18:00 hod.)
25. 3. 14:00 Trabantem kolem světa s Danem Přibáněm – komentovaná
prohlídka (také od 16:00 a 18:00 hod.)
29. 3. 19:00 FuckUp Night vol. IV. – osobnosti mluví o neúspěchu
v podnikání
30. 3. 18:00 LowCost Travel: Projeď Evropu za pár kaček! – přednáška

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň–Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 737 340 307, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

1. 3. 20:00 Lasse Matthiessen & Band – dánský písničkář s kapelou
2. 3. 18:00 K ořistníci – prostřední dějství divadelní hry bratří Čapků
„Ze života hmyzu“ v podání souboru T. E. S. C. O. z Rokycan
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3. 3. 10:00 P lzeňský poetický ševel – postupová přehlídka uměleckého
přednesu
7. 3. 19:00 Muzeum horní muzeum dolní – surrealistické divadelní
představení v podání herecké školy Blanky Luňákové
8. 3. 17:00 Přehlídka filmů z Ledovce – promítání krátkých filmů
o sociálních službách Ledovce
9. 3. 19:00 Večírek s Králem jelenem – oslavy 10. výročí festivalu
Divadelní léto pod plzeňským nebem (malý sál a kavárna)
		20:00 MATE ROOM_/ SCHOOL_/ FLAT_/ CLASS_/ SOUL_/ –
příběh ze života dvou vysokoškolských studentů, Divadlo
na cucky (velký sál)
12. 3. 19:00 Liga – autorské divadelní představení Ludmily Haut
Čermákové
15. 3. 10:00 Plzeňský tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů s výběrem na Tartas
16. 3. 20:00 IMPROzápas – dobrodružství divadelní improvizace.
Improstor Plzeň a Paleťáci z Pardubic.
17. 3. 19:30 My Life, My World, My Life – taneční představení v choreografii Ludmily Haut Čermákové
17.–19. 3.	Co je za textem? – základy praktické dramaturgie. Workshop
s Renatou Vordovou pro veřejnost a studenty ZČU.
19. 3. 15:00 Modrá pohádka – divadlo pro děti s tvůrčí dílnou, Nána
divadélko
		20:00 Analema a Přemnohá dobrodružství, jakož i hrdinské skutky
rytířů nízkého stolu – autorská inscenace souboru Třetí
věk Louny a premiéra inscenace plzeňské divadelní trupy
Buddeto!
20. 3. 20:00 Jan Burian: Island jinak – beseda s cestovatelem
a písničkářem
21. 3. 17:00 Ferdinand Bučina – dernisáž výstavy fotografií, kom.
prohlídka s Janem Freibergem a vnukem F. Bučiny Tomášem
Raslem
		18:00 Pulsar – taneční představení dle námětu a choreografie
Michala Záhory (také od 21:00 hod.)
od 23. 3.	Lidé na okraji – výstava fotografií v rámci festivalu Jeden svět
28.–29. 3.	Kurz Muzikoterapie v procesu zotavení z duševního
onemocnění
28. 3. 17:30 Linie svobody: Současná arabská karikatura
1. 4. 20:00 Tareq Jundi & Nasser Salameh – arabské hudební duo

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240. Sekretariát tel.:
378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

1. 3.
2. 3.
6. 3.
7. 3.
13. 3.

10:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Jak se fotí chipmunkové – Magda Radostová (LK)
Matematika: Úspěchy a neúspěchy dětí – Mirek Jirman (MK)
Koncert mezi knihami: Justin Lavash (KS)
Izrael: Svatá země zaslíbená, milovaná i proklínaná – Alena
Lochmannová (MK)
14. 3. 18:30 Vernisáž – divadelní představení spolku Jezírko (LK)
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16. 3.
21. 3.
22. 3.
29. 3.

14:00
17:00
16:00
18:00

Artedílna (D)
Publicisté.cs – Aktuálně: Lukáš Jelínek (PS)
Humor ve vážné době – Jiřina Hochová (HIK)
Hledání vědoucího lososa – Klobouk dolů
a J. a I. Gruberovi (PS)

ZOO

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

21. 3. 19:00 Kultura českého venkova – folklorní cyklus (Dům hudby)
25. 3. 10:00 V ítání jara, symbolické otevírání České řeky a probouzení
lesa, statek Lüftnerka (do 17:00 hod.)

Festival arabské kultury

Magistrát města Plzně (MP), Divadélko JoNáš (JO), Fakulta filozofická ZČU (FF),
DEPO2015 (DE), Kulturka (KU), Moving Station (MS), Alliance française de Plzeň (AF),
Plzeň zastávka (PZ), www.arabfest.cz, výběr z programu (změna vyhrazena)

22. 3. 18:00 Slavnostní zahájení (MP)
23. 3. 20:00 Clash – filmová projekce (JO)
24. 3. 13:00 Aysha El-Shamayleh: Arab art, social media and
globalization – přednáška (FF)
		19:00 FoodLab: Egypt – kurz vaření (DE)
25. 3. 10:00 Arabská snídaně (PZ)
27. 3. 17:00 Share it – vernisáž výstavy (KU)
28. 3. 17:30 Linie svobody: Současná arabská karikatura (MS)
29. 3. 14:00 Inkman – tvůrčí workshop (do 17:00 hod., DE)
		18:00 Arabský kvíz (KU)
30. 3. 17:00 Nenávist na sociálních sítích – debata (FF)
		19:30 Aminin profil – filmová projekce (JO)
31. 3. 18:00 Číše libanonského vína – degustace (AF)
1. 4. 14:00 Velký sobotní program (do 19:00 hod., MS)
		20:00 Tareq Jundi & Nasser Salameh – koncert (MS)

TIP NA DUBEN
01/04 / 20:00

Saloon Roudná

Ples tanečníků
Na Apríla je zpátky Ples
tanečníků, který pořádá
taneční klub Black&Wait. O skvělou atmosféru se
tentokrát postará Taneční orchestr Miroslava Novotného a tanečníci chystají hned několik atraktivních předtančení, půlnoční překvapení a program
pro návštěvníky. Milovníci tance se mohou těšit
na večer v duchu nejlepších plzeňských plesových
tradic a chybět nebude ani porce swingu. Vstupenky jsou v předprodeji v LIMAN SPORTU na Slovanské tř. 31.
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PROGRAM

Modrý běh ProCit

Borský park, www.autismusprocit.cz

1. 4. 10:00 2 . ročník charitativního rodinného běhu Modrý běh ProCit –
zážitkové běžecké trasy, skákací hrad, malování na obličej,
ochutnávky kávy, francouzských delikates, piva, moštů
a polévek. Registrace běžců od 8:30 hod., starty: 10:00 hod.
dětský běh, 10:15 hod. trať 2 km, 10:45 hod. trať 5 km.

Gospel (až) na dřeň 2017

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

31. 3.–2. 4. Hudební workshop (Plzeňské biskupství)
2. 4. 18:00 Benefiční koncert účastníků workshopu a sboru Touch of
Gospel (Betlémská kaple)

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

1. 3. 18:30
		20:00
3. 3. 20:00
5. 3. 19:00
17. 3. 20:00
19. 3. 19:00
24. 3. 20:00
2. 4. 19:00
4. 4. 19:00
5. 4. 18:30
		20:00
8. 4. 20:00

Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band & Dixieland Messengers
18. letecký ples
Blbec k večeři – komedie
Ďábelský ples
Odnaučte se milovat! – komedie
18. dobročinný ples
Herci jsou unaveni – komedie
Hvězda – komedie
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band, Sestry Havelkovy & JFK
Michal Prokop & Framus Five

Kino a divadlo Káčko

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

4. 3. 17:00
		20:00
5. 3. 15:00
		18:00
8. 3. 20:00
9. 3. 20:00
10. 3. 20:00
11. 3. 17:00
		20:00
12. 3. 18:00
16. 3. 20:00
17. 3. 20:00
18. 3. 17:00
		20:00
19. 3. 15:00
		18:00
23. 3. 20:00
24. 3. 20:00
25. 3. 17:00
		20:00
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Balerína
Muzzikanti
Balerína
Muzzikanti
Dítě Bridget Jonesové
Lion
Logan: Wolverine
Balerína
Masaryk
Masaryk
Nechte zpívat Mišíka
Masaryk
Kráska a zvíře
I dva jsou rodina
Pásmo pohádek
Kráska a zvíře
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
Život
Kráska a zvíře 3D
Rande naslepo

Akce | Kino | Kluby

26. 3. 18:00 Život
30. 3. 20:00 Popírání holocaustu
31. 3. 20:00 Úkryt v ZOO

Cinema City

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

23. 2.–1. 3. Bába z ledu, Pes ro(c)ku, John Wick 2, I dva jsou rodina
2.–8. 3.		
Logan, Balerína, Muzzikanti
9.–15. 3.
Kong: Ostrov lebek, Masaryk
16.–22. 3.
Kráska a zvíře
23.–29. 3.
Skryté zlo, Život
30. 3.–5. 4.	Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Ghost in the Shell, Úkryt
v ZOO, Volání netvora: Příběh života
Dále hrajeme: A nděl Páně 2, Divoké vlny 2, Kruhy, La La Land, LEGO®
Batman film (2D i 3D), Lék na život, Lion, Miluji tě modře,
Místo u moře, Mlčení, Odvážná Vaiana: Legenda o konci
světa, Ozzy, Padesát odstínů temnoty, Proč právě on?, Psí
poslání, Resident Evil: Poslední kapitola (2D i 3D), Rogue
One: Star Wars Story, Rozpolcený, Spojenci, T2 Trainspotting,
Velká čínská zeď, Všechno nebo nic, Zakladatel, Zlato, Zpívej

CineStar

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

23. 2.–1. 3. John Wick 2, Bába z ledu, Pes ro(c)ku, I dva jsou rodina
2.–8. 3.		
Balerína, Logan, Muzzikanti
9.–15. 3.
Kong: Ostrov lebek, Masaryk
16.–22. 3.
Kráska a zvíře
23.–29. 3.
Skryté zlo, Život
30. 3.–5. 4.	Popírání holocaustu, Ghost in the Shell, Šmoulové: Zapomenutá vesnice, Úkryt v ZOO, Volání netvora: Příběh života
Dále hrajeme: A nděl Páně 2, Divoké vlny 2, Kruhy, LEGO® Batman film
(2D i 3D), Lék na život, Mlčení, Padesát odstínů temnoty,
Psí poslání, Spojenci, T2 Trainspotting, Všechno nebo nic,
Zlato, Zpívej

Pantheon Music Club

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

3. 3. 21:00 T rance 4 Love – Proggy boy, LA, A75, Jerry, Škorp, Jimmy,
oldies: Sobol
4. 3. 21:00 Frisco Ladies Night – Deadly Groove, oldies: Run
10. 3. 21:00 Ben Cristovao – Deadly Groove, oldies: Sobol
11. 3. 21:00 Immortal Birthday Night – Immortal, Mio, Matt Raiden,
Deel, Wonder Guys, oldies: Run
17. 3. 21:00 Sv. Patrick by Jameson, oldies: Run
18. 3. 21:00 Open to close w/ Deadly Groove – Deadly Groove, oldies:
Sobol
24. 3. 21:00 Deadly Groove B-DAY – T4LI4N, James Sunset, Immortal,
Deadly Groove, oldies: Ládin
25. 3. 21:00 Král baru!! Bedna Finlandie – Emoticons, oldies: Sobol
31. 3. 21:00 Oldies but Goldies No. 2 – Michael Jackson, oldies: Thomas M
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Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
6. 3.
8. 3.

KINO BESEDA
19:00

JAKUB SMOLÍK

1. 3. 19:15

ZAKLADATEL

19:30

TONYA GRAVES
BACK TO BLUES 2017

2. 3. 19:15

T2 TRAINSPOTTING

5. 3. 17:00

AMADEUS – REŽISÉRSKÁ VERZE

15. 3.

19:00

VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

LA LA LAND

19:00

NEZMAŘI & KOLEGIUM SYMFONIKŮ
ČESKÉHO ROZHLASU

6. 3. 19:15

16. 3.

8. 3. 17:00

JACKIE

20. 3.

19:00

ZPÍVÁM, TEDY JSEM

8. 3. 19:15

PATERSON

25. 3.

19:30

LAKECIA BENJAMIN

28. 3.

19:00

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

29. 3.

19:00

THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL (SK)

9. 3. 17:00
9. 3. 19:15
10. 3. 18:00

DIVADLO
9. 3.

19:30

HALINA PAWLOWSKÁ:
MANUÁL ZRALÉ ŽENY

12. 3.

19:00

EXPRES NA ZÁPAD

11. 3. 14:30

BOŽSKÁ FLORENCE
seniorská projekce

69 K č

VINCENT VAN GOGH
ROZPOLCENÝ
LICHOŽROUTI
pro rodinY s děTMi

13. 3. 17:00

BÁBA Z LEDU

13. 3. 19:15

MLČENÍ

19. 3.

19:00

CAVEMAN

21. 3.

19:00

CAVEMAN

15. 3. 19:15

I DVA JSOU RODINA

ŘÍMSKÉ NOCI

16. 3. 18:00

THE ROLLING STONES: OLÉ OLÉ OLÉ!

BARONKY

17. 3. 18:00

TONI ERDMANN

26. 3.
30. 3.

19:00
19:00

OSTATNÍ ŽÁNRY
2. 3.
4. 3.

18. 3. 14:30
20. 3. 19:15

NOČNÍ ZVÍŘATA
MASARYK

14. 3.

19:00

NOVÝ ZÉLAND

23. 3.

20:00

ARABFILMFEST: CLASH

23. 3. 17:00

28. 3.

19:00

NORSKO OD A DO Z

30. 3.

20:00

ARABFILMFEST: AMININ PROFIL

14:30

VESELÁ POUť

DĚTI

5. 3. 14:30/16:00

KOCOUR MODROOČKO

12. 3. 14:30/16:00

O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE

18. 3.

HRAVÁ SOBOTA: JAK SE STAVÍ
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

14:30

pro rodinY s děTMi

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
KOLEM SVĚTA

22. 3. 19:15

4. 3.

ANDĚL PÁNĚ 2

19. 3. 14:30/16:00

JAK PRINCEZNA CHTĚLA ČAROVAT

26. 3. 14:30/16:00

STOP POHÁDKY

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
seniorská projekce

23. 3. 19:15

RAMMSTEIN IN PARIS

24. 3. 18:00

LÉK NA ŽIVOT

27. 3. 19:15

MOONLIGHT

29. 3. 19:15

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

30. 3. 19:15

IMPRESIONISTÉ

31. 3. 18:00

JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT

69 K č

Vstupenky: Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
a Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

www.mestanska-beseda.cz

KRAJSKÝ
PŮLMARATON
P ů l m a ra t o n

11:00

tka
K ra j s k á p ě

11:10

sítka
K ra j s k á d e

11:10

:00, 12
0
1
y
h
ě
b
é
Dětsk

:00

Bohatý dný
d o p r ovo
p r o g ra m land
oda
v areálu Šk

22. dubna 2017
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

