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že k únoru patří svátek zamilovaných, to určitě
všichni víte. Možná jej slavíte, možná vás nechává chladnými, možná patříte k jeho odpůrcům.
Ale podobně pozoruhodných dnů najdeme
v únoru víc. Některé mají podtext politický, jiné
náboženský a další zase medicínský. Mne osobně zaujaly dva: Mezinárodní den mateřského
jazyka, který připadá na 21. února, a Den sesterství, který se slaví o den později. Den sesterství je v zásadě dnem přátelství.
A hlavně je svátkem skautů. Připadá totiž na den, kdy se narodili zakladatelé skautingu Robert a Olave Baden-Powell. Skautskému svátku se říká také Den zamyšlení nebo Vzpomínkový den a vůbec poprvé se slavil v roce 1927.
To Mezinárodní den mateřského jazyka je výrazně mladší: letos se bude připomínat podvacáté. V roce 1999 ho vyhlásilo UNESCO, a to proto, že s jazyky je to jako
s živočišnými druhy: některým hrozí vyhynutí. Na světě se mluví zhruba šesti tisíci jazyky. Jenže některé etnické skupiny svým jazykem oficiálně mluvit nesmějí.
A není jich vůbec málo. Odhaduje se, že bez systematické snahy o zachování jazyka, asi takové, jakou vyvíjeli čeští obrozenci v časech Rakouska – Uherska, může
do konce století zaniknout každý druhý jazyk světa. Jazyk není jen prostředkem
k dorozumívání mezi lidmi, ale je i nejdále sahající pamětí každého národa. V každém slově, které používáme, se ukrývají staletí života našich předků. Prozrazuje
nám, s jakými jinými národy se stýkali, co běžně dělali, co je zajímalo. Ano, to
všechno v sobě jazyk nese z generace na generaci. Stačí sáhnout po knihách
Pavla Eisnera a podíváte se češtině pěkně pod sukýnky. Dozvíte se třeba, proč je
blázen jen rodu mužského nebo co má pendrek společného s medvědem. Svátek
mateřského jazyka ale můžete oslavit třeba i s panem Kaplanem. Ano, tím, který
má třídu rád. Nevíte, o čem je řeč? O knize, kterou geniálně přeložil Antonín Přidal
a složil tím češtině poklonu až k zemi. Napadlo vás například někdy, že cizinci
nedokáží vyslovit tak jednoduché sousloví, jako je scvrklá trnka?
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Ovšem svátek mateřštiny můžete oslavit i jinak než četbou knih. Můžete si vybrat
z bohaté nabídky divadelních představení, od pohádek po dramata, která hrají
divadla profesionální i amatérská. Hrátky s češtinou najdete jistě u pánů Suchého
a Šlitra, jmenovitě v jejich Dobře placené procházce, nebo Kdyby tisíc klarinetů.
Nezklame ale určitě ani čeština zpívaná, když se jí ujmou takové formace, jako
je Hlasoplet a Tutti Voci, které se utkají v dalším souboji acappellových skupin.
Dobrou volbou pro oslavy svátku jazyka je také autorské čtení z knižních novinek
Josefa Formánka. Anebo si alespoň dejte pro ten jeden den předsevzetí, že neporušíte ani jedno gramatické pravidlo, nepoužijete ani jedno nespisovné slovo
anebo třeba budete mluvit jen v archaismech či s přechodníky.

Smetanovské
dny

Veselou oslavu svátku mateřštiny a vůbec veselý celý únor vám přeje

39. ročník festivalu
28. 2. – 28. 3. 2019
Plzeň

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
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13/04 / 10:00

Škodaland

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje
Areál Škodalandu v Plzni ožije již popáté běžeckým závodem pro malé i velké, Krajským
půlmaratonem. I tentokrát se běžci mohou těšit
na tradiční trasy, a nově na týmový běh. Na své si
přijdou i malí běžci.
Pro ty, které neláká výzva půlmaratonské trati,
jsou připraveny varianty v podobě kratších tratí
OMEXOM Krajská pětka s délkou 5,85 km a Krajská desítka o délce 9,59 km. Letošní novinkou
je týmový běh pro skupiny s minimálně třemi
běžci. Nejmenší mohou závodit na kratších tratích rozdělených podle věku malých sportovců.
Registrovat se můžete na webu půlmaratonu
a k registraci si lze objednat také tričko – speciálně navržené pro letošní ročník závodu.

Kudy poběží půlmaratonci?

Půlmaratonci odstartují svých 21 km v 10:00 hodin od areálu Škodaland směrem na obec Litice, proběhnou Šlovice
a dají se vpravo na město Dobřany, kde ani letos nebude
chybět FAN zóna, tentokrát s kapelou Semtex. Z dobřanského náměstí pak běžci pokračují do nedalekých Dobřánek, kde na křižovatce Chotěšovská - Komenského odbočí vpravo a běží do obce Lhota, pokračují na okraj obce
Valcha, okrajem chatové oblasti skrz Černý most. Dále
značenou cyklostezkou č. 3, přebíhají most přes ústí řeky
Radbuzy do nádrže České údolí. Pokračují ulicí K Lávce až
k hlavní silnici – ul. Klatovská, kde odbočují doleva a dobíhají do cíle před areál Škodaland. Trasa bude značena a je
vhodná pro trénované sportovce.

Vodiči půlmaratonců povedou také tréninky

Na trati půlmaratonu opět nebudou chybět Plzeňští
Tempo Makers v roli vodičů na časy 1:30 až 2:15. A právě
ve spolupráci s vodiči budou i pro 5. ročník Krajského půlmaratonu připraveny společné tréninky. Na ty není nutná
registrace a vstup je zdarma!
V areálu nebude chybět zábavný program pro malé i velké, horolezecká stěna, bungee trampolína, představení
složek IZS, sportovní doplňky, poradenství a mnoho dalšího. Aby atmosféra byla opravdu pohodová, zahraje kapela
POP´s.

S půlmaratonem jsou vždy spojena
dopravní omezení

V době konání Krajského půlmaratonu bude od 10:00
do 13:00 hodin omezen provoz obcemi, kterými prochází
tratě běhů. Budou též omezeny spoje MHD linky č. 21 a č. 26.
Parkování pro běžce je zajištěno u areálu Škodalandu, pro
další návštěvníky pak bude přístupné parkoviště u ZČU
v Univerzitní ulici, odkud je do areálu doveze kyvadlová
doprava.
Krajský půlmaraton se uskuteční za podpory společnosti
NET4GAS, OMEXOM a dalších partnerů.
Sledujte aktuality na http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
nebo Facebook.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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05/02 / 18:00
Nová scéna DJKT

Chaplin
s Chaplinem
Jedinečné setkání s Eugenem Chaplinem – synem nezapomenutelného komika Charlieho Chaplina a herečky Oony O´Neillové. Eugene Chaplin, švýcarský režisér
dokumentárních filmů a prezident Mezinárodního festivalu komediálních filmů ve Vevey, jenž se také v minulosti jako mistr zvuku podílel na nahrávání alb slavných
The Rolling Stones, skupiny Queen či Davida Bowieho,
navštíví Divadlo J. K. Tyla. Tvůrce filmů jako Charlie Chaplin: Les années suisses či hudební revue Smile, která
vypráví o životě Charlieho Chaplina skrze jeho hudební tvorbu, pečuje o odkaz svého otce a stará se, aby ani
dnešním generacím nebyla tvorba legendárního komika neznámá. K nám přijíždí s přednáškou, která bude
předcházet baletnímu představení Chaplin. Přednáška
začíná v 18 hodin a vstup na ni bude možný pouze se zakoupením vstupenky na představení. Po skončení představení budete mít možnost se s naším vzácným hostem
osobně setkat při autogramiádě ve foyeru Nové scény.

02/02 / 19:00
Nová scéna DJKT

Veselá vdova
Veselá vdova byla prvním vskutku světovým úspěchem Franze Lehára. Bez nadsázky lze říci, že každé hudební číslo v této operetě je malý hudební
skvost. Za všechny jmenujme píseň Hany Glawari
o víle Vilje nebo píseň Danila o jeho hýření v nočním podniku U Maxima. Veselá vdova také patří
k těm nemnoha operetám, jejichž libreto obstojí
i před diváky v 21. století. Její příběh, zasazený
do Paříže roku 1905, je nesmírně divadelně nosný,
nepostrádá důležitou dějovou zápletku ani vtipné
dialogy. Veselá vdova měla premiéru 30. prosince
1905 v Divadle na Vídeňce ve Vídni. V Plzni zazněla
poprvé v roce 1907 a nikdy na delší dobu z repertoáru nezmizela. Nová inscenace vznikla v koprodukci Divadla J. K. Tyla a Hudebního divadla Karlín,
v hlavních rolích diváci uvidí mimo jiné Lívii Obručník Vénosovou, Pavlu Břínkovou, Michaelu Noskovou, Vlastimila Zavřela, Jana Ježka, Aleše Brisceina,
Romana Hozu či Dalibora Gondíka.

09/02 / 19:00
Velké divadlo

Král Ubu

6

Alfréd Jarry je významný francouzský dramatik, považovaný za předchůdce absurdního divadla. Pro vzpouru proti dobovým konvencím vyvolala premiéra jeho
Krále Ubu v roce 1896 skandál, ale hra se dodnes udržela na repertoáru. U nás byly slavné zejména inscenace
Osvobozeného divadla a Divadla na zábradlí v režii Jana
Grossmana. Jarryho hra se podobá gejzíru nashromážděné energie, který oslnivě chrlí proudy fantazie, humoru, perzifláže, lyriky či drastické grotesky. Nesmysl
se skládá ve smysl, komediálnost v tragiku. Král Ubu
je opakem aristokratické vznešenosti. Je ztělesněním
hlouposti, chlípnosti, nenasytnosti a vulgarity. Opilý
nabitou mocí dokazuje, že bezpráví není o nic horší než
právo. Přízemnost okolí jeho moc legalizuje. Dramatická hyperbola o bořivé síle hlouposti vytváří prostor pro
živé, hravé, útočné divadlo. V hlavní roli plzeňské insce| www.zurnalmag. cz
nace se můžete těšit na Zdeňka Muchu.
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
16/02 / 19:00
Malá scéna DJKT

Dobře placená
procházka
Jedno z nejslavnějších a nejoriginálnějších děl divadla
Semafor poukazuje s notnou dávkou komediálního nadhledu na působení moci peněz na lidské bytosti a jejich
city. Běžný život mladých manželů Uliho a Vanilky začnou
narušovat absurdní události a překvapivé návštěvy advokáta, listonoše nebo mrtvé tetičky z Liverpoolu, kteří jejich osudům začínají v nečekaném okamžiku udávat nový
a zcela nenadálý směr. Dobře placená procházka nabízí
zábavný a stále živý příběh, známé melodie Jiřího Šlitra
i poetické texty Jiřího Suchého – to vše v podání mladých
členů muzikálového ansámblu DJKT.

24/02 / 20:00
Nová scéna DJKT

Nocturno
DJKT

Únorové Nocturno bude věnováno mlžným dálkám Anglie a Irska a budou se během něj párovat luxusní irské
a skotské whisky s pozdně renesančními písněmi a skladbami alžbětinské Anglie. Zazní i známé skladby, jako je píseň Greensleeves. Vrcholem večera bude hostování jednoho z nejlepších současných hráčů na renesanční harfu,
Maximiliana Erhardta. Dále bude účinkovat specialistka
na interpretaci písní renesanční Anglie Alena Hellerová
a na cembalo zahraje dirigent Vojtěch Spurný. Vstupenky
v prodeji pouze v pokladně předplatného.

27/02 / 19:00
Nová scéna
DJKT

Romeo
a Julie

Taneční zpracování Romea a Julie se drží v repertoáru
souboru baletu již čtvrtou sezónu. Nejslavnější milostný
příběh světového dramatu v choreografickém pojetí Libora Vaculíka nyní poprvé uvedou na jevišti Nové scény.
Strhující Prokofjevova hudba je pro tanečníky plochou,
| www.zurnalmag. cz
na níž prožívají bolestný příběh sotva vzešlé lásky.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

09/03 / 19:00
Nová scéna DJKT

Kdyby 1000
klarinetů

Znáte legendární film Kdyby tisíc klarinetů? Při příležitosti šedesátého výročí založení divadla Semafor přidalo Divadlo J. K. Tyla zcela mimořádnou reprízu muzikálu
Kdyby 1000 klarinetů. Slavný muzikál z dílny Suchý +
Šlitr má v plzeňském divadle již po derniéře, a tak je to
poslední příležitost si Klarinety na jevišti Nové scény vychutnat. Plzeňské nastudování v úpravě režiséra Ondřeje Lážnovského vychází z původní divadelní hry z roku
1958 a zejména pak z verze z roku 1980. Objevuje se zde
postava pána v cylindru – deus ex machina, který vytvo7
ří velkou proměnu kasáren v divadlo.

7
13.09.18 9:51

AKCE MĚSÍCE

Smetanovské dny

05/03 / 19:30

Dům hudby

České noneto

Smetanovské
dny

České noneto je jedním z nejstarších komorních souborů
na světě. Bylo založeno v roce 1924 studenty pražské
konzervatoře a v krátké době se stalo uznávaným významným interpretem klasického repertoáru, stejně
jako nadšeným průkopníkem nové hudby. Vystoupilo
na mnohých mezinárodních hudebních festivalech
a podniklo četná koncertní turné po celém světě.

06/03 / 19:30

Dům hudby
ivalu
39. ročník fest
2019
3.
.
28
–
2.
.
28
Plzeň

28/02–28/03

únor 2019

Smetanovské dny
Únor a březen budou v Plzni patřit Smetanovským
dnům. Jejich 39. ročník zahájí Plzeňská filharmonie se
sopranistkou Sophií Burgos. Bohatý program festivalu představí například taneční kulturu ve čtyřicátých
letech devatenáctého století, tedy v době, kdy mladý
Bedřich Smetana pobýval v Plzni.
„Festival Smetanovské dny, který se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy, patří již k tradičním
a stěžejním kulturním akcím města Plzně a Plzeňského kraje. Svým návštěvníkům nabízí rozmanité kulturní zážitky. Snaží se o námětovou utříděnost tak, aby
se témata prolínala do všech participujících oborů.
Návštěvník festivalu se tak v rámci jednoho tématu
může pohybovat mezi obory a právě touto mezioborovostí je festival raritní a unikátní,“ zve ředitelka festivalu Smetanovské dny Lenka Kavalová.
Vstupenky lze zakoupit na stránkách
www.plzenskavstupenka.cz a v předprodeji vstupenek vedle Informačního centra města Plzně. Více
informací na www.smetanovskedny.cz.
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Wihanovo
kvarteto

Kvarteto, vzniklé v roce 1985
a stále tvořené čtyřmi původními členy, si získalo
mimořádný věhlas za interpretaci jak českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl kvartetního
repertoáru období klasicismu a romantismu i děl
moderních. Jeho rozvíjející se mezinárodní kariéra
zahrnuje vystoupení na předních festivalech v Evropě
a na Dálném východě. V Plzni vystoupí s programem
sestaveným ze skladeb J. Haydna, L. van Beethovena
a P. I. Čajkovského.

08/03 / 19:30

Návštěvnické
centrum Plzeňského Prazdroje

Tango & Capella
Brava
Nejznámější tanga
z celého světa

Tango je považováno za velmi hříšný tanec, přesto se
stalo velmi populárním tancem, rozšířeným po celém
světě. Na koncertě zazní nejznámější tanga z celého
světa, dramatická, podmanivá a vzrušující, doplněná
slavnými filmovými melodiemi v podání souboru Capella Brava s Oldřichem Vlčkem a s exkluzivními hosty – Janem Meislem (mistrem světa ve hře na baján)
a zpěvačkou Michell Katrak.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

Smetanovské dny

12/03 / 19:30

Dům hudby

Velikonoce
s Musicou
Bohemicou
Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má
v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení
v roce 1975 vytváří stěžejní repertoár. Skladby Jaroslava
Krčka jsou na programu i během tohoto koncertu.

17/03 / 17:00

Kostel Církve
bratrské

Prague Radio
Trio & Svatopluk
Schuller
Koncert komorního souboru Prague Radio Trio přináší
citlivé propojení dechového tria a recitátora. Ve světové premiéře uvede dílo skladatele Tomáše Ille „Přísloví
Šalamounova” – melodram pro hoboj, klarinet, fagot
a recitátora. V dalších kompozicích připomene 60. výročí
od úmrtí Bohuslava Martinů. Madrigaly pro dechové trio
a zazní skladby dalších českých skladatelů, Iši Krejčího
a Ervína Schulhoffa. Herec Svatopluk Schuller vystoupí
v již zmiňované premiérové kompozici, která je skvěle
propojena s místem uvedení, v sále modlitebny Církve
bratrské v Plzni. K dalším skladbám uvede Svatopluk
Schuller texty a básně Karla Čapka a Jaroslava Seiferta.

18/03 / 19:30

Dům hudby

Eliška Krásnohorská & česká opera
Literárně hudební pořad je zaměřen na osobnost Elišky Krásnohorské a její dílo s důrazem na vztah k dílu Bedřicha Smetany a k české opeře.
V pořadu se kombinuje hudba a mluvené slovo. Zazní
árie a duety z oper, které komponoval Bedřich Smetana
na libreta Elišky Krásnohorské, árie z oper Karla Bendla a Zdeňka Fibicha na libreta Krásnohorské a její texty
zhudebněné Antonínem Dvořákem. Osobnost Krásnoúnor 2019 | www.zurnalmag.cz

horské přiblíží rovněž recitace její poezie a ukázky z její
publikační činnosti. Účinkují sólisté a herci Divadla J. K.
Tyla v Plzni Radka Sehnoutková, Jaroslav Březina, Dalibor Tolaš a Monika Švábová.

21/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Jiří Stivín & co?
s Plzeňskou
filharmonií

Originální český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín na pomezí žánrů klasické hudby
a jazzových improvizací za doprovodu své dcery Markéty a Plzeňské filharmonie.

24/03 / 16:30

Český rozhlas Plzeň
– Studio S1

O třech prasátkách & Pruhované
panenky

Na malém statku žijí tři prasátka, přes noc se vytáhnou,
a protože se bojí, že budou poražená – když jsou náhle
tak velká a vypasená – vydají se na dlouhou cestu, plnou zpívaného dobrodružství, za doprovodu ukulele
a dvou kytar… Zveme celou rodinu na hudební grotesku ve stylu nového cirkusu z počátku 20. století, která
vás možná zvedne ze židle.

28/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Jana Boušková
& Plzeňská
filharmonie

Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny, během
kterého zazní Symfonie č. 2 c moll, op. 17 P. I. Čajkovského, Koncert pro harfu a orchestr Alberto Ginastery a Bachianas brasileiras skladatele H. Villa-Lobos. Plzeňská
filharmonie pod vedením brazilského dirigenta Tobiase
Volkmana doprovodí světoznámou českou harfistku
Janu Bouškovou.
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Smetanovské
dny

28. 2. 2019, 19:00
Měšťanská beseda

Sophia Burgos
poprvé v Plzni
Zahajovací koncert
festivalu

www.smetanovskedny.cz

39. ročník festivalu
28. 2. – 28. 3. 2019
Plzeň

Výběr z programu
28. 2. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Sophia Burgos & Plzeňská filharmonie

17. 3. 2019 I 19:00 I Velké divadlo
Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská

1. 3. 2019 I 17:00 I Studijní
a vědecká knihovna PK
Eugen Brikcius – autorské čtení

18. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Eliška Krásnohorská & česká opera

3. 3. 2019 I 16:30 I Český rozhlas Plzeň
Detektivka v orchestru:
Případ ztracených hudebníků
4. 3. 2019 I 18:00 I DEPO2015
Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha
Smetany
5. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
České noneto – 95 let
6. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Wihanovo kvarteto
8. 3. 2019 I 19.30 I Návštěvnické centrum
Plzeňského Prazdroje
Tango & Capella Brava
10. 3. 2019 I 10:30 I Dům hudby
“Nuže, jeď už, milá polko, šťastnou
cestu!“
11. 3. 2019 I 19:30 I Český rozhlas Plzeň
Napříč generacemi
12. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Velikonoce s Musicou Bohemicou
& Jaroslav Krček
17. 3. 2019 I 17:00 I Církev bratrská
Prague Radio Trio & Svatopluk Schuller
www.smetanovskedny.cz

19. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Michaela Fukačová & Marián
Lapšanký
20. 3. 2019 I 19:00 I Kostel sv. Jana
Nepomuckého
Irena Chřibková & Martin Opršál
21. 3. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Jiří Stivín & co? s Plzeňskou
filharmonií
24. 3. 2019 I 16:30 I Český rozhlas Plzeň
O třech prasátkách & Pruhované
panenky
27. 3. 2019 I 19:00 I Kostel sv. Jana
Nepomuckého
Kolegium pro duchovní hudbu
& Vít Aschenbrenner
28. 3. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Jana Boušková & Plzeňská filharmonie
Doprovodný program
2. 3. 2019 I 19:30 I Návštěvnické centrum
Plzeňského Prazdroje
Tanec v době mládí Bedřicha Smetany

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Zlaté glóby jsou již rozdány a několik oceněných filmů včetně toho,
který získal Zlatý glóbus pro nejlepší film, můžete vidět na plátně Kina
Beseda. Filmový hit loňského podzimu Bohemian Rhapsody (9., 16.
a 27. 2.) si smlsnul hned ve dvou kategoriích – Nejlepší film a Nejlepší
herecký výkon ve filmu. I když si zpěvačka Lady Gaga brousila zuby

„Únor v Kině Beseda: Zlaté glóby, světové
premiéry i unikátní dokument.“
na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku za svou roli v dramatu Zrodila se hvězda (18. a 22. 2.), nakonec získala ocenění „jen“ v kategorii
Nejlepší originální píseň za skladbu Shallow. Zajímavý pohled na dvůr
anglické královny Anny a dění na něm nabízí historické drama Favoritka (7. 2.). A pohled to je natolik zajímavý, že představitelka poslední
stuartovské královny Olivia Colman za svůj výkon získala Zlatý glóbus
pro nejlepší ženský herecký výkon v komedii/muzikálu. Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách – přistání na Měsíci – mapuje
film První člověk (11. 2.), který si ze slavnostního vyhlášení odnesl Zlatý glóbus za nejlepší filmovou hudbu.
Z českých novinek uvidíte komedii Ženy v běhu (1. a 13. 2.), ale těšit se můžete i na světové premiéry. Čekají
vás hodně ostré Vdovy (4. 2.), další mrazivý případ Oddělení Q Složka 64 (6. 2.), Ticho před bouří (14. 2.)
s Matthewem McConaugheym a Anne Hathaway a emotivní snímek o síle drogové závislosti a ještě větší síle
lásky Beautiful Boy (20. 2.) natočený podle skutečného příběhu.
Na programu jsou ale i dvě speciální projekce. Záznam koncertu kapely Metallica (8. 2.) z arény ve francouzském Nimes a mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954 Cesta vede do Tibetu (11. 2.), který
zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem. Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Unikátní koncert
v Besedě
Měšťanská beseda je jedním z pouze devíti míst
v celé Evropě a dvou míst
v České republice, v nichž
Magdalena
Kožená
představí unikátní hudební projekt Zahrada vzdechů. 16. června máte jedinečnou příležitost vidět světovou špičku.
Magdalena Kožená patří mezi nejproslulejší pěvkyně
v současnosti a je považována za přední světovou specialistku v interpretaci staré hudby. Spolu s ní vystoupí
soubor Collegium 1704 pod taktovkou světově uznávaného dirigenta Václava Lukse. S Collegiem 1704 se Václav Luks rychle zabydlel mezi elitními světovými tělesy
věnujícími se interpretaci hudby 17. a 18. století.

12

13/03
19:00

Spálený přiveze
Voborníkovou

Známý hudebník, skladatel, kytarista, flétnista, bubeník a zpěvák Petr Spálený se vrací na koncertní pódia. V Měšťanské besedě vystoupí v polovině března
se svojí kapelou Apollo Band a kromě známých hitů
uslyšíte i Milušku Voborníkovou.

18/03
19:00

Vylže se Háma
ze všeho?

Oblíbený humorný příběh lháře, který se dokáže
vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací, režíroval v Divadle v Rytířské Jakub Nvota. Aleš Háma
coby Bernard ve hře Můj nejlepší kamarád má
skvělý post v rodinném podniku své ženy, kterou
ale podvádí. Aby se nedozvěděla, že svou milenku
přivedl do jiného stavu, požádá o pomoc kamaráda
Phillipa, dobráka od kosti.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

28/04 / 19:30

Když se Stašové
nic nedaří
Čtrnácté patro, výtah nejezdí,
voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají
mejdany a zloději právě ukradli, na co přišli. Ne všichni se
však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie
a sarkasmu jako Simona Stašová a Kamil Halbich ve slavné americké komedii Vězeň na druhé avenue.

12/05 / 19:30

Království
za dlaždičky
Zlodějská komedie Práskni
do bot, kterou režíroval Jan
Hřebejk, vás zavede na veřejné záchodky a umývárnu. Šulin, Mudrc, Drátěnka a Volej ji mají vydlaždičkovat, ale spíše přemýšlejí, jak ty dlaždičky ukrást. Povedená čtveřice
řemeslníků v podání Jana Hrušínského, Vlastimila Zavřela,
Martina Sitty a Václava Lišky vás donutí brečet smíchy.

výběr z programu
14. 3.

15. 3.

21. 3.

24. 3.

Bláznivá komedie Velké lásky v malém hotelu vypráví
o tom, že ani člen vlády (Lukáš Vaculík) by si neměl nic
začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si k záletům vybere hotel, kde je i jeho manželka, a čínská obsluha mu
moc nerozumí, je to přímo katastrofa.

14/05 / 19:30

Ewa Farna
komorně
Zpěvačka Ewa Farna se rozhodla po celý rok 2019 omezit počet
venkovních vystoupení na městských akcích a festivalech
v České republice a vyráží na divadelní turné s názvem
Málo se známe, se kterým 14. května zavítá i do Měšťanské
besedy. Ewa předvede své písně v komornějším prostředí.
Předskokanem plzeňského koncertu bude zpěvačka Nelly.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

DNES ČTU JÁ: MILOŠ URBAN

Autorské čtení knihy Hastrman,
projekce stejnojmenného filmu

MALINA BROTHERS

Unikátní projekt bratrů Malinových
a P. Peroutky

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie A. Procházky s J. Šulcovou,
V. Limrem ad.

NEZMAŘI
19. 4. DNES ČTU JÁ: EMIL HAKL – VÝSEK

28. 3.

Autorské čtení sloupků, které autor
sám vybral i představení dosud nikde
nepublikovaných povídek.

13/05 / 19:30

Lásky Lukáše
Vaculíka

TATARÁK NA EX

Krutě upřímná stand-up comedy
M. Šteindlera

21. 5.

3. 6.

JAN VANČURA & PLAVCI

Oslava 55 let na scéně s hostem
I. Budweiserovou

TALKSHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA:
POSTEL HOSPODA KOSTEL

Římskokatolický kněz polské národnosti
vypráví příběhy ze života s humorem
jemu vlastním.
11. 6.

18. 6.

VŠE O MUŽÍCH

M. Kramár, F. Blažek a M. Slaný
v komedii Studia Dva

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

M. Hofmann a F. Blažek coby dva blázni
v „normálním“ světě

LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR 2019
20. 10. BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
19. 6.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
06/02
19:30

Měšťanská beseda

Michal Prokop
& Framus Five

Výrazná osobnost tuzemské hudební scény Michal Prokop vystoupí začátkem února s kapelou Framus Five,
která se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších skupin
české rockové historie. Prapočátky skupiny lze najít už
v roce 1963, ale skutečná historie pod stávajícím názvem
se datuje od roku 1967, kdy se kytarista Michal Prokop
poprvé postavil k mikrofonu jako zpěvák. V diskografii
kapely najdete alba „Kolej Yesterday“, „Město ER“, „Snad
nám naše děti…“ nebo „Sto roků na cestě“ z roku 2012.

06/02 / 19:00

Saloon Roudná

Po siréně swing!
Pravidelné swingové tančírny
s titulem „Po siréně swing!“
se na zimu a jaro stěhují do útulného sálu v Saloonu

TIP NA KVĚTEN
04/05 / 20:00

Amfiteátr
Lochotín

Sabaton

Švédský „metalový tank“
ozdobí svým koncertem Slavnosti svobody v Plzni!
Kapela Sabaton v čele s frontmanem Joakimem
Brodenem, který je hrdý na své České občanství
(jeho matka pochází z Československa) již dříve
např. napsala skladbu „Far from the Fame“ o maršálovi Karlu Janouškovi a nyní přijede vzdát poctu
místnímu odboji a americkým osvoboditelům.
Celá kapela se na tuto mimořádnou událost do Plzně moc těší a chystá speciální show, která se stává oficiální součástí největších oslav konce druhé
světové války v Evropě – plzeňských Slavností svobody. Vstupenky na tento výjimečný koncert jsou
již v prodeji na webu www.mastersofrock.cz nebo
v předprodejních sítích TicketPortal, Ticketmaster,
TicketStream a Plzeňská vstupenka.
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na Roudné, kde se první únorovou středu představí plzeňští The Dixie Hot Licks s neworleánským repertoárem.
Pozvání tentokrát přijalo pražské uskupení Appendixie,
jež kraluje swingovým tančírnám od Bratislavy po Drážďany a repertoár čerpá z nekonečné studnice skladeb
neworleánských ulic i newyorských tančíren. Díky skvěle šlapající rytmické sekci i brilantním sólistům jsou
„appendikové“ oblíbení jak u tanečníků, tak jazzových
fajnšmekrů. Tančírna začíná v 19:00 hod. a předchází jí
od 18:00 hod. lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou, která je součástí vstupenky na tančírnu.

09/02 / 20:00

KD Šeříková

Totální nasazení,
E!E, The Fialky
Devátého února zažije KD Šeříková v Plzni parádní punkový večírek. Trojkombinace
Totální nasazení, E!E a The Fialky je nekompromisním
mixem energické muziky, přímočarých textů, ale i humoru. Slánská punkrocková parta s občasnými výlety
do stylu ska – to je Totální nasazení. Kapela vsadila více
než dříve na humornou notu a ska rytmy, ale nezapomíná tepat nešvary společnosti. Příbramská punková
kapela E!E zpívá o aktuálním dění, životě manuálně
pracujících lidí a partnerských vztazích, i o politice. Kapela je inspirována The Clash, Ramones, The Exploited
či Sex Pistols. The Fialky patří k mladším představitelům
tuzemského punku, v roce 2007 vydali debutovou desku. Kapela úspěšně koncertuje v klubech a bývá zvána
na nejrůznější punkové festivaly.

14/02 / 19:00

KD Šeříková

Miloš Meier
– Drumming
Syndrome
Nejvýraznější mladý český bubeník Miloš Meier přijíždí
v únoru do KD Šeříková s projektem Drumming Syndrome. Sólová bubenická show zahrne jak skladby speciálně složené pro tento projekt, tak instrumentální verze
písní kapel, ve kterých Miloš Meier působí. Jako bubeník
se širokým záběrem od metalu přes klasický rock po poprock prošel kapelami jako Dymytry, NOID, BSP, Michal
Pavlíček Trio, Stromboli, Pražský výběr či Supergroup.
Již léta bývá zván na bubenické festivaly v Evropě i jinde. Umělecký vývoj za posledních deset let ho přivedl
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

až k sólovému bubenickému projektu Drumming Syndrome. Show má podobu koncertního vystoupení a diskuse s diváky.

15/02
20:00

Dům hudby

Hlasoplet vs Tutti Voci

Jazz bez hranic přináší dlouho očekávané finále o mistra
Plzně à cappellových vokálních skupin! Budou lepší klucí nebo holky? Sami posluchači rozhodnou intenzitou
svého potlesku, ale záležet bude i na neúplatnosti jinak
vyhlášeně úplatného sudího Antonína Procházky.

16/02 / 20:00

KD Šeříková

Sto zvířat,
Švihadlo, V3ska
Večer 16. února se v KD Šeříková ponese ve znamení ska a reggae – zahrají Sto zvířat,
Švihadlo a V3ska. Kapela Sto zvířat se vrací ke klubovému programu sestavenému ze třiceti svých největších
hitovek. Vše podtrhuje typická žlutočerná pódiová prezentace a kabaretní kostýmy. Kapela Švihadlo hraje reggae už 35 let a výrazně přispěla k popularizaci tohoto
žánru u nás. Jako jedna z mála českých kapel koncertovala i v různých evropských zemích. 16. února pomyslně
přenese kousek Jamajky i do KD Šeříková v Plzni. Kapela
V3Ska hraje styl ska, doplněný o prvky punku a reggae,
s veselými texty. Přijďte se příjemně uvolnit, nechte
se houpat rytmem a dovolte sami sobě zapomenout
na každodenní starosti.

18/02 / 19:00

Měšťanská beseda

The Backwards
– Beatles Revival

Jeden z nejuznávanějších Beatles revivalů na světě a dvojnásobní vítězové Světového
Beatlefestu v New Yorku se vrací do Plzně, kde potěší své
fanoušky koncertem v Měšťanské besedě! Můžete se
těšit na strhující výlet do hudební minulosti plný nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků této
slavné britské kapely. Nový program The Backwards
pod názvem „Beatles - Solo Years“ kromě největších
hitů The Beatles nabídne také nejznámější songy jednotlivých členů kapely, které vznikly po rozpadu tohoto
legendárního bandu.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

23/02 / 20:00

KD Šeříková

Vitacit + Sapon,
Paradox
Poslední únorovou sobotu
bude v KD Šeříková znít rock a metal. Kapela Vitacit
vznikla v roce 1975 jako jedna z prvních metalových kapel u nás a záhy se dostala mezi českou špičku tohoto
žánru. Nyní kapela vystupuje v obnoveném složení se
dvěma zpěváky, navrátivším se Danem Horynou a Fanym Stehlíkem, a pomalu opět stoupá na vrchol. Plzeňská kapela Sapon od roku 2011 navazuje na tradici let
1984–1990, kdy bylo jméno Sapon na vrcholu a zažívalo úspěšné období. Další plzeňská kapela Paradox si
od 90. let svým melodickým rockem a speedmetalovým
stylem získala fanouškovskou základnu a překročila hranice západočeského regionu. Kapelou prošla známá
jména jako Radek „Reddy“ Kroc, Radek Sladký (Törr),
Miloň Šterner (Arakain) a Petr Kolář.

TIP NA KVĚTEN
31/05–02/06

Amfiteátr
Lochotín

Metalfest
Open Air
Mezinárodní open air festival Metalfest patří v Plzni
každoročně k nejvyhledávanějším a velmi uznávaným hudebním akcím a jinak tomu nebude ani letos. V jedinečném přírodním prostředí překrásného
amfiteátru na Lochotíně, které je také jedním z důvodů oblíbenosti festivalu, se v tradičním termínu
prvního červnového víkendu letos uskuteční již
jeho jubilejní desátý ročník. Během tří dnů se opět
můžete těšit na celou řadu zvučných jmen světové
metalové scény jako Amon Amarth, Powerwolf,
Arch Enemy, Hammerfall, Dee Snider, Cradle Of
Filth, Korpiklaani, Stratovarius, The 69 Eyes, Septicflesh, Kissin´Dynamite, Death Angel, Beast In Black,
Almanac, Civil War, Elvenking nebo Majesty. Více
info a novinky najdete na webu www.metalfest.cz
nebo oficiálním festivalovém fb profilu.
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DIVADLO

Divadelní tipy

03 a 17/02 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Únorové pohádky
Nejstarší plzeňské loutkové
divadlo zve v únoru na pohádky Hrnečku, vař! a O poslušných kůzlátkách. Hrnečku, vař! je klasická pohádka
na motivy B. Němcové v nevšedním pojetí a režii R. Vaňkové a výpravě L. Vaňkové. Pohádka O poslušných
kůzlátkách je maňásková pohádka na motivy bratří
Grimmů. Představení trvají 45 minut a jsou vhodná pro
nejmenší diváky. Více na www.spalicekplzen.cz.

09/02 / 15:00

D klub

Plecha a Neplecha
v lese
Každý správný kamarád pohádky má taky rád. Proto se v představení Divadelní společnosti Petra Kubce malí diváci vypraví do lesa a budou si
povídat o stromech, květinách, o vodě a hlavně o zvířátkách. Jak se zvířátka chystají na zimu a jak to vypadá,
když se probudí ze zimního spánku? Zazpívají si mnoho
krásných písniček a herci pozvou děti, aby jim aktivně
pomáhaly hledat, co se to vše v lese děje. Vstupné 40 Kč,
prodej vstupenek před představením.

11/02 / 19:00

Moving Station

Romeo a Julie

Pozor! Jít za svými sny může
být smrtelně nebezpečné.
A proto vzhůru na cestu! Teátr Vaštar pod režijním vedením Michala Stona a Jany Wertigové nastudoval Romea
a Julii. Na dřeň a naplno o strašlivých silách, které nás
ženou k lásce a k nenávisti. Dryáčnicky něžné, legračně
kruté a naopak! Nenechte si ujít toto zpracování úžasného díla Williama Shakespeara. Komedie a tragédie
v jednom večeru. Teátr Vaštar vznikl v roce 2008 jako
platforma pro zkoumání divadla. Jeho zakladatele zajímá komunikace s divákem, s postavou, s autorem, s prostorem, se sebou samým a tím, co nás přesahuje. Věnuje
se tvorbě inscenací pro dospělé publikum i inscenací
pro děti. Představení Romeo a Julie se hraje s přestáv-
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kou. Více informací najdete v programu na webových
stránkách www.johancentrum.cz.

11/02 / 19:00

Divadlo Alfa

Poslední důvod,
proč se nezabít
Jsou v hajzlu. Všichni tři. Agáta,
Marťas a Daniel neumírají na rakovinu, ani je nečeká
dvacet járů v lapáku. Maj co jíst, maj co pít, maj co hulit
i s kým spát, ale ten pocit prázdnoty a sraček je někdy
tak intenzivní, že si člověk není jistej, jestli to dá. Bizarní
kabaret o tom, že život škodí vám i lidem ve vašem okolí.
Divadlo pod Palmovkou přiváží divadelní adaptaci pozoruhodného blogu posledniduvod.cz, která je určena
dospělému publiku.

11/02 / 19:30

Divadlo Dialog

Komedie roku
Neber úplatky, neber úplatky
nebo se z toho zblázníš. Malý
průnik do velkého světa provinčních soutěží. Uplácí se
všude kolem nás – v politice, ve sportu, v byznysu, tak
proč ne i v kultuře? Zmanipulovat se dnes dá cokoliv.
Pojďte s divadelním souborem exLudvíci nahlédnout
do zákulisí jedné slavné autorské soutěže, kde evidentně také něco smrdí.

16/02 / 10:30

Společenský sál
Alfa, Americká 17

Kouzelná školka
– Michal k snídani
O všem dobrém, na co jen máte chuť! Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíruje
legrační pokrmy a bavit se budou určitě i rodiče. Máte
rádi jablíčko v županu? U Michala tohle jablíčko mluví
a opravdu chodí doma v županu! Dozvíte se víc také
o záhadě posledního nedojedeného sousta na talíři,
ve kterém je ukrytá síla. Přijďte se bavit a užít si s dětmi od 2 do 9 let legraci s Michalem z Kouzelné školky!
Vstupenky v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz
a www.kouzelnaskolka.com.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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01/03
19:00

KD Šeříková

 va Holubová, Bob Klepl:
E
Zůstane to mezi námi

Prvního března zažijete v KD Šeříková výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem v talk show
„Zůstane to mezi námi“. A co víc – podobu talk show
budete moci sami ovlivňovat svými otázkami. „Zůstane
to mezi námi“ je úsměvná, někdy možná i trochu hořká,
každopádně vždy velmi osobitá talk show našich předních herců, známých vedle profesního mistrovství také
zájmem o dění kolem nás a snahou nežít život zbytečně.
Diváci ovlivňují podobu večera prostřednictvím svých
otázek položených buď přímo z hlediště, nebo napsaných před začátkem představení.

04/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Scény z manželského života

Univerzitní
vědec
Johan
a právnička Marianne představují dokonalý manželský
pár. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které
jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad manželství následuje opětovné
bouřlivé setkávání. Divadelní adaptace filmu Ingmara
Bergmana vypráví jeden z nejupřímnějších milostných
příběhů v dějinách umělecké tvorby, v němž jsou zachyceny všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení
až po brutální rvačku. Je obrazem dvojice lidí, kteří nedokážou žít spolu, ani bez sebe, a vyjadřuje naději, že ti,
co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci. V hlavních rolích hrají Michaela Badinková a Michal Dlouhý.

28/03 / 19:00

KD Šeříková

Natěrač aneb
Ten chlap má
vymalováno!
S koncem měsíce se můžeme již těšit na březnový
program. Naším tipem je bláznivá divadelní komedie
Natěrač aneb Ten chlap má vymalováno! Neúspěšný
herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá
nečekaně svou životní roli. A hlavní hrdinka Simona
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že soubor činohry Divadla J. K.
Tyla povede od nové sezóny herečka Apolena Veldová.
… že Kino Beseda uvede 3. března Nápoj lásky
s Pretty Yende, Matthewem Polenzanim a Davidem
Lucianem.
… že Divadlo Alfa čekají ve druhé půli sezóny dvě
vlastní premiéry: Jako knoflík v hlavě a Cirkus zlodějů a uvede také inscenaci dětského tvůrčího studia
Hanin kufřík.
… že Labutí jezero v podání souboru baletu Severočeského divadla v Ústí nad Labem bude hostit Velké
divadlo DJKT 30. března.
… že 9. března sehrají Petr Nárožný a Simona Stašová v Besedě komedii Poslední ze žhavých milenců.
… že Divadlo J. K. Tyla chystá koprodukční představení s divadlem v Ústí nad Labem. Na Malé scéně
DJKT uvedou komedii Poslední kšeft (2. 3.).
… že Měšťanská beseda zve v půli března na krutě
upřímné představení Milana Šteindlera pro všechny,
kdo ztratili iluze o světě i o životě Tatarák na EX (14. 3.).
… že Velké divadlo DJKT uvede 9. března premiéru
Mozartova Idomenea.
… že koncem března zve Kino Beseda na Mozartovu
komedii Cosi fan tutte, kterou režisér Phelim McDermott přenesl na Coney Island padesátých let (24. 3.).
… že Divadlo V Rytířské přijede 18. března do Plzně
s představením Můj nejlepší kamarád, v němž hrají
Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová a další.
… že baletní soubor DJKT chystá premiéru tanečního zpracování románu Červený a černý (16. 3.).
… že Divadlo Palace přiveze do Plzně komedii s Ondřejem Vetchým Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? (23. 3.).
je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence.
Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou
roli v tom sehraje náhodně přítomný natěrač? V devadesátých letech Natěrače nezapomenutelným způsobem
ztvárnil Josef Dvořák. Ještě větší popularitu získala inscenace s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem. A protože
dobré komedie nestárnou, uvidíte novou verzi s Leošem
Nohou (Okresní přebor), Barborou Mottlovou (Přístav)
a Evou Decastelo (Ohnivý kuře).
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GALERIE

Přehled výstav

do 10/03

Galerie Jiřího Trnky

Živly

V evropské kultuře jsou živly
v metaforické rovině obvykle
spojovány s astrologií, alchymií a s antickou mytologií.
V moderní době poučené o východní filosofické systémy se perspektiva chápání dále rozšiřuje. Členové Unie
výtvarných umělců Plzeň uchopili téma živlů pro svou
výtvarnou tvorbu klasickým i moderním způsobem,
v duchu tradic či zcela osobitě, bez omezení techniky
či materiálu.

do 19/05

DEPO2015

Za barokem –
výstava pro celou
rodinu
Poznejte baroko na vlastní kůži. Navrhněte nový klášter
nebo si zahrajte s hudebním kvartetem na zážitkové výstavě pro celou rodinu. Nesahat! tu prostě neplatí. Díky
audiovizuálním instalacím, virtuální realitě i zvukovým
efektům se stanete součástí děje a můžete ho také sami
vytvářet. Vyzkoušíte si, jak pracoval barokní architekt,
jaké se nosily šaty a ovládnete interaktivní Kladrubský
archifon. Vstup do expozice je zdarma.

od 01/02

Moving Gallery

Mysl pudla bloudí
a čeká na.
Moving Station zve na výstavu
ilustrací Anastasie Stročkové, absolventky Fakulty umění
a designu Ladislava Sutnara v Plzni a pražské UMPRUM.
Autorka ve své tvorbě poodkrývá svůj ilustrovaný svět
plný neznámých planet a neobvyklých živlů. Technika
foukaného fixu, kterou aplikuje ve svých ilustracích, utváří dokonalý celek v souladu s dějovou linkou obrazů. Část
výstavy je zarámovaná v tzv. lightboxech, které efektivně
zdobí a zútulňují prostor. Výstavu lze navštívit zdarma
během otevíracích hodin Moving Café, stylové kavárny
otevřené každý všední den od 10 do 19 hodin a také během programu Moving Station.
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od 01/02

Národopisné
muzeum

Život je sladký
„Cukráři jedou,
perníky vezou“

Prostřednictvím unikátních předmětů ze soukromé
sbírky Vladimíra Milta a ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska představuje výstava historickou cestu cukrářství z privátních kuchyní šlechtických a měšťanských
domácností do profesionálních cukrářských dílen. Objevují se zde také okrajové fenomény, jako je perníkářství a zmrzlinářství. Výstavu doplňují cukrářské výrobky
a artefakty vztahující se k jednotlivým cukrárnám a cukrářským závodům v městě Plzni. Autorem výstavy je vyučený cukrář a nadšený sběratel Vladimír Milt.

05–28/02

Galerie Evropského
domu SVK PK

„Udělejte něco…“
– umění k roku 68
a současnosti

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni organizuje s Katedrou
pedagogiky umění Akademie výtvarných umění v Mnichově projekt, jehož cílem je reflektovat uměleckými
prostředky studentskou revoltu na AVU v Mnichově
roku 1968 a události tohoto roku také v Československé
socialistické republice s přesahem k současné společenské situaci v Německu i ČR. Ačkoliv dějiny obou zemí lze
vnímat ve 20. a 21. století spíše jako paralelní a hledání
v nedávné minulosti styčných bodů spolupráce obou
sousedů je poměrně náročné, nalezení společné báze
porozumění je jedinou správnou cestou. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. února od 17 hodin.

od 08/02

Galerie Ladislava
Sutnara

Jaroslav Vančát

Jaroslav Vančát je historik umění, teoretik médií, pedagog a tvůrce videoinstalací. Je
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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také autorem řady odborných publikací a na Sutnarce
přednáší Dějiny umění. Kromě publikační a vědecké
činnosti v oblasti umění má na svém kontě ovšem také
řadu výstav. Výstava v Galerii Ladislava Sutnara je uvedena u příležitosti jeho životního jubilea a je zaměřená
na grafickou tvorbu.

14/02 / 17:00

Západočeská galerie
Pracovna republiky.
Architektura Plzně
v letech 1918–1938
Komentovaná prohlídka s kurátorem Petrem Domanickým provede veřejnost výstavou, která představuje první
komplexní pohled na architekturu Plzně v období první
republiky a na unikátní urbanistický proces, jímž město
tehdy prošlo. Součástí výstavy jsou cenné dokumenty, modely staveb a jedné z prvních neonových reklam,
snímky letecké i pohledy do interiérů, fotografie a úryvky
dobových filmů. Návštěvníci uvidí také vlastní pracovní
stůl architekta Karla Lhoty, spolupracovníka Adolfa Loose.

od 14/02

Galerie města Plzně

Jiné hlasy
Jiné pokoje

Jiné hlasy Jiné pokoje jsou
kolektivní výstavou vztahující se k nejednoznačnosti
milostných a rodinných vztahů. Zahájení výstavy bylo
záměrně stanoveno na den oslav svatého Valentýna
ve snaze naplnit tento u nás nepůvodní svátek prodavačů pohlednic smysluplnější záminkou k společnému
setkání. Vystavena jsou díla Simony Blahutové, Barbory
Lungové, Margity Titlové-Ylovsky, Daniely Baráčkové,
Slávy Sobotovičové, Přemysla Procházky a dalších.

20/02 / 17:00

Západočeská galerie

Paralely moderní
hudby a výtvarného umění

Další z přednášek Evy Bendové a Zdeňka Rabocha se
zastaví ve druhé polovině padesátých let, kdy na svět
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Západočeské galerii
začnou v březnu dvě výstavy:
v Masných krámech to bude výstava
ke Smetanovským dnům Jdi na venkov! Výtvarné
umění a lidová kultura v českých zemích 1800–
1960 a ve Výstavní síni „13“ výstava Kariéra s paletou, která bude věnována umění a umělcům
v 19. století.
přichází pop art a rokenrol. V roce 1956 na výstavě This
Is Tomorrow v Londýně vystavil Richard Hamilton první
díla, která můžeme označit jako pop art – umění s prvky
masmédií nebo populární hudby. Pop art otevíral umění
běžným lidem svými jednoduchými díly, nebyl složitý či
duchovní jako abstraktní expresionismus. V téže době
na druhé straně oceánu zakládá Dizzy Gillespie nový
orchestr, v sanfranciském klubu Cellar se koná první
jazz and poetry za přítomnosti básníků beat generation a v lednu 1956 vchází Elvis Presley poprvé do nashvillského studia firmy RCA. O tři roky později nahrává
Bobby Darin skladbu Mack The Knife, která se stane hitem desetiletí.

od 26/02

Studijní a vědecká
knihovna PK

O lidu pro lidi: odraz lidové kultury
v regionální literatuře 19. století
Venkovský lid byl v 19. století chápán jako uchovatel
národního jazyka, nositel kulturní identity a národních
hodnot. Národní obrození se začalo zabývat venkovem
a lidovostí jako nedílnou součástí dobové společnosti
a kultury. Zvýšený zájem o lidovou kulturu byl doprovázen nejen sběrem a následnou prezentací, ale také přebíráním jejích specifických forem a námětů soudobými
autory. Výstava, která je součástí Smetanovských dnů,
představí tyto činnosti na poli krásné i naučné literatury
na příkladech osobností vztahujících se k regionu rodem nebo působením a s využitím fondů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.
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od 01/02

VINIL Plzeň s.r.o.

Prodej
vstupenek
na 2. Plzeňský
ples přátel vína
24/02 / 14:00

ZOO

Poslední únorovou neděli
vyženeme z Plzně zimu!
Únor má být podle dlouhodobé předpovědi nejmrazivějším měsícem letošní zimy. Ale tradice se mají dodržovat. Takže i letos se bude poslední neděli tohoto
měsíce, tedy 24. 2., vyhánět zima z plzeňského dolíku.
Alespoň tak si to předsevzali organizátoři jubilejního
X. ročníku této oblíbené taškařice. A věří, že jim v tom
veřejnost, určitě již natěšená na jaro, pomůže. Vždyť
v pondělí začínají na Plzeňsku jarní prázdniny!
Rozpustilé Vyhánění zimy začne i letos ve 14 hodin
před 7. základní školou v sídlišti Vinice. Odsud se maškarní průvod společně s přihlížejícími přesune na statek Lüftnerka. Zde budou připomenuty některé staré
lidové zvyky spojené se zimou a předjařím. Především
bude setnuta hlava línému (slaměnému) kohoutovi.
Také se tady mezi sebou nemilosrdně utkají Zimomilci
s Jaromilci. Ještě se nikdy nestalo, aby nevyhráli ti druzí!
Další zastávka bude přibližně kolem 15. hodiny u Kalikovského mlýna. Dětem cestu zpříjemní svezení
na pivovarském voze taženém koňmi a vezoucím
něco na zahřátí. Vůdčí postava průvodu Jaromil X.
zde pronese svoji hlavní řeč a vyhlásí a odmění nejvtipnější masky. Ceny budou letos prémiové – jak
se sluší na jubilejní ročník! Zejména tu však vzplane
a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy – Morana. Odpolední program uzavře před radnicí soutěžní pojídání masopustních koblih Plzeňský koblížek
o titul koblížkového krále a prince.
Vyhánění zimy z plzeňského dolíku je první letošní
akcí v rámci celoročního víkendového a svátečního
doprovodného programu v Zoologické a botanické
zahradě města Plzně finančně podpořeného Plzeňským krajem.
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Po úspěšném prvním ročníku Plzeňského plesu přátel vína se letos můžete těšit na jeho pokračování.
Tentokrát ve dvou termínech, 8. a 9. března. Plesy
se opět uskuteční v Bolevecké Sokolovně za osobní
účasti vybraných vinařů a doprovodného programu. Vstupenky k dostání v předprodeji na stránce
www.vinil.cz za cenu 350 Kč.

od 01/02

Brumex Fashion

Likvidace zimní
kolekce dětské
módy
Brumex Fashion, jehož prodejnu najdete na adrese
Palackého 12, pokračuje s velkým výprodejem dětského oblečení ve velikosti 50–140. Zimní oblečení můžete pořídit až s 80% slevou. Špičkovou dětskou módu
španělské značky Mayoral a italské značky Brums nakoupíte i online na FB: Brumex Fashion.

02/02 / 13:00

Zámek Zbiroh

Pohádková cesta
ke 12ti měsíčkům
V sobotu 2. února od 13:00
bude v zámeckém parku Zámku Zbiroh připravena
Pohádková cesta. Pomůžete Marušce sehnat v zimě
fialky? Půjdete ke 12ti měsíčkům pro jahody? Po cestě se můžete ohřát u ohně a na konci si opéct vlastní
špekáčky. Na děti čeká spousta legrace a zábavné
úkoly a na nádvoří zámku bude probíhat jarmark.
Otevřena bude i zámecká expozice od 10:00 do 17:00
a středověká krčma U Rudolfovy kratochvíle. Doporučujeme rezervaci vstupu na pohádkovou cestu
na e-mailu info@zbiroh.com. Cena vstupného na pohádkovou cestu je 70 Kč pro děti i dospělé.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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02–03/02

Měšťanská beseda

Kolem světa

Vydejte se ještě před začátkem
turistické sezóny kolem světa, načerpejte inspiraci pro vlastní cesty nebo si aspoň
takhle splňte dávné sny a touhy po poznávání dalekých
zemí. Cestovatelské přednášky vás přenesou do Kanady, Uzbekistánu, Ománu, komunistické Koreje, do Indonésie nebo na trek do Bolívie. V rámci doprovodného
programu se budou podávat tradiční jídla, prodávat
asijské výrobky nebo tančit tance z Jávy, Bali a Sumatry.
Účastí na festivalu Kolem světa přispějete na rozvojové
projekty v Indonésii organizace Kintari foundation o.s.

09/02 / 20:00

Parkhotel

Plzeň vítá
Valentýna
Nenechte si ujít ples sezóny
2019 a přijďte přivítat valentýnský čas v rytmu swingu!
Přeneste se do bláznivých a bezstarostných dvacátých
let dvacátého století. K tanci a poslechu zahraje Dance
Band Plzeň a King Swing Milana Benedikta Karpíška, vystoupí Andílci s P. Režným a M. Novotným, swingové taneční vystoupení ve valentýnském duchu a malou lekci
swingu nabídne taneční klub Black&Wait s Markétou
Čekanovou a Jiřím Bránským. A navíc vás čeká oblíbený
zábavný fotokoutek, účesy a malování ve valentýnském
duchu, valentýnské hraní a tombola. Svátečním večerem provede moderátor Jan Kovařík. Předprodej vstupenek na Plzeňské vstupence.
NESLAVTE... BAVTE SE!

14. 2. | 15–19

HODIN

Dárek
a nákup
VALENTÝNSKÝ FOTOBOX

TIP NA BŘEZEN
22–29/03

Moving Station,
Knihovna města
Plzně

Jeden svět
Plzeň

Další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se blíží! Můžete se těšit na desítky zajímavých snímků,
originální doprovodný program i 3 předprojekce.
Festivalové filmy přinesou nový pohled na takové jevy, jako je rozdělení společnosti, populismus,
klimatická změna, migrace, politické otřesy v různých částech světa, sociální nerovnosti, chudoba a alternativní životní styly. Hlavním tématem
festivalu je BEZPEČNÁ BLÍZKOST. Kdo jsem? Kam
patřím? Vaše identita je jako zbraň v rukou populistů, kteří společnost ostře rozdělují podle linky
„my vs. oni“ a vymezují jednu skupinu vůči druhé – „lid“ vůči „elitám“, „domácí“ a „cizinci“ nebo
třeba „pražská kavárna“ proti „obyčejným lidem“.
Více informací najdete na www.jedensvet.cz/plzen nebo na facebooku festivalu www.facebook.
com/jedensvetplzenasusice.

14/02 / 15:00

OC Plzeň
Rokycanská

Neslavte. Bavte se

ZDARMA

 SDÍLEJTE FOTKY NA NAŠEM FACEBOOKU 
Také si myslíte, že svátek svatéA VYHRAJTE POUKÁZKU DO TESCA!
ho ZAValentýna
není nic pro vás? V OC Plzeň na RokycanNÁKUP NAD 200 KČ V NAŠEM OC
VALENTÝNSKÝ DÁREK
ské vám
to rozhodně vymlouvat nebudou, ale dobře
vědí,
že překvapit někoho blízkého je vždycky fajn
www.oc-plzen.cz
a taky že stejně tenhle den půjdete nakupovat. Proto
tu připravili odpolední zábavu s odměnou za nákup.
Mezi 15. a 19. hodinou najdete v pasáži centra fotobox
Rokycanská 1424/128, Plzeň

únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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s obsluhou. Focení bude zdarma a originální fotku
ihned dostanete do ruky, anebo ji můžete získat elektronicky. Navíc když hostesce ukážete účtenku z jakéhokoliv obchodu (mimo hypermarket Tesco) v hodnotě nad 200 Kč, budete si moci vybrat dárek. A když
nasdílíte svou právě získanou fotku na FB obchodního
centra, můžete vyhrát poukázky na nákup do Tesco
v hodnotě 600 Kč! Pět výherců vylosují 18. února.

15/02 / 18:00

Měšťanská beseda

Dnes čtu já:
Josef Formánek

Autorské čtení z knih Dvě slova
jako klíč a Umřel jsem v sobotu, beseda a po přestávce
projekce celovečerního filmu Úsměvy smutných mužů
– to všechno nabídne setkání s jedním z nejoblíbenějších současných českých spisovatelů. V laskavé knize
o hledání smyslu života Dvě slova jako klíč se magicky
propojují podivuhodné osudy lidí z různých koutů světa. Naproti tomu v knize Umřel jsem v sobotu vypráví

T I P NA Ú N O R
21–24/02

TREFFPUNKT:
Plzeň
v Regensburgu
Hudba s tancem, film s divadlem, umění a kreativita – Bavorsko s Čechami! O setkávání bude
česko-bavorský festival TREFFPUNKT, který
21.–24. 2. 2019 v Regensburgu odrazí kulturní
pestrost partnerských měst. Na programu bude
rock, swing i dechovka, němý film, dokument
o železné oponě, loutkové divadlo, autorské čtení i tvůrčí dílny. Regensburg leží necelé 2 hodiny
cesty autem nebo 2,5 hodiny vlakem (přímý spoj
z Plzně). Pro jednodenní výlet můžete využít autobus vypravený městskou organizací Plzeň-Turismus v sobotu 23. 2. v 9:00 od DEPO2015; jízdenky zakoupíte předem v infocentru na náměstí.
Program najdete na webu www.treffpunkt.cz
v sekci Festivaly. Projekt je financován z fondů EU,
Cíl Evropská územní spolupráce.
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autor příběh o ztrátě dítěte, o osudu a naději. O tom, co
se stane, když se nevyrovnáme s minulostí. Přijde vůbec
nějaká budoucnost?

16/02 / 21:00

DEPO2015

Electroswing
Plzeň Vol. XI
Žádaný taneční galavečer se
poprvé uskuteční v DEPO2015 a na zbrusu nové taneční podlaze. Ve vyšperkovaném programu večera
to roztočí hvězdy z domova i ciziny. Můžete se těšit
i na oblíbenou taneční minilekci, stylový fotokoutek,
velký taneční parket, veselou latin beats fiestu v kavárně a spoustu dalších překvapení. Celý program
tančírny je průběžně aktualizovaný na stránkách
www.electroswingplzen.cz.

17/02 / 10:00–17:00

DEPO2015

Svatební korzování – svatební
veletrh jinak
Svatební korzování – svatební veletrh jinak, to jsou nejen
svatební šaty, kadeřnictví, šperky, fotografové a dorty.
V rámci doprovodného programu vás čekají přehlídky
svatebních šatů, cestovatelský stand-up Slávka Krále o afrických svatbách, dozvíte se něco o čajových obřadech,
nebo si budete moct vyzkoušet svatební henu. Také jsou
pro vás připraveny workshopy a svatební charitativní bazárek na podporu nemocné Emmičky a mnoho dalšího.
Celým dnem vás hudebně provede jako každý ročník
DJ Poeta. Moderátorem celé akce bude David Brabec.
Více se dozvíte na stránkách www.korzujeme.cz, na facebooku a instagramu.

22/02 / 20:00

Parkhotel

 VI. Reprezentační
X
ples PKFS
I fotbalisté rádi tančí. Jejich ples
vždycky stojí za to. Letos na něm vystoupí Helena Vondráčková, Těžkej Pokondr a skupina Slza. K tanci hraje
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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Happy Band a organizátoři slibují i překvapení Art Produkce. Vstupenky v ceně 500 Kč můžete zakoupit na sekretariátu PKFS ve Štruncových sadech, Jižní věž stadionu. Nebo si o ně zavolejte na číslo 731 125 126.

23/02 / 10:00–15:00

Pivovarské
muzeum

Kreativní zimní
dílny
Nenechte si poslední únorovou sobotu ujít kreativní
dílny v Pivovarském muzeu. Vyrobíte ptačím rodinkám
domov, funkční dřevěnou budku, a sobě tak přinesete
radost z jejich spokojeného zpěvu. Nebo vytvořte jako
dárečky svým blízkým závěsné dřevěné srdíčko či ptáčka. Vstupné na dílny činí 50 Kč, děti do 6 let mají vstup
zdarma. Od 4. února zde můžete také navštívit výstavu
u příležitosti nedožitých sedmdesáti let a desátého výročí od úmrtí Ivana Hostaši. Výstava s názvem Keramika
z období 1991–2007 bude k vidění v prostorách Pivovarského muzea jen do 28. února. Ivan Hostaša je držitelem
několika prestižních zahraničních ocenění a jeho maják
v Chvojkových lomech v Plzni je zapsán v Guinessově
knize rekordů. Více informací na www.prazdrojvisit.cz.

08–09/03

SOU
Elektrotechnické

Cestovatelský
festival Letem
světem v Plzni

Zajímá vás, jak se točil dokument Století Miroslava Zikmunda a chcete nahlédnout pod cestovatelskou kapotu legendární dvojice Hanzelky a Zikmunda v rámci
projektu Zikmund 100? Chcete se vydat do Keni, Káhiry, Malého Tibetu, Indie, DR Konga, Ekvádoru, nebo se
rovnou inspirovat cestou kolem světa? Na festivalu toto
vše najdete. Hlavní program tvoří komentované fotoprojekce cestovatelů, dobrodruhů, fotografů a dalších
hostů. Uvidíte taneční vystoupení, výstavy fotografií,
můžete ochutnat exotické pokrmy a nápoje, zúčastnit
se workshopů, prohlédnout si prodejní stánky a samozřejmě se také těšit na společná setkání se zajímavými
osobnostmi. Festival je určen nejen pro zkušené cestovatele, ale i pro širokou veřejnost. Všichni zde načerpají
inspiraci, naleznou zajímavé tipy a postřehy.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 23. března bude uvítáno
bohatým soutěžním programem
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně jaro a současně bude symbolicky
po zimě otevřena Česká řeka pod statkem Lüftnerka.
… že do březnového dílu pořadu Publicisté.cs –
aktuálně přislíbil účast Matěj Stropnický.
… že se v Měšťanské besedě nově konají autorská
čtení pod názvem Teď čtu já. Po čtení bude následovat povídání s diváky a příležitostně také projekce filmů natočených podle literární předlohy.
… že počátkem dubna proběhne další ročník
Arabfestu (3.–14. 4.).
… že koncem března proběhne další ročník festivalu světla Blik blik (29.–30. 3.).

TIP NA ÚNOR
od 11/02

Yogafriends
studio

Nový semestr
a nové prostory
Studio Yogafriends v Kollárově ulici otevírá další
cvičební prostor pro kurzy jógy! Přijďte se podívat na zbrusu nový komorní sál na cvičení, který
pojme maximálně deset lidí. Těšit se můžete na individuální přístup a klid pro vaši jógovou praxi.
V novém rozvrhu nabízí Yogafriends lekce pro
úplné začátečníky, antistres jógu a meditace, více
hatha jógy a také více ashtangy. Novinkou jsou
také otevřené lekce polední a dopolední jógy bez
nutnosti rezervace. Věnovat se vám tu bude široká
škála zkušených lektorů jógy a pilates. Ať jste ženy,
muži, zkušení, nezkušení, těhotní, děti, ohební, neohební – Yogafriends studio je pro všechny. Protože jóga i pilates je pro všechny. Přijďte se o tom
přesvědčit. Nový semestr je skvělá příležitost!
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14/02

Cinema City

Alita: Bojový Anděl / akční / sci-fi
James Cameron se jako režisér podepsal pod Avatara, Terminátora, Titanic nebo Vetřelce. Robert Rodriguez natočil Sin City
nebo Desperado. A teď se tihle dva filmařští géniové rozhodli
spolupracovat. Cameron jako producent a Rodriguez jako režisér. Jejich společný projekt Alita: Bojový Anděl je adaptace
kultovního japonského komiksu, který se odehrává v daleké
budoucnosti, kdy je naprosto běžné, aby si lidé upravovali svoje
těla mechanickými součástkami. Na místním smetišti najde jednoho dne doktor Ido Alitu, bez přehánění napůl dívku a napůl
stroj, její mozek je však dokonale lidský. A sama neví, co je zač
a odkud přichází. Celý svět je pro ni velká neznámá, přesto si tu
brzy najde přátele a kamarády a pochopí, jak to v drsném městě
funguje. Pak se ale ukáže, že za slupkou mladé a zvídavé dívky se
skrývá dokonalá zbraň. Alita je stroj na zabíjení, ale zabíjet nechce.
Ve světě, kde má lidský život pramalou cenu a kde našla lidi, kteří jí
jsou blízcí, ale možná nebude mít jinou možnost. Zvlášť, když o její
schopnosti a minulost projeví zájmy ti nejmocnější a nejnebezpečnější vládci celé metropole. Hlavní role
se ujala talentovaná Rosa Salazar, dorazí ale i oscarové hvězdy jako Christoph Waltz, Mahershala Ali nebo
Jennifer Connelly. A aby toho nebylo málo, tvůrci slibují trikovou revoluci!

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
				Kino Káčko

07/02

LEGO®příběh 2 / animovaný
Stavebnice Lego je globální fenomén a už dávno nejde jen o kostičky. Fanoušci si můžou kupovat oblečení, děti nosí školní tašky, existuje spousta videoher
a v poslední době i filmy. A právě pokračování toho prvního a nejúspěšnějšího
teď míří do kin. V LEGO®příběh 2 se vrátíme do města Bricksburg, které se
po pěti letech opět dostává do velkých problémů. Objevuje se totiž hrozba, na kterou jeho obyvatelé nebyli připraveni. Do jejich světa totiž dorazili nájezdníci ze světa LEGO DUPLO®, kteří možná vypadají roztomile, ale dovedou
ničit líp než uragán a zemětřesení dohromady. Obyvatelé Bricksburgu nestačí svoje město opravovat a hrozí opravdová katastrofa. Sympaťák Emmet, drsná Hustěnka, ale třeba i Batman tak musí vyrazit do boje a cestovat do neprobádaných koutů svého světa. A navštíví třeba i muzikálovou galaxii! I LEGO®příběh 2 by tedy měla být pořádně
divoká jízda pro malé i velké diváky. Kino Beseda uvede 16. února, Kino Káčko 9. a 10. února.

07/02

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Na střeše / drama / komedie
Stejně jako spousta jiných herců se i Jiří Mádl rozhodl, že to zkusí i za kamerou
a jeho celovečerní debut Pojedeme k moři se hodně povedl. Po pěti letech je tu
s dalším filmem, pod který se podepsal jako režisér a i tentokrát to bude komedie, v níž ovšem bude místo i pro pár smutnějších momentů. Na střeše se točí
kolem dvou zcela odlišných mužů. Stárnoucí profesor Rypar nemá rád nikoho a nic, nerozumí dnešnímu světu a není
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to zrovna přátelský člověk. Vietnamský mladík Song zase nemá kam jít a ocitl se v zoufalé životní situaci. A ti dva se
potkají na střeše a navzdory všem rozdílům se Rypar rozhodne nechat mladíka u sebe bydlet. Může jejich soužití ale
vůbec fungovat? A nezradí Song důvěru Rypara, který díky novému spolubydlícímu možná začíná pomalu zjišťovat, že
lidé nejsou tak špatní, jak si vždycky myslel? V hlavních rolích se objeví Alois Švehlík a Duy Anh Tran. Kino Beseda uvede
25. února, Kino Káčko 14. února.

Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

07/02

Marie, královna skotská / drama / historický
Skotskou královnou se Marie stala, když jí bylo pouhých šest dní. V šestnácti se
vedle Skotska stala i vládkyní Francie, ale pokud byste jí chtěli její život a kariéru závidět, tak by to asi nebyl úplně dobrý nápad. Marie totiž musela bojovat
nejen s divokými skotskými klany a uspět ve světě, který byl vyhrazený především mužům, ale hlavně ji čekal střet s její konkurentkou a pokrevní příbuznou
Alžbětou, vládkyní Anglie. Té se ani trochu nelíbilo, že na trůnu Skotska sedí právě Marie a že její syn Jakub by mohl
být budoucí král. Jejich vzájemná averze postupně přerostla v otevřené nepřátelství a oběma bylo jasné, že v Evropě
není místo pro obě dvě a že je jen otázka času, kdy dojde ke střetu, ze kterého může vyjít živá jen jedna. Příběh dvou
fascinujících panovnic, které dějiny postavily proti sobě, láká nejen na opulentní kostýmy a výpravu, ale i na herecké
výkony Saoirse Ronan a Margot Robbie. Kino Beseda uvede 20. února, Kino Káčko 8. února.

07/02

CineStar, Cinema City

Potomek / horor / thriller

S dětmi jsou občas problémy, obvykle to jsou ale takové obyčejné věci jako třeba rvačka se spolužáky, špatné známky nebo to, že zkusí ve dvanácti cigarety. Miles z hororu Potomek však není úplně obyčejný kluk. Je zlý, nevyzpytatelný a agresivní. Hodně agresivní. Jeho maminka ho sice miluje, i ona však tuší, že s jejím synkem není něco v pořádku,
a tak se rozhodne vyhledat pomoc profesionálů. Při pátrání po pravdě jí ale obyčejní psychologové nepomůžou,
ale nakonec se najde odborník, který jí řekne, že má co do činění s něčím, co si ani nedovedla představit. Tělo jejího
syna totiž podle všeho ovládá duše někoho, kdo zemřel při strašlivé tragédii. Povede se Milesově matce zabránit
nejhoršímu a zachránit svého syna? Hlavní roli si zahrála Taylor Schilling ze seriálového hitu Orange is the New Black.

14/02

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Léto s gentlemanem / komedie / romantický
Jaromír Hanzlík je herecký klasik, ale člověk by si řekl, že ve svých sedmdesáti letech je na roli romantického hrdiny možná přece jenom už trošku starý. On sám
si to ale nemyslí a v novince Léto s gentlemanem se ujal nejenom hlavní role,
ale sám si i napsal scénář. Uvidíme, jak mu ta romantika půjde. Děj se točí okolo
Anny a jejího manžela. Jejich vztah už dost vychladnul, a tak když odjíždějí každé léto na chalupu do středních Čech,
ani jeden z nich žádné vzrůšo nečeká. Anna se nudí, její muž si staví modely nebo chodí do hospody. Pak se ale objeví
Artur, elegantní postarší frajer s chováním gentlemana, který Annu uchvátí. A navíc to vypadá, že jde o nového majitele místního zámku. Anna je jeho galantností okouzlená a rozhodne se kývnout na jeho nabídku a vyráží s ním čím
dál častěji na výlety za dobrodružstvím. Bude se jí ještě vůbec chtít vrátit do nudného manželství? Vedle Hanzlíka se
objeví Alena Antalová, Igor Bareš nebo Lucie Vondráčková. Kino Beseda uvede 28. února, Kino Káčko 15., 17. a 23. února.

21/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Jak vycvičit draka 3 / animovaný
Filmy z animované série Jak vycvičit draka patří k těm nejzajímavějším, které jsme v posledních letech mohli v kinech vidět, a není důvod bát se, že by trojka byla slabší. I tentokrát se podíváme na ostrov Blp, kde žijí Vikingové
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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společně s draky. Ještě před pár lety to byli nepřátelé, kteří si šli po krku, ale teď jsou z nich kámoši, vzájemně si
pomáhají a nedovedou si představit, že by to bylo jinak. Všemu tomu vládne náčelník Škyťák a zdá se, že všechny
čeká jen zářná budoucnost. Ale nečeká. Blíží se totiž armáda lovců draků, kteří chtějí všechny létající potvory chytit,
nebo zlikvidovat. Nebezpečí je každou chvíli blíž a blíž, a Škyťák, jeho lidé a jeho dračí kámoš Bezzubka tentokrát
možná nebudou mít kam utéct. A aby toho nebylo málo, objevila se bílá dračice Běloběska, do které se Bezzubka
totálně zamiloval. Je ale otázka, jestli na lásku vůbec budou mít čas. Velkolepá jízda by měla potěšit všechny fandy
předchozích dílů i každého milovníka pořádného animovaného dobrodružství. Kino Káčko uvede 23. a 24. února.

21/02

Cinema City, Kino Káčko

Všichni to vědí / drama / thriller
Penélope Cruz a Javier Bardem jsou nejen asi největší Španělské herecké hvězdy současnosti, ale i životní partneři. A doma jim to evidentně klape, protože
společně natočili už několik filmů a asi zkrátka nedovedou být jeden bez druhého. Jejich novinku Všichni to vědí navíc režíroval íránský režisér Asghar Farhadi,
jenž má doma za dramata Rozchod Nadera a Simin a Klient Oscary, jejich novinka by tak mohla být vcelku zajímavá. Odehrávat se bude na španělském venkově mezi vinicemi, kde se chystá svatba,
na kterou pochopitelně přijíždí i sestra nevěsty Laura. Všechno probíhá přesně podle plánu, hosté si užívají atmosféru
a nevěsta se těší před oltář, pak ale beze stopy zmizí jeden ze svatebčanů. A při jeho hledání se ukáže, že za všemi těmi
úsměvy se skrývá i pár ošklivých tajemství a že o sobě dala vědět minulost hrdinů, kterým je úplně jedno, že zkazí nejen
svatbu, ale možná i vztahy mezi všemi svatebčany. Kino Káčko uvede 21. února.

		

CineStar, Kino Káčko

21/02

Úhoři mají nabito / komedie
Režisér Vladimír Michálek sice natočil slavná dramata, jako Je třeba zabít Sekala,
Zapomenuté světlo nebo Babí léto, komediálnímu žánru se ovšem taky nevyhýbá. Jestli ho zvládá stejně dobře jako vážné příběhy, můžete posoudit sami.
Úhoři mají nabito se točí kolem ne úplně obyčejných hrdinů. Jde o partu kamarádů, kteří před nudou všedního života utíkají k neobvyklé hře, při níž se vydávají
za členy zásahového oddílu URNA. Je to trochu pitomá, ale v podstatě dost nevinná zábava. Občas evakuují kulturák,
udělají binec na svatbě nebo něco podobného. Nechtějí nikomu ublížit, osud si pro ně ale připraví jedno hodně nepří-
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Filmové premiéry

jemné překvapení. Když se i se svým vybavením a falešnými uniformami octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném
místě, zjistí, že hrát si na policajty není žádná legrace, když proti nim stojí skuteční zločinci. Ale už je pozdě vzít roha.
Hlavní role si rozdělili Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek nebo Jiří Vyorálek. Kino Káčko uvede 22. a 24. února.

21/02

Cinema City

Mrazivá pomsta / akční / drama / thriller
Před deseti lety asi Liam Neeson nečekal, že se na stará kolena stane akční
hvězdou, ale povedlo se to. Herecký matador a bývalý boxer s tím fyzicky nemá
problém a jeho charisma mu zaručuje, že když dojde na vyhrocenou situaci, rozhodně v ní nebude působit nepatřičně. V Mrazivé pomstě ho opět čeká nějaké
to násilí a bude si muset zašpinit ruce krví, tentokrát ovšem nehraje žádného
policajta nebo tajného agenta, ale naprosto obyčejného chlapíka Nelse Coxmana, který má v malém městečku na starost to, aby byly čisté silnice, a tak se svým pluhem brázdí okolí a sousedi ho za to mají rádi. Pak ovšem za velmi podivných okolností zemře jeho syn a Nels zjistí, že v tom měl možná prsty nebezpečný obchodník s drogami. A rozhodne
se pro pomstu. Dobrák se srdcem na pravém místě na první pohled nemá proti zkušeným zabijákům šanci, ale brzy
se ukáže, že se v téhle situaci cítí jako ryba ve vodě. A že sněžný pluh může být při likvidaci protivníků efektivní zbraň.

28/02

CineStar, Cinema City

Všechno nejhorší 2 / horor / thriller

Horor Všechno nejhorší patřil k těm povedenějším, které se v posledních letech objevily v našich kinech. Mohla za to
především chytrá zápletka, ve které mladá hrdinka utíkala před vraždícím maskovaným maniakem, který ji ale vždycky
nakonec dostihl. Po smrti se ale vždycky znovu probudila ten samý den ráno a došlo jí, že se dostala do časové smyčky,
ze které může uniknout jen tehdy, když přežije a zjistí, kdo ji chce zabít. To se jí nakonec povedlo, ale vzhledem k tomu,
že tu máme dvojku, se z toho asi moc dlouho neradovala. Vysokoškolačka Tree zjišťuje, že ještě zdaleka není konec, že
jí pořád jde někdo po krku a že se opět octla v časové smyčce. Tentokrát se ale hraje podle trošku jiných pravidel a smrt
může být blíž, než kdy dřív. Povede se jí zvítězit a přežít i tentokrát? Stejně jako minule se ujala hlavní role Jessica Rothe.

		

CineStar, Cinema City

28/02

Co jsme komu zase udělali? / komedie
V roce 2014 se i v českých kinech objevil francouzský komediální hit Co jsme
komu udělali?, jehož hrdiny byli stárnoucí a konzervativní manželé Claude
a Marie. Ti se museli vyrovnat s tím, že tři z jejich dcer se rozhodně nevdávaly
tak, jak si oni jako rodičové představovali. První dcera si vzala muslima, druhá
žida a třetí číňana, ale nějak se s tím nakonec srovnali. A doufali, že čtvrtá svatba bude konečně taková, jakou si pro svou holčičku vysnili. Jenže to nevyšlo… ale byla to legrace, a tak tu máme
pokračování. Claude a Marie a jejich ne úplně obvyklá rodina se naučili spolu vycházet, teď to ale vypadá, že všechny čtyři jejich dcery i jejich manželé z těch či oněch důvodů chtějí opustit Francii. Což znamená, že Claude s Marií
neuvidí ani svoje děti, ani svoje vnoučata, a to se jim ani trochu nelíbí. Rozhodnou se tedy mladší generaci ukázat,
že není důvod Francii opouštět, protože je to nejlepší země na světě. I když to tak možná ve skutečnosti úplně není.

28/02

Cinema City

Colette: Příběh vášně / drama / životopisný

Keira Knightley patří mezi herečky, kterým sluší historický žánr a kostýmy a potvrdí to snad i ve své novince Colette:
Příběh vášně. Ten se točí okolo mladé dívky Sidonie-Gabrielle Colette, která vyrůstala na venkově a o světě moc
nevěděla. Zamilovala se však do spisovatele Willyho, s nímž odjela do Paříže. A město světel, kultury a umění ji
naprosto uchvátilo. Díky manželovi pronikla mezi francouzské bohémy a sama zatoužila psát, výsledkem byl první
díl knižní série Claudine, který ale musela vydat pod manželovým jménem. A byl to hit. Z páru se staly celebrity,
ale Colette nebyla nadšená z toho, že veškeré zásluhy si přisvojil její muž a vzhledem k tomu, že šlo o na svou dobu
hodně emancipovanou ženu, rozhodla se bojovat za pravdu a ukázat světu, kdo v tomhle manželství má opravdový
talent. Willy se však úspěchu a své manželky rozhodně nehodlá jen tak vzdát.
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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Názor Jiřího Suchánka

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Jiřího Suchánka
Jídlo a gastronomie je pro mne velký relax a zároveň plán B, kdybych vyhořel
jako kulturní manažer nebo se nějak jinak pomátl. Od patnácti jsem brigádně
běhal „po place“ v restauracích v Českém ráji. Během studií na vysoké škole
jsem se o prázdninách živil jako kuchař a číšník v USA, na Mallorce nebo v Česku, takže vím, jaká je to krásná práce, ale zároveň hrozná dřina. Nicméně slíbil jsem sobě
i rodině, že si nikdy neotevřu vlastní restauraci a nevstoupím do politiky.
Jídlo i vaření prostě miluji. Jednak mě to baví a zároveň se těším na společnost, která to pak celé spořádá.
Nejvíc mě baví navařit spoustu jídla, hodit na velký stůl a každý si pak bere, na co má chuť, hoduje se, pije se
a je veselo. Moje první kuchařská vzpomínka z dětství má podobu špaget s gothajem a kečupovou omáčkou.
To bylo první jídlo, které jsem se naučil od mámy vařit. Škoda, že tuto gurmánskou specialitu východního
bloku už nahradily italské varianty.
Italskou kuchyni ovšem mám také rád. Baví mě i kuchyně čínská, vietnamská, japonská, mexická, libanonská
a samozřejmě česká kuchyně. Inspiraci sbírám hlavně na cestách. Mám-li ale vařit já, může vaření trvat maximálně dvě hodiny. Pak už mě to nebaví, nebo stihnu při vaření vypít moc vína a kvalita jde pak dolů.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Doma vaříme hlavně těstoviny, lasagne, saláty s tuňákem, masem nebo třeba vejcem. Poslední dobou jedem
i hodně v luštěninách formou salátů z cizrny, čočky a zeleniny. No, a když je čas o víkendu, tak nějaká omáčka,
gulášek, zkrátka něco, co se dá pak dojídat v průběhu týdne. Vzhledem k tomu, že máme dvě menší děti,
nemůžu se úplně vyřádit s kořením a chilli papričkami, ale i tak se dá vařit velmi kvalitně a hlavně rychle.
Rozhodně ne ale podle Ládi Hrušky.
Můj největší gurmánský zážitek byl asi rok strávený v Šanghaji, kde dostanete za velmi rozumné peníze snad
padesát různých světových kuchyní ve špičkové kvalitě, protože se tam mísí to nejlepší z Asie, Oceánie a Blízkého východu. Jenom čínských kuchyní je oficiálně uznáno přes třicet, takže mandžuské pomalu dušené
jehněčí lýtko, v oleji smažená žabí stehýnka na sečuánský způsob, smažené lilky nebo kvalitně připravené
kung-pao jsou moje oblíbené pokrmy. Zkusil jsem i různé divnověci jako štíry, hady, brouky nebo krokodýla,
ale že by to byla nějaká exploze chutí, to ne.
V Plzni nejčastěji obědvám a snídám v DEPO2015, kde jsem hodně i pracovně. Když už ale opustím pevnost,
tak mě velmi baví vietnamské restaurace Ngon Ngon v Solní nebo Mely U Práce. Výborně vaří i v indické
restauraci Ganesh. Skvělou americkou kuchyni mají v Buffalo Burger Baru v Dominikánské. Radost mi udělala
nově otevřená osteria Martinská a z českých moderních klasik potom Srdcovka nebo Comix. Když připravujeme nějaký festival a tělo potřebuje pořádnou porci energie, tak vyrazíme s partou na oběd do Jídelny u koně.
No a na nejlepší pivo k Salzmannům nebo Na Parkán. Na skvělou kávu zase chodím do Le Frenchie, atmosféru
má Střecha ve Škroupově nebo kavárna v Moving Station. Nedávno jsem měl skvělé raw brownies ve Fresh
baru na náměstí Republiky. Rozhodně mě neurazí dorty a káva v CrossCafé. No a pak opět DEPO Café, kam
občas seběhnu z kanceláře, když potřebuju změnit prostředí nebo se lépe soustředit.
Jiří Suchánek,
ředitel DEPO2015
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To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

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.

od 01/02

el Cid

Dny španělské
paelly v el Cidu
Každý týden budou v restauraci
el Cid v centru Plzně nabízet speciální španělský pokrm
paella. Tento pokrm pochází z Valencie. Hlavní ingrediencí je kulatá rýže, zelenina, speciální pikantní koření
a šafrán. V únoru budete moci ochutnat třeba mořskou,
chorizovou, jehněčí se sušenými švestkami nebo nejznámější druh Valenciana s králičím a kuřecím masem. Dále
po celý únor v restauraci probíhá jeden z nejvyhlášenějších festivalů, který pořádá gurmán pan Maurer. V nabídce najdete španělské uzeniny, sýry, mořské plody nebo
grilované jehněčí maso s pastiňákovým pyré.

09/02 / 12:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Zabijačka, jak se
patří, v pivovaru

Láska k vepřovým hodům je
v našich končinách hluboce zakořeněná. Tak se nechte inspirovat zvyky našich předků a přijďte v sobotu
9. února od 12 do 17 hodin na vepřové hody na Forúnor 2019 | www.zurnalmag.cz

manku do Plzeňského Prazdroje! Ochutnáte jitrnice,
jelítka, tlačenky, ovar, guláš a další zabijačkové dobroty od mistrů řezníků z Plzeňského kraje. Nebo si jen
vyberete z bohatého sortimentu nabízených pochutin.
Na Formance se po celou dobu bude samozřejmě čepovat pivo a nebude chybět ani tradiční muzika. Vstupné
zdarma. Více info na www.prazdrojvisit.cz.

14/02

Pulcinella

Valentýnské menu
Láska prochází žaludkem, praví
stará lidová moudrost, a tak ani
letos nezůstávají restaurace pozadu s nabídkou speciálního menu k svátku zamilovaných. Oslavte jej třeba
dýňovou polévkou s uzeným lososem, burratou a dýňovým olejíčkem, hovězím tatarákem se šalotkou, kapary
a ančovičkou s kroketkou z telecího masa a opečenou
bruschettou, telecím steakem s krémovou hříbkovou
omáčkou a bramborovým fondantem či filetem z mořského vlka s fava fazolemi a bramborovým a batátovým
pyré a na závěr mousse z bílé čokolády s rybízovou
omáčkou a domácí ořechovou oplatkou. Včasná rezervace místa je nezbytností.

24–25/05

DEPO2015

Pivo & Rock
Klub malých pivovarů na vás
v květnu chystá festival spojující skvělá piva s výbornou muzikou! Těšit se můžete
na pivovary z Čech, Bavorska a Belgie. Představí se například pivovar Raven, U Lenochoda, Matuška Broumy,
Žatec, Zlatá Kráva Nepomuk, Ferdinand Benešov, Krušnohor, Plzeňský Bandita, Zhůřák, Dampfbier Zwiesel
nebo Falter regen. Dohromady bude k ochutnání přes
100 druhů piv ze 30 pivovarů. A kapely? Alkehol, Törr, Visací Zámek, Katr, Znouzecnost, Aušus, Anakonda Benda,
Zvlášňý Škola, Odyssea, Sifon a Jiří Schmitzer! Samozřejmostí je dostatek občerstvení a doprovodný program
se soutěžemi s pivní tematikou. Venkovní prostranství
bude patřit pivovarům a vnitřek kapelám, takže kdo
bude chtít pivo, nebude rušen hlukem. A kdo poslouchá
rock, bude mít samozřejmě přístup i k pivu. Vzhledem
k omezené kapacitě haly v DEPO2015 doporučujeme si
vstup zajistit včas. Plné vstupné na oba dny činí 750 Kč,
pouze pátek 390 Kč, pouze sobota za 490 Kč a pivo jen
na jeden den 50 Kč. Více na www.pivoarock.cz.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

3. 2. 10:30
		16:00
5. 2. 19:00
6. 2. 19:00
8. 2. 19:00
9. 2. 18:30
		19:00
10. 2. 14:00
11. 2.		
12. 2. 19:00
13. 2. 20:00
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 14:00
18. 2.		
19. 2. 19:00
20. 2. 19:00
21. 2. 19:00
22. 2. 20:00
27. 2. 19:00
28. 2. 19:00

Matiné – opera
Drahomíra a její synové – činohra
Orfeo – opera/-TITNabucco – opera/-CZ, DE TITLabutí jezero – balet
Lektorský úvod: Král Ubu
Král Ubu – činohra, premiéra
Nevěsta messinská – opera/-DE TITProhlídky divadla
Zkrocení zlé ženy – balet
Švandovo divadlo: Kdo je tady ředitel?
Modrovous – činohra
Král Ubu – činohra
Manon – balet
Drahomíra a její synové – činohra
Prohlídky divadla
Zkrocení zlé ženy – balet
Modrovous – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Divadelní ples
Orfeo – opera/-TIT-, derniéra
Nabucco – opera/-CZ, DE TIT-

foyer
Z
S3
V2
foyer
P
O2
V9
V11
V4
S9
O1
V1
V14

S4
V3

Nová scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 2. 19:00
2. 2. 18:30
		19:00
3. 2. 14:00
		19:00
5. 2. 18:00
		19:00
6. 2. 19:00
7. 2. 19:00
8. 2. 19:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2.		
12. 2. 19:00
13. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 19:00
18. 2.		
19. 2. 19:00
21. 2. 19:00
22. 2. 20:00
23. 2. 19:00
24. 2. 10:30

30

Duch (Ghost The Musical) – muzikál
S6
Lektorský úvod: Veselá vdova
foyer
Veselá vdova – opereta, premiéra
A
DONAHA! – muzikál
DONAHA! – muzikál
Přednáška Eugene Chaplina
Chaplin – balet
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N2
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N7
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Veselá vdova – opereta
OB
West Side Story – muzikál
S8
Prohlídky divadla
Tartuffe – činohra
N5
Tartuffe – činohra
N14
Hamlet – opera/-TIT-, derniéra
S2
Zácpa – činohra
Veselá vdova – opereta
N17
Prohlídky divadla
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
KMD14
Tartuffe – činohra
N11
Divadelní ples
Sluha dvou pánů – činohra
Muzikálové matiné Pavla Režného – muzikál
foyer

		20:00 N octurno DJKT: Renesanční písně z britských ostrovů
– opera
foyer
26. 2. 19:00 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N9
27. 2. 19:00 Romeo a Julie – balet
28. 2. 19:00 West Side Story – muzikál

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. 2. 11:00
		13:00
3. 2. 14:00
5. 2. 19:00
8. 2. 19:00
10. 2. 14:00
14. 2. 18:00
16. 2. 18:40
		19:00
20. 2. 19:00
22. 2. 20:00
24. 2. 19:00
26. 2. 19:00

Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Prodáváme nevěstu – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Jenom konec světa – činohra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Setkání před premiérou… tentokrát Dobře placená
procházka
foyer
Lektorský úvod: Dobře placená procházka
foyer
Dobře placená procházka – muzikál, premiéra
Dobře placená procházka – muzikál
Divadelní ples
Sweeney Todd – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra

Divadlo Alfa

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

2. 2. 15:00
4. 2. 09:00
7. 2. 09:00
9. 2. 15:00
11. 2. 09:00
		19:00
12. 2. 09:00
16. 2. 15:00
18. 2. 09:00
21. 2. 09:00
23. 2. 15:00
25. 2. 19:00

Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici (také 5. 2.)
Pohádky ovčí babičky (také 8. 2.)
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí
Divadlo pod Palmovkou: Poslední důvod, proč se nezabít
Otesánek (také 13., 14. a 15. 2.)
Otesánek
Tajemný hrad v Karpatech (také 19. a 20. 2.)
Perníková chaloupka (také 22. 2.)
Perníková chaloupka
Dejvické divadlo: Vražda krále Gonzaga

Divadlo Dialog

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

1. 2.
2. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.

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

Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
Višňový sad – komedie, hraje Herecký spolek D&D School
Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
Amy – komedie, hraje Orákulum
Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA

KINO BESEDA

4. 2.

19:00

6. 2.

19:30

7. 2.

19:30

17. 2.

19:00

18. 2.

19:00

20. 2.

19:00

ZPÍVÁM, TEDY JSEM
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
KAREL PLÍHAL
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
HOP TROP 40. SEZÓNA

DIVADLO
3. 2. 17:00/20:00
4. 2.

19:00

13. 2.

19:30

14. 2.

19:30

21. 2.

19:30

24. 2.

19:00

25. 2.

19:00

27. 2.

19:00

CAVEMAN
CELEBRITY
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
TÁTA
CAVEMAN
BOŽENA NĚMCOVÁ -–NEUMÍM
JINAK, NEŽ LÁSKOU
VELETOČ
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

OSTATNÍ ŽÁNRY
2. – 3. 2.

13:00

3. 2.

18:30

12. 2.

19:00

15. 2.

18:00

19. 2.

19:00

26. 2.

19:00

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
KOLEM SVĚTA
VANDRÁCI / VAGAMUNDOS V PLZNI
TO NEJLEPŠÍ Z JV ASIE
DNES ČTU JÁ: JOSEF FORMÁNEK
AFRIKA JINAK, AUTOSTOPEM –
SLÁVEK KRÁL @PLZEŇ
MAGICKÝ ISLAND

11. 2.

17:30

11. 2.

19:15

13. 2.

19:15

14. 2.

19:15

16. 2.

14:30

16. 2.

17:00

17. 2.

15:45

18. 2.

19:15

20. 2.

17:00

20. 2.

19:15

21. 2.

17:00

21. 2.

19:15

22. 2.

18:00

25. 2.

19:15

27. 2.

19:15

28. 2.

16:30

28. 2.

19:30

CESTA VEDE DO TIBETU
PRVNÍ ČLOVĚK
ŽENY V BĚHU
TICHO PŘED BOUŘÍ
PRO RODINY S DĚTMI
LEGO PŘÍBĚH 2
BOHEMIAN RHAPSODY
BAJADÉRA
ZRODILA SE HVĚZDA
BEAUTIFUL BOY
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
PRO SENIORY
HOVORY S TGM
JÁ, CLAUDE MONET
ZRODILA SE HVĚZDA
NA STŘEŠE
BOHEMIAN RHAPSODY
ANDRÉ RIEU:
PRO SENIORY
KONCERT ZE SYDNEY
LÉTO S GENTLEMANEM

DĚTI
3. 2. 14:30/16:00
10. 2. 14:30/16:00
16. 2.

14:30

17. 2. 14:30/16:00
24. 2. 14:30/16:00

O PEJSKOVI A KOČIČCE
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
HRAVÁ SOBOTA: MAŠKARNÍ BÁL
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
MYŠÍ POHÁDKA

2. – 3. 2. 2019

KINO BESEDA
1. 2.

18:00

4. 2.

19:15

6. 2.

19:15

7. 2.

17:00

7. 2.

19:15

8. 2.

18:00

9. 2.

14:30

9. 2.

17:00

ŽENY V BĚHU
VDOVY
SLOŽKA 64
PRO SENIORY
BALÓN
FAVORITKA
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
RAUBÍŘ RALF A INTERNET PRO RODINY S DĚTMI
BOHEMIAN RHAPSODY

K PRODEJI JSOU ZVÝHODNĚNÉ CELODENNÍ
VSTUPENKY NEBO VSTUPENKY
NA JEDNOTLIVÉ PŘEDNÁŠKY.
Vstupenky: Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
a Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

www.mestanska-beseda.cz
únor 2019 | www.zurnalmag.cz
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14. 2. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
15. 2. 19:00 H řbitovní aktovky aneb Na shledanou na … ! – černá
komedie, hraje Divadlo Propadlo
16. 2. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
		19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
17. 2. 19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
18. 2. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
19. 2. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
20. 2. 20:00 Grönholmova metoda – nemilosrdná komedie, hraje
Divadlo JakoHost
21. 2. 19:00 Všechny moje milenky – dramatická hra, hraje Zrcadlo
23. 2. 19:00 O Krakonošovi a disidentech – normalizační pohádka, hraje
Teritoriální tyjátr a Chlupatej kaktus
26. 2. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
27. 2. 19:00 Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh

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

Každý čtvrtek Jóga s Dášou Nesvedovou – přihlášky posílejte na e-mail
dasa.nesvedova@seznam.cz
1.–3. 2.		
SmallBalls Open 2019 – třetí ročník mezinárodního turnaje
ve stolním fotbale
7. 2. 19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
(také 21. 2.)
8. 2. 20:00 Fortel a Jelení Loje – dvojkoncert hereckých kapel
11. 2. 19:00 Teátr Vaštar: Romeo a Julie – jací blázni jsou ti lidé!
12. 2. 19:00 Jakub Čermák & Johan: Po tvých hrobech šlapu – původní
dokumentární inscenace
14. 2. 19:00 Jiří Honzírek a kol. & Johan: Internet věcí – původní
autorská inscenace
20. 2. 19:30 Literární večer – uvedení knihy Z. Barborky Hommage
22. 2. 19:00 Pěvecké vystoupení Vol. 5 – vystoupení zpěváků z kurzů
Mirky Novak
		19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
24. 2. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Otěstánek – pohádka inspirovaná K. J. Erbenem, hraje Studio DAMÚZA
25. 2. 19:00 Jan Burian – koncert

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 1. 3.		
J di na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960
Výstavní síň „13“
do 28. 2.
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
Kulturní program během výstavy:
7. 2. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci Divadla J. K. Tyla
v Plzni
8. 2. 18:00 Sladká Francie – pořad francouzských šansonů a poezie,
účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
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14. 2. 17:00 P racovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
– komentovaná prohlídka, provází Petr Domanický
15. 2. 18:00 Humor ze zámoří – humoresky a fejetony Stephena
Leacocka, účinkuje Poetické divadlo
20. 2. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: 2. polovina
50. let: Rock and roll, pop art a „nové obrazy člověka“
– 7. díl přednáškového cyklu, přednáší Zdeněk Raboch
a Eva Bendová
22. 2. 17:00 Představení knihy spisovatele Ivo Fencla: Občan Starého
Plzence – vzpomínky na dětství
23. 2. 16:00 Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
– komentovaná prohlídka, provází Monika Hubková

Galerie města Plzně

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

3. 2. 13:00 T vořivá neděle – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
14. 2. 17:00 Jiné hlasy Jiné pokoje – vernisáž výstavy
14. 2.–7. 4. Jiné hlasy Jiné pokoje – výstava

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
5. 2. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků I. – přednáška
6. 2. 17:00 Literární čaj o páté – Ivo Fencl: Setkání s Foglarem
7. 2. 17:00 „Schalekovi: Středoevropská rodina“ – vernisáž výstavy,
projekce filmu za účasti autora Ralfa Pasche (VZC)
12. 2. 17:00 Japonsko: Život v éře samurajů II. – cyklus přednášek (VZC)
14. 2. 17:00 Genealogie – cyklus přednášek (VZC)
19. 2. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků II. – přednáška
26. 2. 17:00 O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře
19. století – vernisáž výstavy
26. 2.–2. 4.	O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře
19. století – výstava
28. 2. 16:00 Exkurze pro veřejnost
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 2. 15:00 Nejlepší knihy dětem – vernisáž výstavy (AK)
4. 2.–29. 3. Nejlepší knihy dětem – výstava (AK)
5. 2. 17:00 „Macht was…“ – Kunst zu 68 und heute / „Udělejte
něco...“ – umění k roku 68 a současnosti – vernisáž výstavy
5.–28. 2.	„Macht was…“ – Kunst zu 68 und heute / „Udělejte
něco...“ – umění k roku 68 a současnosti – výstava
6. 2. 16:00 Cantando y Aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí pro
děti 5–15 let (také 20. 2., ROK)
		18:00 Spanish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 20. 2., ROK)
13. 2. 16:00 Čteme dětem v cizích jazycích (také 27. 2., ROK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (také 27. 2., ROK)
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13. 2. 18:00 S wedish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 27. 2., AK)
21. 2. 15:30 Fake news a jak proti nim bojovat (AK)
28. 2. 15:00 Rumunsko dnes – beseda (ROK)

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)

5.–15. 2.
Klauzury I/19 – výstava klauzurních prací (FDULS)
7. 2. 18:00 Jaroslav Vančát – vernisáž výstavy (GLS)
8. 2.–2. 3.
Jaroslav Vančát – výstava (GLS)

Galerie Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 619 150, po–so 17–22 hod., 301 00, Plzeň

do 28. 2.	Společná výstava obrazů Sdružení výtvarníků ČR a hostů
– výstava R. Riedlbaucha, J. Končela, A. Lindnerové,
M. Dufka a H. Santer
3. 2. 17:00 Pravidelné nedělní čaje (také 10., 17. a 24. 2.)
28. 2. 18:00 Pokračování pořadu: Beze spěchu! – s harmonikáři
PLZEŇSKÝ PEPÍCI
od 1. 2.		
Výstava obrazů J. Havlíkové (E–Centrum, Guldenerova 17)

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

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

do 10. 3.
od 4. 2.		

Tematická výstava členů UVUP na téma Živly
Alice Kopečková s dcerou Kateřinou – výstava (výstavní síň
radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
11. 2. 16:00 Alice Kopečková s dcerou Kateřinou – vernisáž výstavy
(výstavní síň radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)

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
Doprovodné pořady:
5. 2. 17:30 Antické památky Seznamu UNESCO – přednáška Pavla Titze
16. 2. 11:30 Všude dobře, v cizině nejlépe: Rostlinné invaze v minulém
i současném světě – přednáška Petra Pyšeka
18. 2. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
28. 2. 09:30 39. plzeňské mezioborové sympozium s hlavním tématem
„Zrození lidu v české kultuře 19. století“

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

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 19. 2.
Detaily – autorská výstava Moni Berry
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do 31. 3.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
1. 2.–5. 5.
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 21. 2.
do 19. 5.
1. 2. 19:00
6. 2. 18:00
7.–28. 2.
7. 2.–13. 6.
15. 2. 19:00
16. 2. 21:00
16.–17. 2.
17. 2. 10:00
19. 2. 16:30
		20:00

Škroupovka Fashion – výstava
Za barokem – výstava
TataBojs: 30 let – koncert
Marketingová Plzeň – konference
Kurz uměleckého kovářství (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
Řemeslný kroužek pro děti (vždy ve čtvrtek od 16:00 hod.)
Traktor – koncert
Electroswing – taneční večer
Kurz svařování (vždy od 10:00 hod.)
Svatební korzování – veletrh
Plzeňský business kotel Vol. 27
Na stojáka: Richard Nedvěd, Nasty, Arny – Stand-up
Comedy Show
20. 2. 18:00 Science Café – neformální debata o vědě
21.–24. 2.
Treffpunkt Regensburg – česko-bavorský festival
24. 2. 11:00 Masopustní veselice

D klub

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

7. 2. 15:00 … A to je vono!: Josef Pospíšil + Josef Kupilík – pro seniory
9. 2. 15:00 Plecha a Neplecha v lese – divadlo pro děti
16. 2. 10:00 Doubravecká zabijačka – vstupné zdarma
(Habrmanův park, do 16:00 hod.)
21. 2. 15:00 To byla Ljuba Hermanová – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-klub (MK) – Macháčkova 28, OK Skvrňany
(KS) – Macháčkova 28, www.knihovna.plzen.eu

5. 2.
6. 2.
7. 2.
12. 2.
13. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
25. 2.
26. 2.

17:00
18:00
19:00
18:00
18:00
10:00
17:00
17:00
18:00
19:00

Západočeská dramata J. K. Tyla – prezentace knihy (PS)
Lékořice Václava Neckáře: Š. Pečenka a J. Hejcman (LK)
TGM vzpomíná: P. Pavlovský, M. Švábová, R. Sehnoutková (LK)
Kamil Pešťák a Daniel Hála – koncert v knihovně (KS)
Zběsilá Čína – cestopis Saši Ryvolové (LK)
Kniháček – klub pro rodiče s malými dětmi (KS)
Publicisté.cs – Aktuálně (54): Jana Dostálová (PS)
Ceny Plže 2018 – udílení výročních cen (PS)
Volání Mateo Tipi – cestopis Zdeňka Vacka (MK)
Duo Jenmy – koncert v knihovně (KS)

T. J. SOKOL Plzeň–Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, vstupenky na tel.: 724 212 363, na www.plzenskavstupenka.cz,
sokol.skvrnany@seznam.cz nebo 7. 2. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

15. 2. 20:00 T radiční sokolské šibřinky s vystoupením – hraje T. O.
Jaroslava Matějky
16. 2. 20:00 Tradiční sokolské šibřinky s vystoupením
17. 2. 15:00 Dětský maškarní bál – prodej vstupenek na místě od 14:30 hod.
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Cestovatelský festival Letem světem v Plzni

SOU Elektrotechnické, Vejprnická 678/40, Plzeň, www.svetem.net

8.–9. 3.		

8 . ročník festivalu cestování, exotických kultur, tance, hudby
a jídla – komentované fotoprojekce, taneční vystoupení,
výstavy fotografií, workshopy, prodejní stánky

XVI. Reprezentační ples PKFS

Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň

22. 2. 20:00 X VI. Reprezentační ples Plzeňského krajského fotbalového
svazu – vystoupí Helena Vondráčková, Slza, Těžkej Pokondr
a skupina Happy Band. Vstupenky v ceně 500 Kč je možno
zakoupit na sekretariátu PKFS, Štruncovy sady 3 – Jižní věž
nebo na tel.: 731 125 126

Kouzelná školka – Michal k snídani

Společenský sál Alfa, Americká 17, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz,
www.kouzelnaskolka.com

16. 2. 10:30 P ředstavení pro děti 2–9 let s Michalem z Kouzelné školky
– servírovat se bude hlavně legrace, přijďte si s dětmi užít
Michala z televize naživo

Pozvánka na kulturní akce do Nepomuka

Nepomuk, www.nepomuk.eu

23. 2.		
		09:55
		10:00
		10:29
		10:30
		14:00
		15:00

P ietní akt k uctění památky obětí sestřeleného amerického
bombardéru Liberator
Příjezd kolony vojenských historických vozidel na náměstí
Koncert Ústřední hudby Armády ČR
Přelet vojenských letounů JAS-39 Gripen
Pietní akt
Komentovaná prohlídka a představení rozšířené expozice
B24 Liberator v městském muzeu
Přednáška Mgr. Karla Fouda na téma Dubeč 1944 – vzpomínka na muže Lt. Goddarda v městském muzeu

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., www.zooplzen.cz

24. 2. 14:00 V yhánění zimy z plzeňské kotliny – seřadiště maškarního
průvodu je před 7. základní školou na sídlišti Vinice
		14:30 První zastávka maškarního průvodu, statek Lüftnerka
		15:00 Druhá zastávka maškarního průvodu, u Kalikovského mlýna
		16:00 Veselí před radnicí

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

5. 2. 17:00 Spojené státy lásky – PL / SWE 2016 (také od 19:30 hod.)
12. 2. 17:00 Bohemian Rhapsody – VB / USA 2018 (také od 19:30 hod.)

Akce | Kino | Koncerty

19. 2. 17:00 K ašmír: Je-li kde na světě ráj − H+Z, Čsl. 1961 + besedy
s cestovateli L. Sochou a T. Vaňourkem či J. Böhmem
ke 100. výročí narození M. Zikmunda (také od 19:30 hod.)
26. 2. 17:00 Láska mezi regály − Německo 2018 (také od 19:30 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. 2. 20:00
3. 2. 15:00
		18:00
7. 2. 20:00
8. 2. 20:00
9. 2. 17:00
		20:00
10. 2. 15:00
		18:00
14. 2. 20:00
15. 2. 20:00
17. 2. 18:00
21. 2. 20:00
22. 2. 20:00
23. 2. 17:00
		20:00
24. 2. 15:00
		18:00
26. 2. 16:00
27. 2. 16:00
28. 2. 16:00
		20:00

Ženy v běhu
Ovečky a vlci
Ženy v běhu
Goliáš
Marie, královna skotská
LEGO®příběh 2
Ženy v běhu
LEGO®příběh 2
Bohemian Rhapsody
Na střeše
Léto s gentlemanem
Léto s gentlemanem
Všichni to vědí
Úhoři mají nabito
Jak vycvičit draka 3
Léto s gentlemanem
Jak vycvičit draka 3
Úhoři mají nabito
Pat a Mat: Zimní radovánky
Grinch
Malá čarodějnice
Kafarnaum

KD Šeříková

Šeříková 2428/13, 326 00, Plzeň, www.kdserikova.eu

1. 2.
2. 2.
9. 2.
14. 2.
16. 2.
22. 2.
23. 2.
1. 3.

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

8. 3.
9. 3.
14. 3.
15. 3.
17. 3.

20:00
16:00
20:00
20:00
19:00

RockOpera Praha: Vymítač + Interitus
XIII. století, Bratrstvo Luny
Totální nasazení, E!E, The Fialky
Miloš Meier – Drumming Syndrome
Sto zvířat, Švihadlo, V3ska
Starý Psi
Vitacit + Sapon, Paradox
Eva Holubová, Bob Klepl: Talk show
„Zůstane to mezi námi“
Parademarche
DEADLY STORM 13 – metalový festival
Mňága a Žďorp
Vašo Patejdl: Všechny hity od Elánu po Fontánu + Kohn
Michal Pavlíček Trio

Časopis Žurnál vychází za podpory:

34

únor 2019 | www.zurnalmag.cz

UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

STAČ Í ČT YŘ I KR O KY
K D O SA ŽE N Í ZM ĚNY..

1/ Navštívit laserové
centrum VS LASERA
2/ Zbavit se chloupků
3/ Dát pryč tetování
4/ Odstranit vrásky

I drobný zákrok jako laserové odstranění vrásek, žilek, chloupků,
nebo třeba nevhodného tetování, může člověku pomoci získat
sebevědomí a skvělý pocit ze sebe.

Na detailech totiž záleží..

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz

Poběžte
s námi!

Generální partneři

Partneři

