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MUZIKÁL

Divadlo J. K. Tyla
zve na novinky v repertoáru!

ŠUMAŘ
NA STŘEŠE
Jerry Bock / Joseph Stein /
Sheldon Harnick

Legendární klasický
muzikál o síle lásky,
tradic a tolerance.
V hlavní roli Miloslav Mejzlík.

OPERA

Premiéra 10. března 2018
ve Velkém divadle

OKOUZLUJÍCÍ
SLEČNA
Ralph Benatzky

Vtipná operetní komedie
plná oblíbených tanečních
rytmů na Malé scéně DJKT!
Pro velký zájem přidaná
repríza 17. března 2018!
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Začal jsem kvůli
sobě, teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo
chodíte na procházky, každá aktivita znamená
body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ
finančně podpoří.
Stáhněte si
zdarma do svého telefonu.
www.pomahejpohybem.cz
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SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

píšu pro vás číslo vonící už nesměle jarem, ale
za okny se snášejí sněhové vločky a v televizi
se odehrává zázrak na sněhu: Ester Ledecká
jako by mimochodem vyhrává zlatou olympijskou medaili. V cíli se raduje její otec, kterého
v Koreji znají jako autora jednoho z nejpopulárnějších muzikálů. Světy kultury a sportu se
prolínají v příběhu jako z hollywoodského filmu. Kdo ví, možná
Janek Ledecký napíše o triumfu své dcery nový muzikál nebo aspoň píseň. Je
to příběh o tom, že když si člověk vezme něco do hlavy, nemusí tomu obětovat
první poslední, a přesto může posadit celý svět na zadek. Nemáte-li co ztratit,
můžete logicky jedině získat. Stačí jediné: chtít. A taky věřit, že to jde.
Tohle téma se v uměleckých dílech objevuje docela často. Najdeme je v knihách, ve filmech i v divadelních hrách. Někdy jsou takové příběhy uvěřitelné
víc, jindy méně, ale my už od dob prvních triumfů Martiny Sáblíkové, rychlobruslařky bez stadionu, víme, že to možné je. A vůbec nemusí jít jen o zlaté
olympijské medaile, skvěle placenou práci nebo angažmá v Metropolitní opeře. Sny, za nimiž se vyplatí jít, mohou mít jakoukoli podobu a rozměr i docela
kapesní.

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
INZERCE
Ing. Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
jaroslav.krulich@zurnalmag.cz
REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz
František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz

Může jít třeba jen o to dobře provdat všechny dcery. Přesně tak, jak si to
přeje starý Tovje v muzikálu Šumař na střeše. Tenhle titul se opět vrací na repertoár plzeňského divadla. Stejně tak může syn pouličních umělců prorazit
v Hollywoodu tak, že se před ním sklání celý svět ještě po sto letech. Právě to se
podařilo Charliemu Chaplinovi, jehož osud bude tanečním jazykem vyprávět
baletní soubor. O docela jiné kategorii splněných snů bude ve své přednášce I,
Cycleast: Na kole a v kajaku kolem světa zase hovořit Matěj Balga.

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

Kdokoli z nás si pak může splnit své tajné umělecké sny třeba na kurzech výtvarných technik, které na březen připravilo Výtvarno, nebo na pěveckém
workshopu Mirky Novak, na který zve Jazz bez hranic. Jestli, dámy, v koutku
duše toužíte po nějakém novém kousku garderóby, ale obsah peněženky vás
od toho odrazuje, pak je tu pro vás velikonoční dobročinný bazárek HOLKY
HOLKÁM, kde se prodává za stovku a výtěžek pomáhá domovům pro matky
s dětmi v tísni.

FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz

DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz

Pokud si přesto na realizaci a plnění vlastních tužeb zatím ještě netroufáte,
ani pro vás není v březnu nic ztraceno. I vy si určitě z kulturní nabídky na následujících stránkách vyberete. Kdyby nic jiného, tak velikonoční menu, která
na svátky jara chystají plzeňské restaurace. Sliny se vám začnou sbíhat už při
pouhém čtení. Takže neváhejte a splňte si pro začátek aspoň tohle maličké přání: příjemný večer s dobrým jídlem.
Smetanovské dny
38. ročník festivalu l 1. – 22. 3. 2018 l Plzeň

Krásný březen přeje
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Festival se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora statutárního města Plzně Martina Zrzaveckého.
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
29. března
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16.–17. března
Festival světla
Nabídne celkem šestnáct světelných instalací
domácích i zahraničních umělců. Značná
část programu bude tematicky odrážet
letošní 100. výročí založení Československa,
jako například videomapping na budově
Masarykovy základní školy, světelná instalace
věnovaná vývoji státního znaku či promítání
podobizny prvního československého
prezidenta do vodní mlhy.
www.depo2015.cz

24. 2.–9. 9. Všeho do času
Západočeské muzeum
v Plzni
Prostřednictvím hmotných dokladů výstava přiblíží víceúrovňové vnímání
času v Plzni a přilehlých venkovských oblastech. Poukáže na proměny
prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblíží
nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly.
Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.
Výstava se koná v rámci 38. ročníku festivalu Smetanovské dny.
www.zcm.cz

www.plzen2018.eu

Smetanovské dny 2018
1. – 22. 3. 2018

Rok 2018 přinese již po osmatřicáté všem milovníkům hudby, literatury, divadla a výtvarného umění velký kulturní svátek. Smetanovské
dny, akce nesoucí název této významné české osobnosti, jsou festivalem,
který již zprostředkoval řadu pozoruhodných uměleckých počinů a za
dobu své existence se významně zapsal mezi tradice města Plzně.
Jeho pořadatelem je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, s níž na
dramaturgii částečně spolupracují instituce regionální i celorepublikové
působnosti.
Na slavnostní zahájení letošního ročníku se můžete těšit 1. března,
ale jako předkrm se Vám již v únoru představí Plzeňský lidový soubor
Mladina se svou masopustní lidovou veselicí. Pietní akt u pomníku
Bedřicha Smetany připomene narození významného českého skladatele
i jeho hluboký vztah k našemu městu. V rámci tradičně široké dramaturgie festivalu se centrální osou stane motto „Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století“, jež bude i tématem mezioborového
sympózia pořádaného Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR
a Národní galerií v Praze.
Hudební část festivalu otevře v první den festivalu Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera symbolicky
cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany.
Na své si ve festivalovém programu přijdou nejen dospělí, ale
i děti – ty si první festivalovou neděli budou moci užít tvůrčí dílnu
s názvem „Já muzikant“, nebo se inspirovat svými vrstevníky na

přehlídkovém koncertě ZUŠ Bedřicha Smetany či prvním sólovým
recitálem úspěšné jedenáctileté violoncellistky Petry Meisl.
Festival nabídne mnoho komorních vystoupení, ať už českých umělců (Karolína Janů - soprán, Karel Vrtiška - klavír, Kalliopé Trio Prague)
či zahraničních souborů (Jazz Erroll Garner, Les Foiles Françoises). Hned
dvakrát rozezní Smetanovské dny také prostory Plzeňského Prazdroje,
a to prostřednictvím folklórního souboru Bedrník a koncertem připomínajícím legendu flamenca Paca de Lucíu.
Fanoušci literatury si přijdou na své na akcích konaných v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to již tradičním
autorským čtení Eugena Brikciuse, či na přednášce Martina Hilského,
předního překladatele Williama Shakespeara do češtiny.
V roce 2018 bude dále pokračovat tradiční partnerství festivalu s Divadlem J. K. Tyla - do dramaturgie festivalu byla zařazena opera Jana
Kubičky “Jakub Jan Ryba”.
Se sólisty a herci činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni se návštěvníci
budou moci setkat také na unikátním představení „Shakespeare (nejen)
v opeře“.
Ty z Vás, kteří se nejvíce těší na koncerty s hvězdnými sólisty, určitě
uspokojí vystoupení dvou světových umělců, kteří dostanou prostor jak
na svém sólovém recitálu, tak i na koncertech s Plzeňskou filharmonií. Prvním z nich je Nikita Boriso-Glebsky, houslový virtuos, sólista
Moskevské filharmonie, který provede Koncert pro housle a orchestr č. 2
Sergeje Prokofjeva pod taktovkou Ronalda Zollmana, druhým pak klavírista Alexander Ghindin, jehož koncertem bude, s uvedením Rachmaninovova Koncertu pro piano a orchestr č. 2 c moll, op. 18 či Janáčkovy
Sinfonietty, festival 22. března slavnostně završen.
Stejně jako v předchozích letech i letos přináší festival Smetanovské dny pestrý a různorodý program, okamžiky smíchu a veselí, ale
i vážnost a ponaučení. Doufáme, že přijmete naši nabídku se zájmem
a radostí a že v ní každý z Vás najde to, co je jeho srdci nejbližší.
Vstupenky na jednotlivé představení zakoupíte na:
www.plzenskavstupenka.cz

Programové tiPy
festivalu Jeden svět v Plzni 2018
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============================================
nerodič
============================================
Jana Počtová / čr / 83 min

============================================
ProJekce Pro rodiny s dětmi
============================================
Hadí dívka / lenno a jeho rybka /
rozárka a kuchařky bez domova
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 17. 03. / 15:00 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## pásmo tří krátkých filmů vhodných pro děti od 8 let.
na projekci navazuje workshop pro děti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 16. 03. / 17:30 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## pří běhy protagonistů filmu ukazují, jak široké spektrum
možností představuje (ne)rodičovství ve 21. století –
od single ženy s adoptovanými dvojčaty až po pár, kter ý
děti vůbec nechce.
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============================================
trumPoty
============================================
ted Bourne, mary robertson, Banks tarver /
usa / 101 min
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 20. 03. / 17:30 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## Cesta výstřední ho byznysmena donalda trumpa od republikánských primárek až po finální vítězství v celostátních
prezidentských volbách. Co stálo za úspěchem muže,
kterému na počátku věřil jen málokdo?

============================================
Poslední svéHo druHu
============================================
kate Brooks / usa, uk / 92 min
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============================================
čističi
============================================
Hans Block, moritz riesewieck / německo,
Brazílie, nizozemí / 96 min
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 21. 03. / 17:30 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## prostřednictvím sociálních médií lze nahrát na web
jakékoliv video nebo obraz. neznamená to ale, že tam
každý takový materiál také zůstane. na tom, aby
uživatelé viděli jen schválený obsah, ve skr y tu
pracují desetitisíce „čističů“.

============================================
mečiar
============================================
tereza nvotová / čr, slovensko / 87 min

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 20. 03. /17:30 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## válečná fotorepor térka Kate Brooks obrátila svůj zájem
od odkr ývání zločinů páchaných na lidech k zachycení
systematického vyvražďování zví řat. a zavítala při tom
i do českého dvora Králové.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>> 23. 03. / 17:30 / moving station
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
## dokumentaristka tereza nvotová vypráví pří běh své
vlastní země, kter ý se může odehrát kdykoliv a kdekoliv.
stačí k tomu jeden člověk a bezhlavá víra národa, že dí ky
jemu jedinému bude líp.

>>>>>>>>>>>> Celý program na www.jedensvet.Cz/plzen <<<<<<<<<<<<

AKCE MĚSÍCE

Zima v Prazdroji

ZIMA V PRAZDROJI
Pivovar nespí zimním spánkem, ale pořád chystá pro své návštěvníky zajímavé programy. Zavítat mohou nejen na prohlídky do prostor, kde
se vaří zlatý mok, ale i do Pivovarského muzea
nebo na šalandu. Více informací o všech akcích
najdete na www.prazdrojvisit.cz.

24/03 / 10:00

Kreativní dílny
v Pivovarském
muzeu
Dlouhá zima je již skoro
za námi, tak pojďte přivítat jaro! V sobotu 24. března
od 10 hodin připravilo Pivovarské muzeum oblíbené kreativní dílny v prostorách Valečky. Vyrobíte si tu
drobnosti, které potěší buď vás, nebo jimi obdarujete
vaše blízké. Radost si uděláte výrobou velikonočního
zajíčka z kartonové ruličky nebo ptáčka na kolíčku vyrobeného z kartonu a vzorovaných plátýnek v barvách
jara a s knoflíčkem jako očičko. Uplést si můžete tradiční
pomlázku z čerstvého vrbového proutí a pentlemi tradičních barev a do vrbové ohrádky si budete moci vysít
velikonoční travičku. Vstupné činí 50 Kč na osobu.

víkendy

Pivovar
Gambrinus
Ochutnejte ještě zrající pivo,
poznejte historii, používané
suroviny a varní proces piva na prohlídce pivovaru Gambrinus! Dozvíte se zajímavosti o výrobě piva, navštívíte
unikátní prostor historické otevřené spilky a uvidíte cylindrokónické tanky, ve kterých pivo zraje. Na závěr prohlídky si se zkušeným sládkem při škole čepování piva
osvojíte správné zásady péče o pivo a čeká na vás vydatná degustace piv Gambrinus. Prohlídka začíná v pátek
v 16:00 hodin, v sobotu ve 13:45 a v 16:00 hodin a v neděli
přijďte do Návštěvnického centra na nádvoří pivovaru
od 10:15 a 13:45 hodin, kde prohlídka začíná. Vstupné
činí 180 Kč a délka je 90 minut. Nebo můžete prostory
Gambrinus varny využít pro svoji soukromou párty, oslavu, rozlučku se svobodou či posezení s kolegy. Užijete si

10

spoustu zábavy, projdete školou čepování piva s neomezenou konzumací piv Gambrinus a občerstvením
dle vašeho výběru. Po celou dobu se o vás budou starat
chlapi, kteří vaření piva a péči o něj věnovali mnoho let.
Na takovou akci pak jistě dlouho vy ani vaši přátelé jen
tak nezapomenete.

do
31/03

Zimní akční nabídka

Na e-shopu – www.eshop.prazdroj.cz
a v Dárkové prodejně Plzeňského Prazdroje právě probíhá zimní akční nabídka, kde si můžete vybrané kousky
zakoupit se slevami až 80 %. Tak neváhejte a vyberte si
nějaký originální kousek i vy! Akce trvá do 31. března či
do vyprodání zásob.

Posezení
na šalandě
Už jste slyšeli o šalandách?
Saloncích ukrytých přímo
ve sklepích pivovaru Plzeňský
Prazdroj, kde můžete ochutnat
pivo Pilsner Urquell čepované
přímo z dubových ležáckých sudů.
Navíc pro nedělní termíny nabízí pivovar tříhodinové
posezení za speciální cenu 420 Kč/osobu, kdy minimální počet lidí ve skupině je 15 osob. Cena zahrnuje
neomezenou konzumaci nefiltrovaného a nepasterizovaného piva Pilsner Urquell a malé občerstvení – sýrové
prkénko, uzenářské prkénko, smažené kuřecí řízečky
a domácí chléb.
Anebo pokud si chcete během prohlídky Pilsner Urquell
užít sklepy a pivo o něco déle, než je běžné, pak si doobjednejte hodinové posezení na šalandě s neomezenou
konzumací piva Pilsner Urquell! Vybrat si můžete ze tří
variant.
Šalandu si můžete zarezervovat na telefonním čísle
+420 724 617 668 či e-mailu salanda@prazdrojvisit.cz.
Více informací naleznete na www.prazdrojvisit.cz.
březen 2018 | www.zurnalmag.cz

PLZEŇ ZABLIKÁ UŽ POČTVRTÉ
Letošní čtvrtý ročník festivalu světla
BLIK BLIK, který se koná v pátek 16. a v sobotu 17. března, vás zavede na trasu mezi
DEPO2015 a Slovany, kde uvidíte 13 instalací. Na samostatnou návštěvu se pak
vydejte na 3 instalace v areálu Plzeňského
Prazdroje.

Novinkou letošního ročníku je ucelená řada
čtyř interiérových instalací – dvě najdete v DEPO2015, jednu v Papírně a jednu
v kostele na Jiráskově náměstí. Na všechny
platí společná vstupenka za 50,- Kč. Koupíte
ji u vstupu do každé z nich nebo již nyní na
Plzeňské vstupence bez fronty. Všechny
instalace jsou otevřené od 18:00 do 23:00.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Proč Slovany? Kde lépe hledat souvislosti a inspiraci pro letošní stoleté výročí
Československa? Masarykova škola, Jiráskovo náměstí, slovanský hřbitov naplnění
odkazem Josefa Kajetána Tyla nebo rytíře
Emila Škody, Papírna nebo DEPO2015, kde
experimentoval František Křižík. To je jen
několik důvodů a zajímavých míst na trase.
Umělce inspirovaly jen volně a těšit se
můžete na současné umění, atraktivní díky
kombinaci světla, zvuku, projekcí i interaktivních instalací.

Jednoznačnými diváckými tipy bude
mapping na budovu gymnázia na Mikulášském náměstí, který česká skupina
Foton X nazvala Velká přestávka. Vrcholem
festivalu bude projekce v Autobusové hale
DEPO2015 od 3DSense, která kombinuje
technologie a scénografii do silného zážitku. V Prazdroji láká instalace Hyperbaroko
Jana Hladila s projekcí na obří krychli.

FESTIVAL SVĚTLA
18:00 — 23:00

Vstupenky na 4 interiérové instalace za 50,- Kč v prodeji již nyní
bez fronty na Plzeňské vstupence.
Děkujeme za podporu!
DEPO2015 — PAPÍRNA — SLOVANSKÝ
HŘBITOV — MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ —
JABLONSKÉHO — JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ
+ AREÁL PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE

15. BŘEZNA
BENEFIČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
Přidejte se a pomáhejte s námi!

WWW.DEPO2015.CZ/BLIKBLIK

BLIK
16/3

BLIK
17/3
INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

16 INSTALACÍ, DÍLNA PRO DĚTI

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Březnové pondělky budou v Kině Beseda patřit těm nejlepším filmům, které vznikly v loňském roce. V přehlídce Best of 2017 uvidíte
filmy, které se mohou pochlubit Zlatými glóby nebo s nominacemi
čekají na udílení Oscarů. Na plátně se tu setkáte s jednou z největších
osobností 20. století Winstonem Churchillem stojícím před hrozbou
německé invaze ve filmu Nejtemnější hodina (5. 3.). Do světa módy
50. let v Londýně vás přenese Nit z přízraků (12. 3.) o podivínském
návrháři šatů. Trochu jiným příběhem o lásce a o jednom z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu je Tvář
dy
vo
ř
Tvá
vody (19. 3.). Válku mezi vládou a novináři o zveřejnění tajné vládní
Nejtemnější ho
zprávy líčí Akta Pentagon: Skrytá válka (26. 3.).
dina

„Best of 2017 neboli to nejlepší
ze světa filmu v Kině Beseda.“
Březen v Kině Beseda pro vás nachystal také několik filmových novinek.
O životě v sousedství Disneylandu, kde si děti užívají prázdniny, zatímco jejich rodiče divoce shání peníze na činži, vypráví americký film The
Florida Project (7. 3.). V nové české komedii Věčně tvá nevěrná (9. 3.) se
Saša Rašilov a Lenka Vlasáková pokusí zachránit své manželství nevěrou. Co se stane s primabalerínou, která
kvůli zranění musí ukončit svou baletní kariéru, ukáže film Rudá volavka (14. 3.). Jak dopadne dospívající rebelka s citlivou uměleckou duší, která zoufale hledá kluka a smysl života, se dozvíte ve filmu Lady Bird (15. 3.).
A podaří se matce s dcerou (Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová) najít nemanželského syna svého náhle
zemřelého manžela a otce? To prozradí Tátova volha (16. a 21. 3.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Takový žertík vás
pobaví v Besedě
Máj je lásky čas a 14. 5.
vás Jan Hrušínský s Miluší
Šplechtovou v roli manželského páru v Besedě přesvědčí, že o rozchodech
se nemá žertovat. Uvidíte mistrně napsanou
francouzskou komedii, která po své premiéře
získala prestižní divadelní ceny i cenu za nejlepší
francouzsky psanou hru roku 2003. A najdete v ní
vše, co ke komedii patří – vtipné dialogy, přesně
pointované situace i jemné gagy. Manželé Bruno
a Claire jsou svými přáteli považováni za vzorový
pár. Slyšeli to od nich už tolikrát, že se Claire rozhodne pro malý žertík: namluví jim, že se s Brunem rozcházejí. Pohodu, klid a pikniky na francouzském venkově je třeba trochu okořenit. Ale
co když se z legrace stane vážná věc?
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26/04
19:00

Zdeněk Troška vypráví…

15/05
19:30

Václav Neckář a jeho Bacily

11/06
19:30

Líbánky s Langmajerem

Režisér oblíbených českých filmů a pohádek
Zdeněk Troška přijede do Besedy rozesmát vás historkami
z natáčení, ale i zážitky z bujarého mládí nebo příběhy o jídle,
dietách a dobrotách.

Známé hity oblíbeného a charismatického zpěváka Václava Neckáře budou znít v Měšťanské besedě v polovině května. Se svou kapelou Bacily tu zazpívá písně ze své
pestré hudební dráhy, od hitů 60. let, jako je například Ša-la-la-la-li nebo Stín katedrál, až po nejnovější Půlnoční.

Dvojice bývalých manželů v podání Jiřího
Langmajera a Ivany Jirešové se po letech setkává v drahém
francouzském hotelu, kam přijeli na líbánky se svými novými a mladšími partnery. Následuje něco, co by je ani ve snu
nenapadlo – opět se do sebe zamilují…
březen 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

21/06 / 19:30

Lenka Nová
pod širým nebem
V červnu se opět otevře zahrada Měšťanské besedy. A zavítá
sem osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sametovým
altem Lenka Nová, aby tu zazpívala za doprovodu klavíru Petra Maláska.

výběr z programu
26. 4.

12/07 / 20:00

Monology
vagíny budou
promlouvat
zahradou Besedy
Už po několikáté se v Besedě můžete vydat na dojemnou
i rozpustilou exkurzi do neprobádané oblasti, ve vší její
složitosti a tajemnosti, jíž vás provedou Dáša Bláhová, Jitka Asterová a Michaela Sajlerová. Uslyšíte monology z dějin ženské sexuality, příběhy žen s různými osudy i různou
schopností osudu čelit.

17/07 / 19:30

Pavlíček,
Načeva & smyčce
Obdivovaný kytarový mág se
spojil s jednou z nejslibnějších
zpěvaček české a alternativní scény přelomu století. Už
to slibuje jedinečný hudební zážitek, ale na zahradě
Měšťanské besedy se k této dvojici navíc přidá smyčcové kvarteto!

30/07 / 20:00

Vyvěste fangle
na tingltangle
Divadelní spolek Kašpar si připravil uctivý remake a znovu
nastudoval hru pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Jonáš a tingl-tangl. Mělo to jen jeden háček – kde najít ty
dva svébytné pány? Ale i to mělo nakonec překvapivě
snadné řešení. Přijďte si do Měšťanské besedy užít jednu
z nejslavnějších her Semaforu.
březen 2018 | www.zurnalmag.cz

8. 8.

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

Známý český režisér vypráví nejen
o filmech, ale i o jídle, dietách a dobrotách
ve všech podobách.

KOMICI S.R.O.

Skvělé stand-up představení nejlepších
baviči z pořadu „Na stojáka“.

KAMIL STŘIHAVKA:
KOMORNÍ AKUSTICKÝ KONCERT
18. 9. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS TO TENTOKRÁT VEZMOU OD
PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ

22. 8.

Melody Makers vzdávají hold prvním
deskám jazzovým, které odstartovaly
novou éru populární hudby.

14. 10.

28. 10.

4. 11.

2. 12.

16. 12.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar vám
dokážou, že i prostorná exkluzivní ložnice
s velikou kruhovou postelí může být
najednou těsná.

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN

Hluboko posazený sexy hlas, lahodná
francouzština, jazzově laděná kapela pod
vedením Štěpána Markoviče a atmosféra
sladké Francie.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Jedovaté narážky a trefně mířené
odpovědi v podání S. Skopala, V. Vydry
či S. Postlerové

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018

Galakoncert jedné z nejvýznamnějších
českých operních pěvkyň a sopranistek
bude důstojným zakončením plzeňských
oslav 100. výročí vzniku Československa.

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

Několikanásobná slavice se vrací
s novým programem.

www.mestanska-beseda.cz
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01/03 / 21:00

DEPO2015

Jelen hraje v Plzni
Po úspěšném podzimním koncertování odměněném vyprodaným Fórem Karlín se kapela Jelen rozhodla udělat
také několik koncertů na jaře a mezi nimi nemůže chybět jejich oblíbená Plzeň, kde se představí hned první
březnový večer v prostorách DEPO2015! Nenechte si ujít
jednu z nejlépe hodnocených koncertních kapel současnosti s hity „Magdaléna“, „Světlo ve tmě“, „Vlčí srdce“
a celou řadu dalších v podání skvělých folkrockových
muzikantů v čele s Jindrou Polákem a spřízněnou hostující zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou!

04/03 / 19:00

Kino Beseda

Sex Pistols –
Anglie tu bude
navždy
Nikdo jiný neměl takový postoj, takové koule, takovou
upřímnost. Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali
bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním
koncertem „Anglie tu bude navždy“ oslavili 30 let a zmizeli znovu. Naštěstí ho zaznamenali pro velká plátna
kin… Snímek v režii Julien Temple zachycuje kapelu
na koncertu v Brixton Academy v roce 2008. Sex Pistols
jsou punk. Ti ostatní jsou „punk rock“. Velkej rozdíl…
Do 15 let nepřístupné.

04/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Iva Bittová
& Čikori

Houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová se vrací do Plzně, aby na začátku března
se svou kapelou Čikori představila v Měšťanské besedě své zatím poslední album „At Home“, které vyšlo
v prosinci 2016 a je označováno za jedno z nejvýraznějších v její bohaté diskografii. Iva Bittová patří dlouhodobě k nejosobitějším interpretům české hudební
scény s nezaměnitelným interpretačním stylem bez
žánrových hranic. V posledních letech koncertuje více

14
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v zahraničí než v České republice, a to i na takových legendárních místech, jako je Carnegie Hall v New Yorku,
Radio FM Hall v Tokyu, Le Cigale v Paříži či Wigmore
Hall v Londýně, a úspěch slavila dokonce i v opeře Don
Juan in Prague. Její vystoupení jsou vždy jedinečným
hudebním zážitkem, který byste si rozhodně neměli
nechat ujít!

08/03 / 19:00

Hotel U Pramenů

Hudební večer

Hotel U Pramenů zve na hudební večer v podání studentů Konzervatoře. V úpravě pro akordeon, kytaru a bicí uslyšíte
například variace na Paganiniho téma P. Hughese, Bulharskou suitu V. Semjonova, Jazz toccatu A. Tuchowskiho nebo Tears of Long Lost Love A. Ukena. Vstupné
150 Kč. Rezervace míst na telefonu 603 330 422 nebo
na emailu info@upramenu.cz.

TIP NA ČERVEN
01–03/06

Amfiteátr
Lochotín

Metalfest 2018
Metalfest hlásí hvězdný
line up pro letošní ročník! Mezi hlavní taháky budou tentokrát patřit finští Nightwish s exkluzivní
„Decades Show“, jejich krajané Apocalyptica s albem „Plays Metallica by four cellos“, které před
dvaceti lety nastartovalo jejich hvězdnou kariéru
a svoji účast nedávno také potvrdila německá
heavy metalová legenda Accept! Švýcarská kapela
Eluveitie přijede s novou zpěvačkou a akustickým
albem, novinku „Oblivion“ zde představí také němečtí Crematory a dále se můžete těšit na taková
jména jako Lacuna Coil, Sonata Arctica, Rage, Freedom Call, Equilibrium, Kataklysm, Death Angel
a celou řadu dalších. Více informací a novinky najdete na webu metalfestopenair.cz. Permanentky
zakoupíte na www.mastersofrock.cz a v předprodejních sítích Plzeňská vstupenka, TicketPortal,
TicketPro, TicketStream a TicketLive.

březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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09/03 / 19:00

DEPO2015

Hudební ceny
Žebřík
Jubilejní 25. ročník prestižní
hudební ankety Žebřík vyvrcholí 9. března v plzeňském
DEPO2015 slavnostním vyhlášením vítězných interpretů
deseti kategorií za rok 2017. Udílení cen budou moderovat Tomáš Hanák s Jitkou Schneiderovou, během šestihodinové show se na pódiu koncertně představí například Michal Hrůza, Olympic, Lenny nebo Wohnout a ani
letos nebude chybět DJ stage a pověstná after party
s hvězdami Žebříku. „Žebřík slaví už čtvrtstoletí existence, a tak jsme pozvali hlavně ty kapely, které mají bohatou historii, a to nejen na Žebříku. Nebudeme ale jenom
bilancovat, na své si přijdou i mladší fanoušci, program
večera bude vícegenerační“ dodává k průběhu slavnostního večera ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

14/03 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band;
The Dixie Hot
Licks & Jakub Šafr
Pokud patříte mezi návštěvníky pravidelných večerů
s názvem „Po siréně swing!“, tak si nezapomeňte poznamenat, že v březnu proběhne výjimečně až druhou
středu v měsíci, tj. 14. března! Pořádající Pilsner Jazz Band
na úvod večera představí skladby ze „zlaté éry swingu“
od takových jmen jako Duke Ellington, Benny Goodman
či Glenn Miller, a poté vás do jazzových počátků neworleanského dixielandu zavedou The Dixie Hot Licks, kteří
si navíc k sobě přizvali speciálního hosta, jednoho z nejuznávanějších českých jazzových pianistů, ale i cestovatelského dobrodruha a sympaťáka v jedné osobě, Jakuba
Šafra! Pro zájemce bude opět připravena i lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hodin.

15/03
19:00

‘Perfect in just about every way’  THE TIMES

THE
AU STRALIAN
PINK FLOYD
SHOW

TIME
1. 5.
PLZEŇ

Amfiteátr Lochotín


Koncert k zahájení
Slavností svobody Plzeň 2018!

Měšťanská beseda

Pavel Dobeš
& Tomáš Kotrba

Písničkář, textař a skladatel Pavel Dobeš je autorem
stovek písní. Ty nejznámější přijede zazpívat v polovibřezen 2018 | www.zurnalmag.cz

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z
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29. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
9. – 27. 7. 2018
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
 kurzy akreditované MŠMT, včetně
metodických kurzů pro učitele angličtiny
(možnost využití šablon pro ZŠ)
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz
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ně března do Měšťanské besedy. Hudební začátky tohoto písničkáře jsou spojeny s ostravskými bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v 60. letech. Postupně se
jeho zájem přesměroval na country a folkovou hudbu, přechod k folku je spojen i s prvním vystoupením
na festivalu Folkový kolotoč v roce 1983. Od poloviny
80. let vyvíjí intenzívní koncertní činnost, s Martinem
Kratochvílem nahrávají Skupinové foto, opakovaně
přijímá pozvání Miloslava Šimka do divadla Semafor
a vystupuje v rozhlase a televizi. Doprovázet ho bude
Tomáš Kotrba.

19/03 / 19:00

Měšťanská beseda

The Backwards –
Beatles revival

Jeden z nejlepších revivalů
legendárních Beatles na světě, slovenští The Backwards, se vrací po roce do Plzně, kde představí
zbrusu nový koncertní program s názvem „Love
songs“! Jak již název napovídá, během večera zazní
průřez milostnými hity Beatles, písně veselé i melancholické, pro všechny zamilované, ale nejenom
pro ně… The Backwards jsou známí svým smyslem
pro detail, za což si vysloužili 1. místo na nejprestižnějším světovém festivalu Beatles revivalů New York
Beatlefest v letech 1998 a 2003 a během více než
dvaceti let existence si získali fanoušky nejen po celé
Evropě, ale také například ve Spojených státech,
kde odehráli koncerty v největších městech dvaceti
tří států.

24/03 / 09:00–14:00

Dům hudby

Zpívejme
společně

Pěvecký jazzový workshop
pro širokou veřejnost bude tentokrát zaměřen
na styl jazz ballad. Dílny pořádané Jazzem bez hranic nabízejí nové způsoby práce s pěveckým kolektivem, kde je kladen důraz na přirozenost a osobitou
interpretaci vokálního díla. Přinášejí inspiraci a nový
pohled na ztvárnění vícehlasých skladeb. Zpěváci též mají možnost si zkusit sólo performance
na píseň dle svého výběru. Dílny vede zkušená
lektorka Mirka Novak. Přihlášky zasílejte na e-mail
fialova@dumhudbyplzen.cz, účast je zdarma.
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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28/03 / 20:30

Zach´s Pub

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

29/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Dan Bárta &
Illustratosphere:
Mezi vrcholy
tour 2018

Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích
Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice,
účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar a stal se
také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000
překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně připravuje páté řadové album.
Na koncertech v rámci „Mezi vrcholy tour 2018“ tak kromě skladeb z předchozích desek zazní také nová tvorba
Illustratosphere v obměněné sestavě s mezinárodně
uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou!

01/05 / 20:00

Amfiteátr Lochotín

The Australian
Pink Floyd Show

Nejslavnější tribute band legendárních Pink Floyd letos slaví již 30 let úspěšného
působení na světových pódiích a v rámci světového turné s názvem „Time“ se první květnový večer představí
v plzeňském Amfiteátru! Tento koncert zahájí letošní
Slavnosti svobody a bude to zároveň první open-air
představení skupiny pod širým nebem u nás. TAPFS
mají za sebou vyprodané koncerty po celém světě, zabřezen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie zahraje 5. 4. v Měšťanské besedě
„Symfonii č. 4 e moll, op. 98“ od Johannesa
Brahmse a na konci dubna se představí ve studiu
S1 Českého rozhlasu v pořadu Zpívání s Plzeňskou
filharmonií aneb vlastivědný písničkopis (29. 4.).
… že v Zach´s Pubu se v následujícím měsíci představí Sun Moon (4. 4.), plzeňská parta Garryho
hausbót (26. 4.), svérázný písničkář Záviš (19. 4.)
nebo Ivan Hlas Trio (12. 4.).
… že do Kina Beseda můžete zajít 18. března
na projekci poslední opery W. A. Mozarta „Kouzelná flétna“.
… že 8. dubna vystoupí v Měšťanské besedě Bratři
Ebenové a následující den zde zazní nejkrásnější
operetní melodie v podání členů souboru DJKT
v rámci tradičního cyklu „Zpívám, tedy jsem“
(9. 4.).
… že se blíží další ročník tradičního festivalu
Třem-Fest, kde letos vystoupí Hentai Corporation,
Circus Brothers, Malignant Tumour, Michal Ambrož a Hudba Praha, Poletíme?, V3Ska, Mordors
gang, Adolpho Gang a soubor Tremolo (19. 5.).
… že v Kině Beseda bude 12. dubna na programu
film „Distant Sky – Nick Cave & The Bad Seeds Live
in Copenhagen“, který zachycuje loňské vystoupení Nicka Cavea s kapelou v Kodani.
… že 12. 5. proběhne již 29. ročník Plzeňského Majálesu, na kterém vystoupí například Divokej Bill,
Tomáš Klus, Rybičky 48, Mig 21, Pipes and Pints,
Lenny, Marek Ztracený, Marpo nebo No Name.
… že společné turné Česko-Slovenských rockových legend Citron a Tublatanka s názvem „Souboj rebelů 2018 Tour“ bude mít svou plzeňskou
zastávku 20. dubna v hale TJ Lokomotiva.
hráli mimo jiné na 50. narozeninách Davida Gilmoura
a byli dokonce poctěni hostováním již zesnulého Ricka
Wrighta. Velkolepá živá show s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými projekcemi,
nafukovacími postavami ikonických pinkfloydovských
alb a deset vynikajících hudebníků – to vše slibuje nezapomenutelný „must see“ zážitek (nejen) pro všechny
fanoušky Pink Floyd! Vstupenky k dostání v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, TicketLive, Plzeňská vstupenka a na webu mastersofrock.cz.
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DIVADLO

Divadelní tipy

02/03 / 18:00

08/03 / 19:30

Divadlo Alfa

Měšťanská beseda

Tajemný hrad
v Karpatech
Teleku z Teleke! Varuju tě. Nechoď na hrad, sic tě stihne neštěstí! Ale vy, diváci starší devíti let, do Divadla Alfa rozhodně jděte! Čeká vás
komediálně laděná adaptace jednoho z nejznámějších
románů Julesa Verna. Ovšem pozor, podobnost s neméně slavnou filmovou verzí také nečekejte. Adaptace
z pera Vítka Peřiny si z Vernovy předlohy bere klíčové
dějové motivy, ale po svém je parafrázuje, převrací
a posouvá. Důraz při tom klade na linku operní pěvkyně Stilly, do níž byli zamilovaní oba hlavní hrdinové románu – hrabě Telek i zlotřilý baron Gorc. Díky celé řadě
vložených písňových čísel se adaptace blíží až k žánru
bláznivé operety či jakési komické poloopery.

02/03 / 20:00

Měšťanská beseda

Divadelní ples

Již tradiční ples Divadla J. K.
Tyla se letos odehraje v Měšťanské besedě v pátek 2. března. Sál se otevře v 19 hodin, ve 20 hodin pak zahájí ples moderátoři Zuzana
Ščerbová a Tomáš Pilař. První tanec bude patřit řediteli
divadla Martinu Otavovi a jedné ze sólistek baletu. Soubor baletu se také postará o slavnostní předtančení.
Program večera nabídne ochutnávku z repertoáru divadla v podání jeho předních sólistů, nebude chybět
půlnoční překvapení a oblíbený fotokoutek. K tanci
a poslechu hraje orchestr DJKT a Taneční orchestr Miroslava Novotného.

08/03 / 19:00

Malá scéna DJKT

Tajné manželství
Karolína a její milý Paolino se
potají vzali a vymýšlejí plán, jak
to sdělit Karolínině otci. Paolino vymyslí důmyslný plán,
který ovšem v průběhu opery dostává komické trhliny
a nakonec se zhroutí. Komickou operu Doménica Cimarosy Tajné manželství uvedou na Malé scéně DJKT
studenti oddělení klasického zpěvu Konzervatoře Plzeň.
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Pension pro
svobodné pány

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho Bedtime Story ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka
pod názvem Penzion pro svobodné pány, která byla
dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském Činoherním
klubu, se odehrává v pokoji jednoho penzionu, kam si
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
domovního řádu. Hrají Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský,
Marie Doležalová nebo Anna Fialová a další.

10/03
19:00

Velké divadlo DJKT

Šumař na střeše

Na repertoár plzeňského divadla se po letech vrací legendární klasický muzikál Šumař na střeše, a to v režii
Lumíra Olšovského a hudebním nastudování Kryštofa
Marka. Děj muzikálu se točí kolem chudého židovského
mlékaře Tovjeho, jehož jedinou starostí je dobře provdat svých pět dcer a zajistit jim tak lepší budoucnost,
než měl on sám. Dosud poklidný život Tovjeho rodiny
i celé jejich nuzné vesničky však začnou narušovat carem nařízené protižidovské pogromy. Mnoha cenami
ověnčený a svými tématy i dnes aktuální muzikál proslavil nejen jeho silný a moudrý příběh, ale i slavné melodie. V roli Tovjeho vystoupí hostující Miloslav Mejzlík,
jeho ženu Golde ztvární Stanislava Topinková Fořtová.

11 a 25/03 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Kašpárek vaří
živou vodu aneb
O pyšné base
Loutkové divadlo Špalíček oslaví v březnu 95. výročí
svého vzniku, a k této příležitosti vybralo dvě pohádky ze svého archivu. Marionetové pohádky na motivy
F. Čecha a V. Cinybulka, ve kterých Kašpárek pomůže
kouzelníkovi uvařit živou vodu a pomocí kouzel zažene
zlé síly. Jako poděkování dostane také trochu živé vody,
aby mohl vykonat na svých cestách dobré skutky. Voda
se však vylije na starou basu a ta ožije. A jak pohádka
skončí? Přijďte se podívat. Pohádka je určena dětem
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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od 3 let. Délka představení je 45 minut, vstupné 40 Kč.
Vstupenky lze zakoupit vždy pouze před představením.
Pokladna otevřena od 15:00 hodin.

od
13/03

Dozvěděli
jsme se…

Foyer Nové scény DJKT

J ak se dělá
divadelní kostým

Napadlo vás někdy, kolika páry šikovných rukou projde
divadelní kostým, než ho obléknou umělci? Expozice
„Jak se dělá divadelní kostým“ je další ze série výstav nazvané „Jak se dělá divadlo“, která vzdává hold všem divadelním profesím významně se podílejícím na vzniku
inscenace. Přiblíží návštěvníkům tvůrčí proces od návrhu až po hotový kostým, zavede je do krejčoven, dílen,
ale i do vlásenkárny a maskérny. Součástí výstavy, která
bude ve foyer Nové scény k vidění až do konce sezóny, bude několik autentických kostýmů, paruk a líčidel
a také krátký exkurz do historie.

17/03 / 19:00

… že Divadlo Alfa zve v dubnu
na setkání se žabákem Kvakem
a ropušákem Žbluňkem v pohádce Kvak a Žbluňk (7. 4.).
… že Velké divadlo DJKT uvede začátkem dubna
premiéru Fibichovy Nevěsty messinské (7. 4.).
… že v Moving Station se 22. až 25. dubna konají
Ozvěny brněnského Ekofilmu – mezinárodního
filmového festivalu s tematikou životního prostředí.
kým prostorem jeviště? V komedii o stárnoucím herci,
do jehož poněkud cynického světa vtrhnou mladá ambiciózní autorka a pragmatický lékař, účinkují Stanislav
Zindulka, Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.

Nová scéna DJKT

27/03 / 19:00

Chaplin

Možná tulák, možná smolař, ale
chlapík se srdcem na pravém
místě – Charlie Chaplin se stal inspirací pro nový balet
choreografa Jiřího Pokorného. Od roku 1914, kdy natočil
své první filmy, nesestoupil z pláten němého i zvukového filmu a dnes ani z televizních obrazovek. Osmaosmdesát let života Charlie Chaplina promítá Jiří Pokorný
do baletních obrazů, jimiž vzdává hold nejen podstatné
postavě celuloidového pásu, ale především člověku,
jehož životní zkušenosti, umělecká i politická odpovědnost a také zisky i prohry v osobním životě mají co říci
i dnes. V titulní roli alternují Richard Ševčík a Karel Audy.

21/03 / 19:00

Divadlo Dialog

Iluzionisté

Stárnoucí herec, který se chystá
na ne zcela dobrovolný definitivní odchod z divadelních prken, ambiciózní autorka
divadelní hry a pragmatický lékař. Na tomto půdorysu
se odehrává komedie se špetkou hořkých tónů, která
se zabývá tématem divadelní iluze jako domluvené hry
mezi herci a diváky. Sledujeme skutečný příběh nebo
jeho divadelní obraz? Je byt herce bytem, nebo magicbřezen 2018 | www.zurnalmag.cz

Malá scéna DJKT

Lidojedi

Na Malé scéně budou 27. března řádit Lidojedi. Přiveze je sem
hostující Činoherní studio z Ústí nad Labem. Diváci se
však nemusejí obávat o holý život, jde jen o název černé
komedie s prvky severské krimi autorů Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše. Martin, Ondřej a Bára mají cateringovou
agenturu Mlsný Jack, která moc neprosperuje. Vše se má
ale zlomit po jedné nevšední telefonické objednávce extravagantního milionáře. Ugriluje trojice z Mlsného Jacka
člověčinu? Co všechno jsme ochotni udělat pro peníze?

31/03
19:00

Malá scéna DJKT

50 odstínů (České porno)

Pánové Jan a Tomáš se znají už dlouho. Jan je psycholog, Tomáš je manžel uprostřed krize. Jeden se neustále platonicky zamilovává a rodinu ještě nestihl založit,
tomu druhému se rodina rozpadá a partnerskou krizi
odvrací s pomocí pornografie… Autor inscenace Ján
Šimko pracuje s rozsáhlým spektrem materiálů od autentických zpovědí až po psychologické studie. Hrají
Jana Kubátová, Apolena Veldová, Klára Krejsová, Martin Stránský a Jan Maléř.
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GALERIE

Přehled výstav

do 25/03

Galerie města Plzně

Pavel Štýbr:
Světlo na příděl

Výstava představuje Pavla Štýbra nejen jako krajináře čistých forem, ale i jako kronikáře každodenní poezie. Dokáže kriticky ocenit estetický
potenciál svého okolí a uvědomit si, že nežije v izolovaném světě. Ve svých malbách se inspiruje předměty,
jako jsou psané dopisy, erární textilie nebo japonské
šperkovnice. Fotografuje zdánlivě nicotnou realitu, vytváří z nalezených věcí svébytné objekty, nebo si nechává podle svých návrhů tisknout obrazy.

do 30/03

Galerie Ladislava
Sutnara

1948 / na ostré
hraně

Ateliér kovu a šperku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara představí průřez z tvorby svých studentů
na téma Únor 1948. Ateliér se tradičně prezentuje originálními instalacemi s důrazem na detail a individualitu
tvorby. Výstava tematicky odkazuje na koncert Plzeňské
filharmonie 27. února v budově FDULS, který ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů představil v dobovém kontextu díla autorů právě z éry kolem
roku 1948.

do 02/04

Studijní a vědecká
knihovna PK

Po práci zábava
– rytmus života
Plzeňanů
v 19. století

V průběhu 19. století se Plzeň měnila z řemeslného
města se silným podílem zemědělství na město průmyslové. Zrušení poddanství umožnilo volný pohyb
obyvatelstva stěhujícího se do města za obživou. Osmihodinová pracovní doba byla na našem území uzákoněna až roku 1918. Do té doby byl čas věnovaný zaměst-
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nání různě dlouhý, v zemědělství často od východu
do západu slunce. Volný čas byl považován za vzácný
statek, na který si obyvatelstvo postupně zvykalo. Výstava představuje na základě dobových dokumentů
z fondu knihovny čas pracovních povinností i obvyklé
způsoby trávení volného času lidí ve veřejném prostoru v 19. a na počátku 20. století, kdy se sama Plzeň a její
okolí stala žádaným cílem tehdejších výletníků.

do 09/05

Západočeská galerie

Čas, čas, čas …
v umění 19. století

Výstava doprovázející letošní téma Smetanovských dnů „Pochopit vteřinu. Čas
v kultuře 19. století“, ukazuje několik podstatných
kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského
vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme
hovořit ještě o vnímání času v běhu přírodních cyklů,
dělením liturgického roku a pracovním koloběhem,
na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu,
v modernistickém vývoji od začátků ke konci, k lepšímu a dokonalejšímu. Některé náměty, jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají, i když
se v průběhu století po stylové stránce mění. Otázky
vnímání času a jeho vizualizace se v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti
objevují nově. Je to například důraz na každodennost,
zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace,
které s sebou přináší novou senzualitu v zobrazování
a umělecké možnosti, jako je povýšení skici na definitivní dokončené umělecké dílo. Návštěvníci se setkají
s díly Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Jana Preislera,
Františka Bílka a řady dalších umělců.

do 27/05

Západočeská galerie

Trauma / tíseň /
extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

Výstava sleduje proměny zobrazování patosu formou
expresivity lidského těla ve výtvarném umění a vizuální kultuře v posledních sto dvaceti letech a představuje
několik tendencí či poloh, do nichž se formule patosu
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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rozvinuly. Návštěvníci se setkají s díly, jejichž autory jsou
Felix Jenewein, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka,
František Bílek, Ladislav Šaloun, František Foltýn, Käthe
Kollwitz, Quido Kocián, Jaroslav Horejc, Jan Štursa, Dana
Kyndrová, Dita Pepe a desítky dalších českých a zahraničních umělců.

do 09/09

Západočeské
muzeum

Všeho do času…
(1788–1918)
Prostřednictvím hmotných dokladů výstava přibližuje víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých venkovských oblastech. Ukazuje na proměny prožívání času
individuálního ve vztahu k času obecnému a přibližuje
nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstávají ani přelomové
okamžiky v konstituování české státnosti. Výstava se koná
v rámci 38. ročníku festivalu Smetanovské dny.

05–30/03

Český rozhlas

Výstava
k příležitosti
25 let Církevního
gymnázia
Už pětadvacet let vychovává v Plzni mladou generaci
Církevní gymnázium. U příležitosti svých narozenin se
prezentuje skrze výtvarnou tvorbu. Výstavu zahájí vernisáž 5. března od 17 hodin, hudbou podvečer doprovodí Anna Komzáková – kytara, Marie Nocarová – zpěv
a Jaroslav Schaffer – klavír. Výstava potrvá do 30. března
a bude otevřena denně od 8 do 18 hodin.

07/03 / 17:00

Západočeská galerie

Sv. Markéta
z Chomle

Řezba sv. Markéty z Chomle,
vytvořená v závěru 15. století, je příkladem kvalitní,
s regionální tvorbou spojené středověké řezby ze sbíbřezen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Národopisné muzeum
Plzeňska chystá na jaro výstavu 100 let československého
letectví 1918–2018 (20. 4.–3. 6.).
… že Západočeská galerie chystá na duben dvě
přednášky jako doprovodný program k výstavě
Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018 (5. a 19. 4.).
… že Kino Beseda zve koncem dubna na projekci
snímku Caravaggio: Perfektní výstava (26. 4.).
… že Výstavní síň „13“ zve v dubnu na komentovanou prohlídku výstavy Čas, čas, čas ... v umění
19. století (12. 4.) a Masné krámy na komentovanou prohlídku výstavy Trauma / tíseň / extáze /
prázdnota. Formule patosu 1900–2018 (18. 4.).
… že v úterý 3. dubna bude v Diecézním muzeu
zahájena výstava Letnice 2018. Osmý ročník Festivalu duchovní kultury má téma Sváteční /posvátná/ místa v nás a kolem nás.
… že v Galerii Jiřího Trnky vystavuje od 28. března své kresby, obrazy a plastiky Miloš Hausner.
… že v Galerii Azyl vystavuje v březnu své obrazy
Zita Magenheimová.
… že foyer Nové scény zdobí do 11. března výstava Výtvarníci divadlu, divadlo výtvarníkům.
… že ve čtvrtek a v sobotu se můžete zajít podívat do Semlerovy rezidence na Klatovské třídě. Tento Loosův interiér je přístupný už jen do
1. dubna, poté bude z důvodu rekonstrukce na
dva roky uzavřen.
rek galerie. Socha pochází z kostela zasvěceného
sv. Markétě v obci Chomle na Rokycansku. Do sbírek
galerie přešla ve velmi špatném fyzickém stavu, její
vzhled a původní umělecká kvalita byly silně znešvařeny neodborným novodobým restaurováním a úpravami polychromie. V posledních letech byla socha podrobena restaurátorskému průzkumu a následně prošla
celkovou restaurátorskou obnovou, která de facto zničené pozdně středověké dílo navrátila do kulturního
dědictví. Návštěvníci tak budou mít poprvé příležitost
takto obnovenou památku obdivovat. O uměleckém
významu řezby a její restaurátorské obnově promluví
Petr Jindra.
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KAM ZA KULTUROU
02–03/03

SOU elektrotechnické

Cestovatelský
festival
LETEM SVĚTEM

Láká vás dobrodružství? Inspirujte se na festivalu Letem
světem. Jeho hlavním lákadlem jsou cestovatelské fotoprojekce z Bornea, Guatemaly, Keni, Gruzie nebo třeba Venezuely. V doprovodném programu se bude tančit, ochutnáte exotická jídla, uvidíte andský šamanský rituál, nebo
si budete moci popovídat se členy rozmanitých expedic
o jejich zážitcích a zkušenostech. Více na www.svetem.cz.

od
03/03

Výtvarno

Výtvarné kurzy
pro každého

Výtvarno Plzeň připravilo na březnové víkendy mnoho
zajímavých témat. Hned první sobota 3. března bude pa-

TIP NA DUBEN
04–08/04

Festival
arabské kultury
Devátý ročník ARABFESTU
startuje 4. dubna a do neděle 8. dubna budou mít
návštěvníci příležitost poznat MĚSTO, jak zní letošní festivalový podtitul. Organizátoři představí
architekturu a urbanistické projekty států Zálivu,
bude se debatovat o umění, roli a pohybu ženy
ve veřejném prostoru anebo o městském životním
stylu na Blízkém východě. Na své si přijdou i filmoví
fanoušci a chybět nebude ani Velký sobotní program, který se uskuteční v DEPO2015 na 10 scénách
souběžně. Opět tak budete moci zavítat na orientální trhy, popíjet pravou arabskou kávu nebo
postavit s dětmi arabské město. Letošní novinkou
je ORIENTAL STREET FOOD MARKET, který nabídne rozmanité pochutiny orientálních dálek. Více
na www.arabfest.cz.
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třit dětem. O týden později je připraven kurz akrylu a pastelu (10.–11. 3.). V polovině měsíce dojde na rozprašování
barev, tedy airbrush (17.–18. 3.). Další víkend je věnovaný lidskému tělu, a to malbě portrétu a kresbě postavy
(24.–25. 3.). Všechny kurzy jsou pro začátečníky i pokročilé, pro širokou veřejnost. Více na tel.: 773 947 484,
vytvarno@seznam.cz nebo na www.vytvarnoplzen.cz.

03/03 / 16:00

D klub

Karneval
Ledové království
V zábavném pořadu se děti vydají společně s Elsou do Ledového království, kde se setkají i s dalšími postavami z oblíbené pohádky. Čekají je
soutěže, tancování, písničky, legrace a řádění. Vstupné
70 Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně.

05/03 / 17:00

Kino Beseda

Intimissimi on Ice
Andrea Bocelli se vrací jako
hlavní hvězda celovečerní
show na ledě. Zazní nejznámější operní árie, písničky
pop music a diváci se mohou těšit na špičkové bruslařské výkony. To vše v kulisách Arena di Verona v Itálii.
Příběh se točí kolem nejznámějších žen z řecké mytologie, symbolů lásky a tragédie, které naplňují naše životy.
Skrze příběhy Venuše, Heleny Trojské, Medúzy a Kirké
oslaví Intimissimi on Ice ženskost prostřednictvím nejtalentovanějších hudebníků a sportovců světa.

13/03 / 19:00

DEPO2015

Matěj Balga:
I, Cycleast.:
Na kole a v kajaku
kolem světa
Na začátku byla jedna dívka, zlomené srdce, vážná
nemoc a kolo z bazaru. Psal se říjen 2014, když Matěj
Balga vybral osm set dolarů a vydal se hledat ztracenou lásku a léčit své rány tam, kde ožívají romány Jacka Kerouaca a dny začínají dříve. Přijďte si poslechnout
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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inspirativní přednášku s projekcí o cestě za zdravím
a ztracenou láskou, která vedla tak dlouho na východ,
až skončila tam, kde začala.

16–23/03

Moving Station,
Knihovna města
Plzně

Jeden svět Plzeň
Další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět je tady! Na plzeňské diváky čeká třicítka zajímavých filmů a doprovodný
program. Zahraniční tvůrci představí například snímky
o cestě Donalda Trumpa do Bílého domu, politickém
dění v Evropě, tématech uprchlictví, válečných konfliktů
či ekologie. Na festivalu budou zastoupeni i čeští filmaři.
Jejich prostřednictvím se můžete seznámit s pracovními
podmínkami nízkopříjmových profesí v ČR, současnou
podobou rodičovství a partnerství či osudem bývalého
vysokého politika Vladimíra Mečiara a dopadem jeho
působení na slovenskou společnost. To je jen zlomek
témat filmů uváděných na letošním ročníku festivalu.
Další informace najdete na: www.jedensvet.cz/plzen.

20/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Moje Ex libris –
kolážová dílna

Všimli jste si někdy malých uměleckých děl vlepených
na předsádku knih? Zpravidla obsahují jméno vlastníka a bývají i v podobě erbu, znaku, motta či sloganu.
I vědecká knihovna má svá Ex libris, znáte je? Chcete si
označit knihy ve své knihovně? Přijďte na workshop vedený profesionály do naší kolážové dílny! Vstup volný!

24/03
09:00

Gymnázium
Mikulášské náměstí

S
 větový den mládeže
12–29 let

Tradiční diecézní setkání mládeže s biskupem konané netradičně pouze v sobotu 24. března bude probíhat v aule
Gymnázia na Mikulášském náměstí 23 v Plzni. Dopoledne
březen 2018 | www.zurnalmag.cz

bude na programu seznámení jak s plzeňským biskupem
Tomášem Holubem, tak mezi účastníky navzájem, modlitba
chval a promluva otce biskupa. Odpoledne účastníci stráví
v menších skupinkách poznáváním situace v jiných oblastech diecéze, sdílením se a hrami. Vyvrcholením setkání
bude společná mše svatá v 15:15 hodin v kostele Panny Marie Růžencové na Slovanech. Akci pořádá Diecézní centrum
mládeže v Plzni.

24/03 / 19:45

Parkhotel

30. Reprezentační
ples zahradnický
Plesovou sezónu opět uzavírá
oblíbený Reprezentační ples zahradnický, který se koná
v Parkhotelu. Již tradičně odpoledne proběhne soutěž
nejlepších tanečních párů ČR, jejíž finále ozdobí program plesu. 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 začíná 1. března na portálu Plzeňská vstupenka a v infocentru na náměstí Republiky.

TIP NA ČERVENEC
09–27/07

Mezinárodní
letní jazyková
škola
Pojďte se v červenci zdokonalit v cizích jazycích na Západočeskou univerzitu
v Plzni! Proběhne tu už 29. ročník oblíbené Mezinárodní letní jazykové školy. V nabídce je jako každoročně angličtina, němčina, francouzština, italština,
ruština, španělština a čeština pro cizince. Vybírat
můžete z celodenních, dopoledních i odpoledních
kurzů různých úrovní a délky pro studenty, mládež,
děti od 6 let a dospělé. Všichni učitelé letní školy jsou
kvalifikovaní profesionálové. Po výuce je připraven
zábavný program, například výlety, sportovní akce
a večírky, během nichž poznáte nové přátele a procvičíte si své jazykové dovednosti se zahraničními
účastníky. Více informací na www.isls.zcu.cz.
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KAM ZA KULTUROU
24/03
09:30

Plzeň zastávka

 elikonoční bazárek
V
HOLKY HOLKÁM

Na Velikonoce má člověk mít něco nového na sebe, ale
ne každá z nás si to může dovolit – řekly si i letos plzeňské
ženské osobnosti a provětraly nejen svoje šatníky. Týden před Velikonocemi opět prodávají dámské oblečení
za symbolických sto korun za kus a veškeré peníze, které
utrží, věnují charitním domovům pro matky s dětmi v tísni. Přijďte si na jaro občerstvit šatník a ještě pomoci dobré
věci! Bazárek se koná v budově nádraží Plzeň zastávka.

24/03
10:00

Dozvěděli
jsme se…
… že Festival arabské kultury
nabídne nově i Oriental Street Food Market.
… že 7. 4. zve ZOO na Ptačí sobotu.
… že 21. dubna se v ZOO slaví Den Země.
… že pořad 5 holek v tuktuku, který se měl konat
14. února v DEPO2015, byl přesunut na 11. dubna.

ZOO

Vítání jara v ZOO

Tradiční uvítání jara společně s odemykáním České řeky
a probouzením lesa se uskuteční na statku Lüftnerka pár
dnů po astronomickém začátku jara. Bohatý soutěžní program pro rodiny s dětmi začne v 10 hodin a potrvá do pěti
odpoledne. O týden později, o Velikonocích, zve ZOO
na malování a zdobení vajíček, pletení pomlázek a otloukání píšťalek, ale také na výstavku velikonočních zvyků,
kulturní folklorní program a ukázky starých dětských her.

28/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Přímá řeč:
Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot, autor mimo jiné revitalizace bývalých železáren v Dolních Vítkovicích, bude hostem
nového debatního formátu vědecké knihovny. Ten každý
měsíc představí jednu profesi prostřednictvím významné osobnosti, která ji reprezentuje. Přijďte se zeptat
na všechno, co vás zajímá na architektuře a urbanismu.

07/04 / 08:30

Borský park

RUN for ProCit
U příležitosti Světového dne
porozumění autismu pořádá
Občanské sdružení ProCit, z.s. třetí ročník charitativního modrého běhu. Registrace běžců se rozbíhají v půl
deváté, běhy startují po desáté. Kromě toho tu pro děti
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TIP NA BŘEZEN
16–18/03

Festival
čokolády
a sladkých
drobností
V půli března bude Olympia Plzeň čokoládová! Čokoládový Festival přinese prodej čokoládových dobrot,
výstavu čokoládou malovaných obrazů či kulinářskou
přehlídku, na níž skvělí kuchaři předvedou své čokoládové recepty. A na co se návštěvníci mohou ještě
těšit? Letos se uskuteční řada zajímavých soutěží, například tzv. Hra o poklad! Každý, kdo si u vstupu koupí
zlatý čokoládový pohár za 30 Kč, získá klíč k pokladu.
Ale pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky
a odměnou 5 000 Kč! Návštěvníci se také naučí čokoládu vařit a ve festivalovém programu samozřejmě
nebudou chybět ani aktivity pro děti. Těch bude v letošním ročníku víc, než jich bylo loni, takže si tu na své
přijde skutečně celá rodina. Více informací naleznete
na www.cokoladovy-festival.cz. Vstup je zdarma.
bude připraven skákací hrad, malování na obličej a dětská překážková dráha. Pro dobrodruhy jsou připraveny
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.runforprocit.cz.
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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29/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ready Player One: Hra začíná / akční
Steven Spielberg má momentálně v kinech drama ze šedesátých let
Akta Pentagon: Skrytá válka, ve kterém Tom Hanks a Meryl Streep
bojují proti americké vládě a snaží se publikovat šokující informace
o válce ve Vietnamu. Spielberg je ale workoholik, a tak si můžete
dát nášup, ovšem jeho novinka Ready Player One: Hra začíná by se
od Akt Pentagon nemohla víc lišit. Jde o adaptaci stejnojmenného
bestselleru, který se odehrává v blízké budoucnosti, kdy většina lidstva tráví veškerý volný čas ve virtuálním světě v online
hře Oasis. Každý se tu může stát tím, čím chce, a protože tvůrce Oasis miloval kulturu osmdesátých let, prohánějí se tu vedle
sebe komiksoví hrdinové s postavami z filmů Návrat do budoucnosti nebo Šílený Max. Po své smrti tvůrce Oasis James Halliday
ve videu všem hráčům oznámí, že pro ně nachystal hru, a kdo
ji vyhraje, stane se majitelem celé hry a nejbohatším člověkem
na světě. Wade Watts je jen průměrný a ničím zajímavý hráč, ale
právě jemu se povede shodou okolností dostat se do čela závodu,
ve kterém jde o všechno. Spolu se svými přáteli teď musí dorazit
do cíle jako první, jinak celá Oasis skončí v rukách prohnilé společnosti, která je připravena ji celou zničit. Ready Player One slibuje unikátní zážitek, který si užije každý milovník
filmů, videoher, hudby a kultury nejen osmdesátých let. Bude to jízda. Kino Káčko uvede 30. března.

CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

01/03

Rudá volavka / thriller / mysteriózní
Jennifer Lawrence, kterou můžete znát ze sérií Hunger Games nebo X-Men,
je nejenom dobrá herečka a držitelka Oscara, ale i zatraceně půvabná mladá
dáma. A právě o tom bude její novinka Rudá volavka. Zahraje si tu Dominiku
Jegorovou, která celý svůj život věnovala baletu, ale nevyšlo to a zdá se, že
ji čeká hodně ošklivá budoucnost. Pak ale dostane nečekanou nabídku. Ruská tajná služba se rozhodne zapojit ji
do tajného programu, ve kterém se mladé krásky učí využívat svůj sex appeal a stávají se z nich dokonalé svůdnice,
které umí používat vlastní tělo jako zbraň. A Dominika rychle ukáže, že by v tomhle oboru mohla vynikat. Po absolvování výcviku dostane za úkol sblížit se s agentem CIA Nathanielem Nashem, který spolupracuje s ruským špiónem,
jehož totožnost chce vláda znát. Začíná souboj dvou silných hrdinů, kteří nikomu nevěří, ale zároveň musí bojovat se
vzájemnou přitažlivostí. Bude to sexy. A bude to nejspíš dost bolet. Vedle Jennifer Lawrence se objeví Joel Edgerton
nebo Jeremy Irons. Kino Beseda uvede 14. března, Kino Káčko 3. března.

01/03

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko

Lady Bird / komedie / drama
Každý rok zaujme americkou filmovou akademii alespoň jeden malý nezávislý film, který to nakonec dotáhne až k boji o Oscary. Letos je to Lady
Bird, drama, které má šanci na zlatou sošku hned v pěti kategoriích. Hořká
komedie se točí okolo dospívající Christine, která sama sobě říká Lady Bird
a chce, aby ji tak oslovovali i ostatní. Je to rebelka. Není moc hezká, není
březen 2018 | www.zurnalmag.cz
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extra chytrá a vyniká snad jen tím, že má růžové vlasy a tvrdí o sobě, že je umělkyně. Je paličatá, otravná a její rodiče
ani kamarádi moc neví, co s ní. Přitom Christine chce jen obyčejné věci. Aby ji měl někdo rád, aby ji někdo pochopil
a aby zvládla tu otravnou životní fázi, které se říká dospívání. Hlavní roli si zahrála jedna z nejšikovnějších mladých
hereček současnosti Saoirse Ronan a za kameru se poprvé v životě postavila herečka Greta Gerwig, která si i sama
napsala scénář. Kino Beseda uvede 15. března, Kino Káčko 8. března.

01/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Winchester: Sídlo démonů / horor
Sarah Winchester je stará dáma, která nosí jen černou a patří k nejbohatším
lidem Ameriky. Je dědičkou zbrojního impéria a pušky značky Winchester
pomohly dobýt západ. Na svědomí mají tisíce mrtvých a ne všichni odešli
do nebe nebo do pekla. Někteří zůstali na našem světě a jejich jediným cílem je msta. Doufají, že se jim povede zabít Sarah Winchester, ta ale přišla
na způsob, jak zůstat v bezpečí. Musí pro duchy postavit dům. Obří sídlo plné bludišť, tajemných místností, schodišť, která nikam nevedou, a propadel. Staví ho už 38 let a dělníci nemají pauzu ani na minutu. Jakmile se totiž
přestane stavět, stane se něco děsivého. Teď za Sarah přijíždí doktor Prince, který má zjistit, jestli je, nebo není
psychicky nemocná a ačkoliv na duchy sám nevěří, brzy zjistí, že skutečně existují. A že by si s nimi neměl zahrávat. V hlavní roli uvidíte oscarovou Helen Mirren. Kino Káčko uvede 10. března.

08/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Včelka Mája: Medové hry / animovaný / rodinný
S animovanou Včelkou Májou vyrůstalo hned několik generací diváků a baví i ty nejmenší. V roce 2014 vznikl celovečerní animák, a protože měl úspěch, dočkal se letos pokračování. V úlu, kde žije Mája, mají po sklizni a doufají, že
si konečně trochu odpočinou, ale to se pletou. Z města Buzztropolis totiž přijíždí úředník se vzrušující zprávou, opět
se budou konat Velké medové hry a Mája a její kamarádi doufají, že tentokrát se jich zúčastní i jejich úl, ale dopadne
to úplně jinak. Závodit nemohou, místo toho musí odevzdat polovinu své sklizně pro sportovce a Mája si řekne,
že tak to nenechá. I když jí to královna úlu zakáže, na vlastní pěst vyrazí do Buzztropolis, aby císařovně řekla, co si
o celé sportovní akci myslí. Máju i její kamarády čeká pořádné dobrodružství. Kino Káčko uvede 10., 11. a 17. března.

08/03

CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Tátova volha / komedie / drama
Režisér Jiří Vejdělek má na svém kontě hned několik hitů, natočil komedie Ženy sobě nebo Muži v naději, ale třeba
i trochu smutného Václava s Ivanem Trojanem a Účastníky zájezdu. Teď míří do kin jeho novinka Tátova volha, která
se točí okolo starých rodinných tajemství. Eva je stárnoucí kostýmní výtvarnice a čerstvá vdova, která zjistila, že její
zesnulý manžel Ludvík měl nemanželského syna. S Evou tahle novinka trošku zamává, a když zjistí, že její muž měl
těch bokovek poměrně hodně, rozhodne se s nečekanou situací vyrovnat po svém. Spolu s dcerou Terezou vytáhnou z garáže tátovu obstarožní volhu a vyrazí na cestu po krásách Česka a Ludvíkových milenkách. Chtějí vědět, co
jsou vlastně zač a možná tak víc pochopit, co byl zač i jejich manžel a otec. A cestou si možná i obě hrdinky vyříkají
věci, o kterých zatím neměly čas nebo chuť mluvit. V hlavních rolích uvidíte Elišku Balzerovou a Tatianu Vilhelmovou.
Kino Beseda uvede 16. a 21. března, Kino Káčko 9., 11., 17. a 24. března.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

15/03

Tomb Raider / akční / dobrodružný / fantasy
Videoherní série Tomb Raider je na světě už pěkných pár let a dodnes neztratila nic ze své popularity. Může za to logicky i její hrdinka Lara Croft. Tahle
odvážná archeoložka a lovkyně pokladů se proslavila tím, že šlo víceméně
o ženskou verzi Indiany Jonese s vysoce vyvinutým hrudníkem, poslední hry
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ji ale udělaly o něco reálnější a i její dobrodružství byla opravdovější, drsnější a popravdě i o dost lepší. A právě
z nich bude vycházet i nejnovější filmová adaptace. Lara Croft se vydává pátrat po stopách svého zmizelého otce
a dostane se na podivný ostrov, kde nebezpečná skupina zvaná Trinity hledá poklad nedozírné hodnoty a moci. Laře
se sice podaří utéct z jejich zajetí, ale ocitá se sama na neznámém ostrově, bez vybavení, bez zkušeností a vyděšená.
Ví ale, že musí bojovat o život a ona i její protivníci rychle zjistí, že je v tom překvapivě dobrá. Z lovců se stává kořist
a nezkušená dívka se mění v bojovnici, která se nebojí zašpinit si ruce. Kino Káčko uvede 16. a 25. března.

15/03

CineStar, Cinema City

Oni 2: Noční kořist / horor
Horor Oni se v kinech objevil před několika lety a šlo o hodně nepříjemnou podívanou. Liv Tyler a její filmový manžel Scott Speedman zjistili, že se
do jejich domu dobývá trojice vraždících psychopatů, kteří chtějí své oběti
nejdřív pořádně vyděsit, než je zamordují. Tři zabijáci libující si v nožích, sekerách a podivných maskách se teď vracejí na scénu, terorizovat však budou
nové hrdiny. V centru dění bude rodina na výletě, která se rozhodne strávit noc v opuštěném kempu. Nikde nikdo
není a zdá se, že všechny čeká pohodová noc. Pak se ale ukáže, že tu přeci jen nejsou sami a že trojice vrahů jim
přichystá peklo na zemi. Komu se povede přežít a kdo skončí se sekerou v hlavě?

15/03

CineStar, Cinema City Tlumočník / drama / komedie

Jiří Menzel je legenda mezi českými režiséry, ale čas od času si našel cestu i před kameru a ukázal, že herectví mu jde
taky docela dobře od ruky. Teď vám to připomene v hořké komedii Tlumočník, kterou natočil slovenský režisér Martin Šulík, držitel dvou Českých lvů za film Zahrada. Děj se točí okolo dvou hrdinů, kteří tuší, že už mají podstatnou
část života za sebou, přesto vezmou auto a vyrazí na cestu na Slovensko, aby zjistili pravdu o své vlastní minulosti.
Cestou je čeká hned několik setkání s různými lidmi, z nichž někteří jim vyvolají úsměv na rtech a jiní bohužel trošku
zkazí náladu. Vedle Jiřího Menzela si zahrál Peter Simonischek.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

22/03

Králíček Petr / rodinný / dobrodružný
Kniha Králíček Petr od Beatrix Potter se stala klasikou mezi knížkami pro děti
a podobné ambice má i filmová verze. Tu natočil zkušený komediální režisér
Will Gluck, který má na svědomí hity jako Kamarád taky rád nebo Panna nebo
orel. Hlavním hrdinou je králík, který je tak trochu rebel, s ničím si nedělá starosti a nic mu nezkazí den. Spolu s ostatními zvířaty žije na statku a vůbec nic
mu nechybí, tedy až do okamžiku, než sem dorazí nový majitel a ten má s domem své vlastní plány. Zdá se, že zvířecí
hrdiny čekají těžké časy, o svůj domov se totiž nehodlají s nikým dělit. Petr zavelí a jde se do války, tenhle barák
a zahradu totiž může mít jen jednoho šéfa. Kino Káčko uvede 24. a 25. března.

22/03

Cinema City, Kino Káčko

Dej mi své jméno / drama / romantický
Píše se rok 1983 a sedmnáctiletý Elio Perlman tráví dovolenou se svými rodiči na severu Itálie. A moc ho to tam nebaví. Všechno se ale změní,
když na návštěvu přijede otcův kolega Oliver. Je mu čtyřiadvacet, pracuje
na svém doktorátu, je inteligentní, šarmantní a zajímavý. S Eliem si zpočátku
nemají co říct, ale brzy se z nich stanou přátelé, kteří spolu během italského
léta tráví každou volnou chvíli. A přátelstvím to nekončí. Mezi sedmnáctiletým mladíkem a o něco starším a životem zkušenějším mužem začne vznikat něco víc než jen přátelství, ale ani jeden z nich nechce myslet na to, co se
bude dít, až léto skončí a až se Oliver bude muset vrátit zpátky do Ameriky. Komorní drama získalo čtyři oscarové
nominace a září v něm Armie Hammer a Timothée Chalamet. Kino Káčko uvede 22. března.
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27

KINO

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

22/03

Pacific Rim: Povstání / akční / dobrodružný
Velkofilm Pacific Rim se do kin dostal před pár lety a popravdě nebyl to takový
úspěch, jaký by si tvůrci asi přáli. Přesto vydělal dost peněz, především v Asii,
a tak se tvůrci rozhodli přeci jen to s dvojkou risknout a připravili ji tak, aby se
líbila především v Číně a v Japonsku. Ale spokojení by měli být i diváci v Evropě,
alespoň ti, které baví stometroví roboti bojující se stejně velkými monstry z jiné
dimenze. Přesně to jsme dostali v jedničce a přesně to dostaneme i teď. Na konci prvního filmu to vypadalo, že Země
je v bezpečí, obří potvory se však vracejí, a tak musí do kokpitů robotických titánů vlézt nová generace hrdinů. Jedním
z nich je i syn muže, jemuž se povedlo hrozbu z jiné dimenze minule zastavit a on se dodnes vyrovnává s tím, že neumí
vystoupit ze stínu svého otce. Teď má ale šanci, spolu s několika nováčky a nezkušenými piloty se musí vydat do boje
proti strašlivým nepřátelům. A pokud zklame, jsou možná dny lidstva sečteny. V hlavní roli se objeví John Boyega z nových Hvězdných válek, ale především kupa obřích robotů a zubatých potvor. Kino Káčko uvede 23. března.

22/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Máří Magdaléna / drama

Rooney Mara se specializuje na role silných a nevypočitatelných žen. Zahrála si v americké verzi detektivky Muži,
kteří nenávidí ženy, ale třeba i v neobvyklé romantice Ona, jejíž hrdina Joaquin Phoenix se zamiloval do operačního systému. A právě s Phoenixem se sešla i v Máří Magdaléně, příběhu osudové ženy, která stála po boku Ježíše
Krista. Máří svazovaly každodenní rituály a hledala způsob, jak žít svůj život trochu jinak. Když se dozví o novém
společenském proudu, jehož tváří je charismatický Ježíš, rozhodne se k němu přidat a brzy stojí po jeho boku i při
cestě do Jeruzaléma, kde dojde k osudovým událostem, které ovlivní celý svět. Máří Magdalénu natočil Garth
Davis, který režíroval i drama Lion, v němž si také zahrála Rooney Mara. Kino Káčko uvede 29. března.

CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

29/03

Operace Entebbe / krimi / drama / thriller
V roce 1976 sledoval celý svět se zatajeným dechem to, co se dělo v Entebbe
v Ugandě. Právě tady totiž přistálo letadlo Air France s více než dvěma stovkami lidí na palubě. A nedobrovolně. Mezi cestujícími totiž byli i němečtí radikálové, kteří s pomocí zbraní donutili posádku, aby poslouchala jejich rozkazy.
Let z Tel Avivu do Paříže tak zamířil do Afriky, kde chtěli únosci vyjednávat o výkupném a o propuštění palestinských
vězňů v Izraeli. Situace se nevyvíjela dobře a Izrael se rozhodl pro kontroverzní řešení a vyslal do Ugandy speciální
jednotku, která měla rukojmí osvobodit. Za jakoukoliv cenu. V kině se můžete těšit na německou hvězdu Daniela
Brühla z filmů Captain America: Občanská válka a Rivalové nebo Rosamund Pike, která zazářila v detektivce Zmizelá.
Kino Beseda uvede 28. března, Kino Káčko 31. března.

29/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Sherlock Koumes / animovaný
Zahradní trpaslíci žijí hodně zajímavé životy. Nebo alespoň ti z animované
rodinné komedie Sherlock Koumes. Hrdiny jsou Gnomeo a Julie, které můžete znát ze stejnojmenného staršího animáku. Spolu s dalšími trpaslíky se
přestěhovali do malé zahrady uprostřed Londýna a doufají, že tu najdou
štěstí, ale pletou se. Hned druhý den totiž oba hrdinové zjistí, že většina jejich kámošů beze stopy zmizela. Co s tím? No co, zavolá se slavný trpasličí detektiv Sherlock Koumes a jeho parťák
Watson, kteří zjistí, kdo za krutým zločinem stojí. A práce budou mít až nad hlavu, nenechavý zloděj totiž útočí
po celém městě. Kino Káčko uvede 31. března.
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22/03 / 19:00

Hotel U Pramenů

Degustační večer s vinařstvím
VINO HORT
Seznamte se s vynikajícími víny – a nejen s nimi. Nově
totiž bude součástí večera videoprojekce mapující
proces výroby vín. K vínům jsou připraveny výběrové speciality a dezerty. Ochutnat můžete tvarohové
homolky ochucené bylinkami podávané s opečeným
toastem, salát z pečené červené řepy s višněmi a ovčím sýrem, placky z bramborových škubánků a hub
podávané s restovaným špenátem nebo třeba siven
na páře s květákovým ragú, rozinkami a koprovo-máslovou omáčkou. Vstupné 350 Kč tato jídla nezahrnuje. Rezervace míst na tel.: 603 330 422 nebo
emailu: info@upramenu.cz.

26/03–02/04

Café & Restaurant
Continental

Velikonoční
menu

V březnu pomalu končí zima a příroda se začíná probouzet. Navíc letos už do března spadají Velikonoce.
A proto si v hotelu Continental pro své hosty připravili velikonoční menu, které dokáže navodit tu správnou sváteční náladu. Ochutnat tu můžete pomalu
pečenou jehněčí kýtu nebo králičí stehno a jako dezert se bude podávat panna cotta s fialkovým přelivem. Rezervace na tel: 702 126 554.

30/03– Pulcinella
01/04 Velikonoční menu
Už víte, kam si zajdete o svátcích jara na skvělé jídlo?
Co třeba italská restaurace a pizzerie Pulcinella? Její
nabídka je více než lákavá, na příklad: hovězí consommé s julienne zeleninou, domácí terinka z kachních
jater balená v tyrolském špeku, grilovaný lilek plněný
bylinkovou ricottou s tomatovou salsou a bazalkovým pestem, jehněčí roláda s nádivkou z guanciale
a mangoldu nebo čokoládový dortík. Tak si nechte
chutnat! Pro rezervace nebo více informací volejte
377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz.
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Vienna House Easy
Angelo 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 ve Vienna House Easy Angelo Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte
například vynikající hovězí burger, vídeňský telecí řízek nebo
grilovanou vepřovou panenku. V menu najdete i dietnější či
vegetariánské pokrmy. Sledujte také naši neodolatelnou polední nabídku, kterou pro vás připravujeme.

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.

Restaurace a penzion U Salzmannů
Pražská 8, Plzeň
Tel.: 377 235 476
www.usalzmannu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–24, ne 11–22 hod.
Dnes již proslulá restaurace a penzion U Salzmannů v centru Plzně zve všechny fanoušky české kuchyně a plzeňského
piva do svých útulných prostor. Celkem tu na hosty čeká
170 míst v restauraci, 100 míst na zahrádkách a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova pečené kachní stehno
s červeným zelím nebo grilovaná vepřová žebírka jsou jen
skrovným výčtem místních delikates. Místní výčepní mají
na čepu 5 druhů piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší
ve městě. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně
zařízených pokojů za kamarádské ceny.
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PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 3. 19:00
2. 3.		
3. 3. 19:00
6. 3. 19:00
7. 3. 19:00
8. 3. 19:00
9. 3. 19:00
10. 3. 18:30
		19:00
11. 3. 14:00
12. 3.		
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 19:00
18. 3. 10:30
		16:00
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 19:00
28. 3. 19:00
30. 3. 19:00
31. 3. 19:00

Kazimír a Karolína – činohra
Divadelní ples
Romeo a Julie – balet
Linie krásy – činohra
Past na myši – činohra
Don Juan – činohra
Manon – balet
Lektorský úvod: Šumař na střeše
Šumař na střeše – muzikál, premiéra
Rusalka – opera
Prohlídky divadla
Šumař na střeše – muzikál
Kazimír a Karolína – činohra
Medea – opera/-TITJakub Jan Ryba – opera, Smetanovské dny
Tři sestry – činohra
Matiné: Okouzlení muzikálem
Don Juan – činohra
Past na myši – činohra
Linie krásy – činohra
Kazimír a Karolína – činohra
Labutí jezero – balet
Pařížský život – opereta
Manon – balet
Linie krásy – činohra
Jakub Jan Ryba – opera

V11

V9
S4
KMD14
V8
foyer
P
O1
V1
V2
V8
pro seniory
foyer
Z
S3
V14
V3
S2
S9
V10
V12
OB

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. 18:30
2. 3.		
7. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 18:30
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 18:30
		19:00
19. 3.		
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
25. 3. 10:30
		14:00

30

Zahrada divů – muzikál
N7
Divadelní ples
West Side Story – muzikál
Jednotka intenzivní lásky
Zahrada divů – muzikál
N17
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
KMD10
Hamlet – opera/-TITN6
Sluha dvou pánů – činohra
S5
Sluha dvou pánů – činohra
S6
Lektorský úvod: Chaplin
foyer
Chaplin – balet, premiéra
A
Prohlídky divadla
Chaplin – balet
N9
Hamlet – opera/-TITN2
Chaplin – balet
N11
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
N8
Baletní ateliér: Jak se rodí inscenace
baletní sál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
O2

27. 3. 19:00
28. 3. 19:00
29. 3. 18:30
30. 3. 19:00
31. 3. 13:00
		19:00

Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál/-EN TITZahrada divů – muzikál
Hamlet – opera/-TITOliver Twist – balet
Edith - vrabčák z předměstí – balet

N5
N3
N4

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

2. 3.		
3. 3. 19:00
4. 3. 14:00
6. 3. 18:00
8. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 14:00
13. 3. 10:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
17. 3. 19:00
18. 3. 17:00
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 17:00
25. 3. 19:00
27. 3. 19:00
31. 3. 19:00

Divadelní ples
Howie a Rookie Lee – činohra
Bob a Bobek – činohra, derniéra
Setkání před premiérou… tentokrát Šumař na střeše foyer
Tajné manželství (Konzervatoř Plzeň)
Živý obraz – činohra
Tobiáš Lolness – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Okouzlující slečna – opera
Sweeney Todd – muzikál
Okouzlující slečna – opera
MS
Proměna – balet
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra
J2
Viral – činohra
Lidojedi
50 odstínů (České porno) – činohra, premiéra

Divadlo Alfa

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

1. 3. 09:00
2. 3. 09:00
		18:00
3. 3. 15:00
5. 3. 09:00
		19:00
6. 3. 09:00
7. 3. 09:00
8. 3.
9. 3.
10. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.

09:00
09:00
15:00
09:00
09:00
09:00

15. 3. 09:00
16. 3. 09:00

Tajemný hrad v Karpatech (také od 10:30 hod.)
Tajemný hrad v Karpatech
Tajemný hrad v Karpatech – večerní premiéra
O Smolíčkovi – Divadlo SemTamFór
Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)
Vzkříšení – Dejvické divadlo
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Zimní příhody včelích medvídků – Divadlo Krapet
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
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17. 3. 15:00
19. 3. 19:00
20. 3. 09:00
21. 3. 09:00
22. 3. 09:00
		10:00
24. 3. 15:00
26. 3. 09:00
31. 3. 15:00

Tatínek a prázdniny – Divadlo Lokvar
Bílý tesák – Divadlo Drak
Bílý tesák – Divadlo Drak (také od 10:30 hod.)
Don Šajn + Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
Don Šajn + Johanes doktor Faust, klub
Jak se dělá jazz – Jazz bez hranic
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie

Divadlo Dialog

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

1. 3. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje Žumbera
2. 3. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
4. 3. 19:00 Sněhulka a pět trapaslíci – autorská komedie, hraje
Ochotný divadelnický spolek Karel – Domažlice
7. 3. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
hraje Divadlo Maebh
8. 3. 20:00 Nevim – komediální dialog na vážné téma, hraje Žumbera
12. 3. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
13. 3. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
14. 3. 19:00 Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
15. 3. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
17. 3. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
19. 3. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
20. 3. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
21. 3. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
22. 3. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
23. 3. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
24. 3. 19:00 Improshow – hraje Klenba
25. 3. 19:00 Poprask na laguně – komedie, hraje Herecký spolek
D&D School
26. 3. 19:00 Sborovna – komedie, hraje Žumbera
27. 3. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
28. 3. 19:00 Špička nosu – komedie, hraje Divadlo Maebh
30. 3. 19:00 Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje Sofranza

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

do 8. 4.		
Ondřej Maleček – výstava maleb
1. 3. 09:00 Plzeňský poetický ševel – postupová přehlídka
uměleckého přednesu
		19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
(také 15. a 29. 3.)
2. 3. 20:00 Čítání Lidu Special Edition
5. 3. 20:00 Rámus: V Prdeli – alternativní loutkové divadlo pro dospělé
6. 3. 19:30 Meditace – úvodní přednáška, která vás provede základy
meditace (také 8. 3.)
8. 3. 20:00 Internet věcí – původní autorská inscenace
Jiřího Honzírka a kol.
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13. 3. 19:00 Perplex – skautský inspirační večer
14. 3. 20:00 N ejhodnější medvídci / Wolfgang Lewinski: Poincarého
domněnka – divadelní představení téměř kultovního
souboru Nejhodnější medvídci
15. 3. 10:00 Plzeňský tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů s výběrem na Tartas
16.–23. 3.	Jeden svět – festival dokumentárních filmů
o lidských právech
18. 3. 15:00 Hm… pro děti: Interaktivní koncert známé skupiny
26. 3. 20:00 Jan Burian: Píseň je pták bez letového plánu
– přivítání nové knihy
27. 3. 16:30 Znovuobjevené poklady Sudet – vernisáž výstavy
		20:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Sen – tragikomedie
o básníku, kterému postavy přerostly přes hlavu
28. 3. 20:00 Lucia Holinová (SK): Watch Now – autorské
tanečně-divadelně-hudební představení
29. 3. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 27. 5.	Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018
Kulturní program během výstavy:
4. 3. 10:30 Nedělní matiné Západočeského hudebního centra – koncert hudebních novinek a vstupní koncert Lindy Coganové
7. 3. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Sv. Markéta z Chomle (konec
15. století) – cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG,
sochu představí Petr Jindra
8. 3. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci Divadla J. K. Tyla,
host: Bára Munzarová
11. 3. 10:30 Nedělní matiné: Slavné operní árie – účinkuje Miriam
Čížková (zpěv) a Štěpán Slavík (klavír)
13. 3. 17:00 Koncert ZUŠ Bedřicha Smetany – koncert smyčcového oddělení
14. 3. 17:30 Jarní pořad studentů Masarykova gymnázia
18. 3. 10:30 Nedělní matiné: Kytarový recitál Barbory Rothové
21. 3. 17:00 Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018 – komentovaná prohlídka, provází L. Kesner
Výstavní síň „13“
do 9. 5.		
Čas, čas, čas … v umění 19. století
Kulturní program během výstavy:
6. 3. 17:00 Cestou s Pegasem – básně autorů Střediska západočeských
spisovatelů inspirované cestováním
9. 3. 18:00 Divadelní osmičky – ukázky z představení divadel z let 1918–
1968, účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm (zpěv)
15. 3. 17:00 Křest knihy Peggy Kýrové Stará dobrá Anglie aneb Poslední
vandr – netradiční pohled mladé cestovatelky po známých
i neznámých místech v Anglii
18. 3. 17:00 Za hvězd i za deště – pátý literárně-hudební pořad z cyklu
Poetická neděle v galerii, účinkuje Poetické divadlo, Diana
Řeháčková a Vojtěch Frank
20. 3. 17:30 Paralely moderní hudby a výtvarného umění – přednáší
Dušan Brozman a Zdeněk Raboch
22. 3. 17:00 Čas, čas, čas … v umění 19. století – komentovaná
prohlídka, provází Eva Bendová

31

PROGRAM
22. 3. 18:00 Představení knihy Pražská kavárna: Minulost/současnost
28. 3. 17:00 Č as, čas, čas … v umění 19. století – komentovaná
prohlídka, provází Iveta Řežábková
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Interiér bytu rodiny Oskara Semlera vybudovaný v letech 1931–1934 podle
konceptu Adolfa Loose. V zimní sezóně je otevřeno ve čtvrtek a sobotu
v předem stanovených časech. Vstupenky je nutné zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 (tel.: 378 035 330, info@visitplzen.eu).
Od 1. 4. bude rezidence na dva roky uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, 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
1. 3. 16:00 Přednáška Daniela Kroupy o demokracii (VZC)
5. 3. 17:00 Otevřené hodiny ruského jazyka s Varvarou Golovatinou
(VZC)
7. 3. 08:30 Lékař práv aneb konference o medicínském právu (VZC)
		17:00 Beseda s Janem Kyselou
9. 3. 17:00 Eugen Brikcius – autorské čtení, v rámci festivalu Smetanovské dny
12. 3.		
Prof. Martin Hilský: Shakespeare a hudba – v rámci festivalu Smetanovské dny
13. 3. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků – III. z cyklu přednášek
16. 3. 17:00 Týden mozku v SVK PK: Vzpomínky, mapy a sny – povídání
o paměti a dialogu mezi neurony, když bdíme nebo sníme
(VZC)
19. 3. 17:00 Otevřené hodiny ruského jazyka s Varvarou Golovatinou
(VZC)
20. 3. 17:00 Moje Ex libris: Kolážová dílna – workshop pro tvorbu
vlastnických značek do knih pro každého (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 3. 09:00 Tematický prostor lyrika Tady a teď – vernisáž výstavy (NK)
		17:00 Sophie Scholl: Die letzten Tage – promítání filmu (NK)
1.–29. 3.
Tematický prostor lyrika Tady a teď – výstava (NK)
5. 3. 17:00 Diane Simmons: The Courtship of Eva Eldridge – literární
večer (AK)
6. 3. 17:00 Lenka Horňáková Civade: Fragmenty Bretaně – vernisáž výstavy
7. 3. 16:00 Cantando y Aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí pro
děti 5–15 let (ROK)
		18:00 Spanish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(ROK)
12. 3. 16:30 Alefbet a hebrejská epigrafika – cyklus přednášek FF ZČU
(ROK)
13. 3. 15:00 Týden mozku v SVK PK – cyklus krátkých přednášek (RK)
14. 3. 15:00 Týden mozku v SVK PK: Deutscher Film (RK)
		18:00 English Open – konverzace s rodilým mluvčím
pro každého (AK)
		19:00 Noches Nativas – rodilí mluvčí čtou z knih
15. 3. 15:00 Týden mozku v SVK PK – cyklus krátkých přednášek (RK)
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16. 3. 12:00 Rakouské dny – slavnostní zahájení a workshop (RK)
		18:30 Rakouské dny: Kurzfilmschau – projekce krátkých filmů (RK)
17. 3. 08:00 Rakouské dny – přednášky, workshopy a návštěva Loosových interiérů v němčině (RK)
21. 3. 16:00 Cantando y Aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí pro
děti 5–15 let (ROK)
		18:00 Spanish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(ROK)
22. 3. 15:00 Autorské čtení Karin Peschka (RK)
23. 3. 16:00 Noc s Andersenem
26. 3. 16:30 Einfachheit als literarische Kategorie Der Holocaust als
Sujet in der Kinder- und Jugendliteratur – cyklus přednášek
FF ZČU (RK)
28. 3. 18:00 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého (AK)

Galerie města Plzně

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

do 25. 3.
Pavel Štýbr: Světlo na příděl – výstava
4. 3. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, 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)

do 30. 3.	1948 / na ostré hraně – průřez tvorby studenů Ateliéru
kovu a šperku FDULS na téma Únor 1948 (GLS)

Sdružení výtvarníků ČR, plzeňský region

ČSOB – Americká třída 60, tel.: 605 143 465, po–út, čt–pá 9–17, st 8–18 hod., Galerie
Alšovka – Kollárova 16, tel.: 725 619 150, po–pá 10–16 hod., Galerie u Andělíčka –
Veleslavínova 17, tel.: 777 204 088, 605 025 402, út–pá 13:30–17 hod., Plzeň

od 28. 2.	Stálá výstava obrazů Západočeských autorů (Galerie Alšovka)
5. 3. 17:00 Výstava obrazů malíře Petra Marko – vernisáž výstavy
(Galerie u Andělíčka)
5. 3.–6. 4.
Výstava obrazů malíře Petra Marko (Galerie u Andělíčka)
7. 3.–2. 4.
Výstava obrazů malíře Jiřího Rajchla (ČSOB)
8. 3.		 17:00 Výstava obrazů malíře Jiřího Rajchla – vernisáž výstavy (ČSOB)

Výstava k příležitosti 25 let Církevního gymnázia

Český rozhlas, náměstí Míru 10, Plzeň

5. 3. 17:00 V ýstava výtvarné tvorby – vernisáž výstavy, účinkují Anna
Komzáková – kytara, Marie Nocarová – zpěv, Jaroslav
Schaffer – klavír
5.–30. 3.
Výstava výtvarné tvorby (vždy od 08:00 do 18:00 hod.)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 9. 9.		
Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
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28. 3.–16. 9. Kořeny – výstava
Doprovodné pořady:
12. 3. 18:00 Koncert žáků klávesového oddělení a akordeony ZUŠ T. Brzkové
14. 3. 17:00 Orientální umělecké řemeslo – komentovaná prohlídka
sbírky, provází Jindřich Mleziva
26. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
28. 3. 16:30 Sukcese vegetace a její využití při obnově narušených
ekosystémů – přednáška
		17:00 Hodiny a hodinky – komentovaná prohlídka sbírky,
provází Jan Mergl

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
Výstavy:
do 8. 4.		
Josef Hodek a kniha – výstava
do 27. 5.
Plzeň za socialismu – výstava
6. 3.–1. 7.
Památky osiřelé – panelová výstava
Doprovodné pořady:
16. 3. 10:30 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – zahájení
		10:45 Vystoupení Kroužku lidových tanců BOLEVÁČEK
		11:10 Vystoupení Dětského folklorního souboru MLADINKA
		11:30 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – průvod (náměstí
Republiky, Dřevěná ulice, Křižíkovy sady, most U Jána)
27.–28. 3.	Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska
(vždy od 09:00 do 17:00 hod.)

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 3.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

13. 3. 17:00
14. 3. 18:00
15. 3. 18:00
20. 3. 17:00
		18:00
22. 3. 18:00

Hovory o H: M. Čekanová, P. Kubišta, M. Čechura (PS)
Příběh Titanicu a osudy lidí – Dana Šimková (LK)
Paměťový jogging – Marie Blažková (LK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Karel Hvížďala (PS)
Hynek Žirovnický – koncert mezi knihami (KS)
Od hlavy až k patám – Miroslav Hrabica o zdraví (MK)

D klub

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

3. 3. 16:00 Ledové království – karneval pro děti
4. 3. 10:00 D oubravecká zabijačka – pro veřejnost (do 14:00 hod.,
Habrmanův park)
8. 3. 15:00 Jiří Štědroň – pořad pro seniory
22. 3. 15:00 Cesta kolem světa za 60 minut – pořad pro seniory
24. 3. 14:00 Velikonoční zdobení – pro veřejnost (do 18:00 hod.)
25. 3. 14:00 Doubravecké vítání jara – pro veřejnost (do 18:00 hod.,
OD Centrum)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 10. 3.
Česká zima – výstava ilustrací
do 18. 4.	Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
1. 3. 21:00 Jelen – koncert
6. 3. 19:00 FuckUp Night Plzeň Vol. VI.
9. 3. 19:00 Žebřík music awards
11. 3. 14:00 Hrací dílna: Čekání na jaro – workshop
13. 3. 19:00 Matěj Balga: I, Cycleast. Na kole a v kajaku kolem světa
15. 3. 19:00 Noční běh pro Světlušku – charitativní běh na podporu
nevidomých
16.–17. 3.	BLIK BLIK: Festival světla a umění ve veřejném prostoru
(vždy od 18:00 do 22:00 hod.)

Nová Akropolis

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

7. 3. 18:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 18:00 hod., první přednáška
14. 3., cena kurzu 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
20. 3. 19:00 Sny – přednáška

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 Bory (OKB) – Klatovská 109, tel.: 378 038 250, OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, tel.: 378 038 260,
OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební a internetová
knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240, Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18,
tel.: 378 038 245. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

2. 3. 10:00
7. 3. 16:00
		18:00
8. 3. 16:30

Čtení pro nejmenší (také 16. 3., OKB)
Exkurze po knihovně (také 14., 21. a 28. 3., OKB)
A znovu klobouk dolů… – irský večer (PS)
Knihofon (ÚKDM)
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21. 3.–30. 4.	ART³ – společná výstava prací studentů tří plzeňských
středních škol
28. 3. 19:00 LowCost Travel: Jak projet Evropu za pár kaček? – seminář

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

2. 3. 20:00 Mandrage tour 2018 – koncert
14. 3. 18:30 Taneční lekce s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Po siréně swing!: Pilsner Jazz Band; The Dixie Hot Licks
& Jakub Šafr

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

2. 3. 18:00 K řest knihy „Hlasy“ Jakuba Fišera a výstava Vladimíra
Kiseljova
16. 3. 20:00 Nigunatica – koncert live tranz eastern muzik a tančírna
v balkánském stylu
21. 3. 19:30 Z temnoty duše světlo – promítání dokumentárního filmu
Viliama Poltikoviče
29. 3. 19:00 Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě
– přednáška Ondřeje Landy

ZOO

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

24. 3. 10:00 V ítání jara, symbolické odemykání České řeky a probouzení
lesa, statek Lüftnerka (do 17:00 hod.)
30. 3.–2. 4.	Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka
(vždy od 10:00 do 17:00 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

1. 3. 20:00
2. 3. 20:00
3. 3. 17:00
		20:00
4. 3. 15:00
		18:00
8. 3. 20:00
9. 3. 20:00
10. 3. 17:00
		20:00
11. 3. 15:00
		18:00
16. 3. 20:00

Potvora
Věčně tvá nevěrná
Triky s trpaslíky
Rudá volavka
Triky s trpaslíky
Já, Tonya
Lady Bird
Tátova volha
Včelka Mája: Medové hry
Winchester: Sídlo démonů
Včelka Mája: Medové hry
Tátova volha
Tomb Raider
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17. 3. 17:00
		20:00
18. 3. 15:00
		18:00
22. 3. 20:00
23. 3. 20:00
24. 3. 17:00
		20:00
25. 3. 15:00
		18:00
29. 3. 20:00
30. 3. 20:00
31. 3. 17:00
		20:00

Včelka Mája: Medové hry
Tátova volha
Pásmo pohádek
Cesta za králem trollů
Dej mi své jméno
Pacific Rim: Povstání 3D
Králíček Petr
Tátova volha
Králíček Petr
Tomb Raider
Máří Magdaléna
Ready Player One: Hra začíná
Sherlock Koumes
Operace Entebbe

Cinema City

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

22.–28. 2.	Akta Pentagon: Skrytá válka, Pračlověk, Věčně tvá nevěrná
1.–7. 3.		
Já, Tonya, Noční hra, Rudá volavka, Triky s trpaslíky,
Winchester: Sídlo démonů
8.–14. 3.
Přání smrti, Tátova volha, Včelka Mája: Medové hry
15.–21. 3.
Oni 2: Noční kořist, Tlumočník, Tomb Raider
22.–28. 3.	Dej mi své jméno, Králíček Petr, Máří Magdaléna,
Pacific Rim: Povstání, Planeta Česko
29. 3.–4. 4.	Operace Entebbe, Ready Player One: Hra začíná,
Sherlock Koumes
Dále hrajeme: Black Panther (2D i 3D), Čertoviny, Cizinec ve vlaku, Coco (2D
i 3D), Ferdinand, Jumanji: Vítejte v džungli!, Labyrint: Vražedná léčba, Padesát odstínů svobody, Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu, Špindl, Tvář
vody, Všechny prachy světa, Zmenšování, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

CineStar

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

22.–28. 2.	Akta Pentagon: Skrytá válka, Pračlověk, Věčně tvá nevěrná
1.–7. 3.		
Já, Tonya, Lady Bird, Noční hra, Rudá volavka, Winchester:
Sídlo démonů
8.–14. 3.
Přání smrti, Tátova volha, Včelka Mája: Medové hry
15.–21. 3.
Oni 2: Noční kořist, Tlumočník, Tomb Raider
22.–28. 3.
Králíček Petr, Máří Magdaléna, Pacific Rim: Povstání
29. 3.–4. 4.	Operace Entebbe, Ready Player One: Hra začíná,
Sherlock Koumes, Vezmeš si mě, kámo?
Dále hrajeme: Black Panther (2D i 3D), Čertoviny, Coco, Ferdinand, Jumanji:
Vítejte v džungli!, Padesát odstínů svobody, Prezident Blaník, Sněhová
královna: Tajemství ohně a ledu, Tvář vody, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA

KINO BESEDA

8. 3.

15:00

15. 3.

19:00

19. 3.

19:00

29. 3.

19:00

IVA BITTOVÁ & ČIKORI
40 LET NEZMARŮ
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL (SK)
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE:
MEZI VRCHOLY TOUR 2018

DIVADLO
8. 3.

19:30

10. 3. 16:00/19:00
11. 3.

19:00

12. 3.

19:00

16. 3.

19:00

18. 3.

19:00

22. 3.

19:30

25. 3.

19:00

26. 3.

19:00

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
CAVEMAN
HALINA PAWLOWSKÁ:
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
CAVEMAN
HOSPODA NA MÝTINCE
FILUMENA MARTURANO ANEB
MANŽELSTVÍ PO ITALSKU
LORDI
HVĚZDNÉ MANÝRY
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2018

19:00

27. 3.

19:00

SKOTSKO V DODÁVCE
NEJLEPŠÍ TREKY V PERU

DĚTI
3. 3.

14:30

4. 3. 14:30/16:00
11. 3. 14:30/16:00
18. 3. 14:30/16:00
24. 3.

14:30

25. 3. 14:30/16:00

14. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
28. 3.

CESTOVÁNÍ S BESEDOU
13. 3.

12. 3.

HRAVÁ SOBOTA POHÁDKOVÁ
O KOBLÍŽKOVI
ZLATOVLÁSKA
POHÁDKY PANA POHÁDKY
HRAVÁ SOBOTA: VESELÉ VELIKONOCE!
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

29. 3.
29. 3.
30. 3.

BEST OF 2017
NIT Z PŘÍZRAKŮ
RUDÁ VOLAVKA
PRO SENIORY
17:00 ČERVENÁ
19:15
LADY BIRD
18:00 TÁTOVA VOLHA
RODINNÝ
14:30 PRAČLOVĚK
15:45 KOUZELNÁ FLÉTNA
BEST OF 2017
19:15
TVÁŘ VODY
19:15
TÁTOVA VOLHA
19:15
JÁ, TONYA
18:00 JAK BALIT HOLKY NA MEJDANECH
20:00 TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ
15:00 VYNÁLEZ ZKÁZY
18:00 SEXMISE
20:30 SCI-FI KRAŤASY OD ISHORTS
19:15
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA BEST OF 2017
17:00 PLANETA ČESKO
19:15
OPERACE ENTEBBE
17:00 THE LEISURE SEEKER
19:15
HVĚZDY NEUMÍRAJÍ V LIVERPOOLU
FG2018_INZERCE_PLZEN_57x61.pdf 1 19.2.2018
18:00 FOXTROT

19:15

19:15

SCI-FI FILM FEST

19:00

FEBIO FEST

4. 3.

KINO BESEDA
1. 3.

17:00

1. 3.

19:15

2. 3.

18:00

2. 3.

20:00

4. 3.

15:45

4. 3.

19:00

5. 3.

17:00

5. 3.

19:15

7. 3.

19:15

8. 3.

19:15

9. 3.

18:00

S LÁSKOU VINCENT
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
PREZIDENT BLANÍK
ROMEO A JULIE
SEX PISTOLS: ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
INTIMISSIMI ON ICE
BEST OF 2017
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
THE FLORIDA PROJECT
HORA
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

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

www.mestanska-beseda.cz

12:14:40

G i a c o m o

P u c c i n i

TURANDOT
V rámci projektu NOC S OPEROU
Amfiteátr Lochotín Plzeň, POD ŠIRÝM NEBEM

29. června 2018 | 20.30 hod.
Vstupenky v prodeji od 1. března 2018 v síti plzenskavstupenka.cz a djkt.eu

