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zase je tu čas, kdy se zima vyhání pryč tak intenzivně, až se to nakonec podaří a jaro skutečně
přijde. Všechno začne vonět a kvést, den bude
čím dál delší, až svou délkou převálcuje noc…
a ženy zjistí, že nutně potřebují něco nového na sebe. Tedy všechno. Protože to, co visí
ve skříni, se nedá nosit buď proto, že to vyšlo
z módy, nebo proto, že už to všechny kamarádky viděly, anebo proto, že se to přes zimu nepochopitelně smrsklo. Zároveň
si nejedna žena vzpomene, že před pár týdny měla odvážné novoroční předsevzetí, že bude pravidelně cvičit a líp jíst, aby si letos už opravdu mohla pořídit
vysněné šaty nebo plavky. Čas ovšem letí rychleji, než bychom potřebovali, takže
než stihnete poprvé zajít do posilovny, je začátek března, a ty šaty velikosti 38
provokativně visí ve výloze a zase si je koupí někdo jiný, nějaká vyžle, která tuhle
velikost jako na panenky obleče. Ale pokud se podíváte do obchodu důkladněji,
zjistíte, že výrobci pamatují i na vás. Stejný model je na štendru i ve velikosti 42
a dost možná i 44 nebo 46. Takže jestli je chcete, není problém! Můžete vyrazit
do jara přesně tak krásná, jak chcete. Nebo snad má někdo k vaší volbě výhrady?
Pokud ano, je on sám Brad Pitt, Belmondo nebo Miss Universe? Nechte kritikům
právo na jejich názor a vy si trvejte na svém: když se vám to líbí, proč to nenosit?
Vyrazit v nových šatech můžete do divadla, na koncert, na výstavu nebo na dobrou večeři. I březen přináší takových možností nepřebernou škálu. Vezměte
s sebou někoho, kdo ocení vaši společnost i vybraný program a užijte si. Třeba
premiéru divadelního spolku Sofranza, koprodukční inscenaci plzeňského divadla a ústeckého Činoheráku, koncert Terezy Krippnerové & The Masters, autorské
čtení Miloše Urbana z jeho Hastrmana nebo nové menu v restauraci Pulcinella.
Březen ale také přináší nabídku prvních akcí a aktivit pod širým nebem. Jaro můžete přivítat v ZOO. Zimu zaženete s masopustním průvodem od Branky. Anebo
můžete vyběhnout s čelovkou na hlavě na Noční běh pro Světlušku. V kulturní
nabídce nechybí ani oblíbené open-air výstavy. Na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou se budete moci ohlédnout za minulými ročníky Noci literatury
a naladit se tak na ročník letošní. A s jarem se také vracejí farmářské trhy. Takže ta
novoroční předsevzetí, že pro sebe něco uděláte, že budete líp jíst a víc se hýbat,
se konečně mohou stát realitou: sobotní dopoledne na trhu může být příjemnou
procházkou a stylovým začátkem víkendu. Nakoupíte si na víkend, projdete se
mezi stánky, dáte si tu něco dobrého a hned bude na světě líp.
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Tak si ten start jara hezky naplánujte a užijte si ho beze všech výčitek.
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Další Žurnál vyjde
29. března
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Smetanovské
dny

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

Výběr z programu

Sophia Burgos
& Plzeňská filharmonie
–
České noneto – 95 let
–
Wihanovo kvarteto
–
Tango & Capella Brava
–
Prague Radio Trio
& Svatopluk Schuller

Eliška Krásnohorská
& česká opera
–
Irena Chřibková
& Martin Opršál
–
Kolegium pro duchovní hudbu
& Vít Aschenbrenner
–
Jana Boušková
& Plzeňská filharmonie

www.smetanovskedny.cz

02 a 06/03 / 19:00
Malá scéna DJKT

Poslední
kšeft

17/03 / 15:00 a 19:00

Koprodukční inscenace činohry DJKT Plzeň a Činoherního studia města Ústí nad Labem. Mladý muž se vrací
z vězení na svobodu, kde na něj čeká jeho partnerka. Zatčen byl přímo na vlastní svatbě. Proběhne svatba tentokrát, nebo se za jeho pobytu ve vězení věci změnily? Jak
se k nové svatbě postaví policista, který mladého muže
kdysi zatýkal? A co má s tím vším společného místní politik? Inscenace pro čtyři herce – dva ze souboru činohry
DJKT a dva z ústeckého Činoheráku – vznikla přímo pro
koprodukční spolupráci těchto dvou subjektů. Jejího
napsání se ujal ředitel Činoherního studia, dramaturg,
herec a režisér Jiří Antonín Trnka a na dramaturgii se podílel dramaturg činohry DJKT Vladimír Čepek.

Malá scéna DJKT

Dobře placená procházka
Jedno z nejslavnějších a nejoriginálnějších děl
legendárního divadla Semafor poukazuje s typickým komediálním nadhledem na působení moci
peněz na lidské bytosti a jejich city. Mladý manželský pár Uli a Vanilka se rozvádí. A právě v tu chvíli
dostanou telegram o úmrtí Vanilčiny bohaté tety
z Liverpoolu, která v závěti odkázala jejich budoucímu dítěti milion liber. Rozvod nepadá v úvahu!
Uli s Vanilkou se pod vidinou notného množství
peněz snaží opět sblížit, vše ale začne narušovat
až absurdní sled událostí v čele s dotěrným advokátem, naivním listonošem a především překvapivým příjezdem tety z Liverpoolu. Nejznámější
skladbou muzikálu je ústřední milostná píseň Jsi
nejkrásnější krajina, co znám, oblíbené a neméně
populární jsou i další melodie – Vanilčino svádivé
Je dusno a těžko, tetiččino Kdesi nad kanálem či listonošovo Nevyplacený blues. 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
souboru a hostující Daniely Šinkorové. Jazzová
buffopera měla premiéru v roce 1965 a v Semaforu
se hrála čtyřiašedesátkrát. O rok později se dočkala
podoby televizního filmu a dokonce ji uvedla i divadla ve Finsku, Belgii a Jugoslávii.

07 a 23/03 / 19:00
Malá scéna DJKT

Dům
Bernardy Alby
Vrcholné dílo španělského dramatika Federica Garcíi Lorcy Dům Bernardy Alby je esencí zvrácených morálních
principů, které nutně vedou k tragédii. Silné emoce tohoto příběhu o sobectví, vášni i lásce nabízejí taneční paralelu, jíž se poprvé úspěšně zmocnil švédský choreograf
Mats Ek v roce 1978. Novou taneční verzi tohoto dramatu
vytvořila pro sedm tanečnic a jednoho tanečníka choreografka a v minulosti šéfka baletu Mainfranken Theater
ve Würzburgu Anna Vita s využitím hudby polských skladatelů Witolda Lutosławského a Krzystofa Pendereckého.

09 a 12/03
19:00
Velké divadlo

Idomeneo

6

Mozartův Idomeneo zahajuje řadu skladatelových mis| www.zurnalmag.
cz
trovských oper. Byl komponován pro
Mnichov, kde měl
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
světovou premiéru 29. ledna 1781. Libretista Giambattista Varesco v opeře zpracovává antický námět o krétském
králi Idomeneovi, který při svém návratu z Trójské války
v ohrožení vlastního života slíbí bohu Neptunovi, že mu
obětuje prvního člověka, kterého na pevnině potká. Tím
člověkem je jeho vlastní syn Idamantes. Jako v každé antické tragédii ale do děje zasáhne deus ex machina – Neptunův hlas nařizuje Idomeneovi, aby se vzdal svého trůnu
ve prospěch syna Idamanta a jeho choti Illie. Přestože
plzeňská opera vždy věnovala Mozartovu dílu zaslouženou pozornost, tato opera zde nikdy nezazněla. Jde tedy
o vůbec první plzeňské nastudování. Režie byla svěřena
významné německé režisérce Arile Siegert, která bude
v Čechách pracovat také poprvé. Opera bude uvedena
v italském originále s českými a německými titulky.

16 a 19/03 / 19:00
Nová scéna DJKT

Červený
a černý

V jevištně mnohotvárném prostoru Nové scény uvede
světově proslulý choreograf Youri Vámos příběh ambiciózního Juliana Sorela, zvažujícího červeň vojenské
uniformy proti černi kněžské sutany a tragicky milujícího dvě ženy. Baletní vize slavného Stendhalova románu Červený a černý je nesena nezaměnitelným Vámosovým sdělným rukopisem, s nímž mnohokrát jak oživil
klasické baletní tituly, tak přetlumočil známá literárně
dramatická díla na mnoha světových scénách, včetně
tuzemských. Hudební osnova baletu je z díla anglického
skladatele z přelomu devatenáctého a dvacátého století
Sira Edwarda Elgara.

24/03 / 19:00
Malá scéna
DJKT

Okouzlující
slečna
Mezi nejúspěšnější operety skladatele Ralpha Benatzkyho, rodáka z Moravských Budějovic, patří bezesporu
Okouzlující slečna z roku 1933. Její hudba je plná oblíbených tanečních rytmů té doby – slow-fox, rumba, tango –
a nechybí ani valčík. Příběh operety, jehož expozice se
odehrává na víkendové chatě mladého úředníka Paula,
www.zurnalmag.
cz která pobaví i dnešního
je vtipnou |konverzační
komedií,
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

diváka. Paul je zasnouben s dcerou svého šéfa Luisou, ale
jednou v noci na chatě zazvoní zvonek a do dveří vstoupí
okouzlující slečna, které se porouchalo auto. Není těžké
uhodnout, jak celá komedie dopadne…

10/04 / 19:00
Nová scéna
DJKT

Liduschka
(Baarová)

Kritikou oceňovaný původní český muzikál Karla Steigerwalda a Aleše Březiny se mimořádně ještě jednou
vrací na scénu, a to za přítomnosti České televize, která
bude natáčet záznam představení. V této varietní grotesce můžete nahlédnout do zákulisí kontroverzního
života obdivované i nenáviděné Lídy Baarové, do jejího vztahu s říšským ministrem Josephem Goebbelsem, do filmových ateliérů, nočního baru, nacistických
kuloárů či poválečné soudní síně. Dva hudební klauni
publikum provedou rychlým revuálním sledem událostí
naposledy 10. dubna na Nové scéně DJKT.
7
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Smetanovské
dny

Smetanovské dny 2019

„Osobně kromě zahajovacího koncertu doporučuji koncert
k 95. výročí Českého noneta, kde bude promítnut i krátký
historický dokument. Nenechte si ujít koncert Jiřího Stivína,
Wihanova kvarteta nebo pořad Velikonoce s Musicou Bohemicou. Raritní je propojení bicích nástrojů, marimby a varhan v podání Ireny Chřibkové a Martina Opršála, pořad se
jmenuje V krajinách Patmoských a je věnovaný nedožitým
devadesátinám Petra Ebena. No a kdo chce tančit nebo jen
poslouchat, tak doporučuji Tango & Capella Brava nebo
taneční představení Tanec v době mládí Bedřicha Smetany
s průvodním slovem a workshopem pod vedením Hany Tillmanové." říká ředitelka festivalu Lenka Kavalová.

05/03 / 19:30

Dům hudby
tivalu
39. ročník fes
2019
28. 2. – 28. 3.
Plzeň

28/02–28/03
únor 2019

Smetanovské dny 2019
Mahlerovou 4. symfonií zahájí 28. února Plzeňská
filharmonie pod taktovkou Ronalda Zollmana se
sopranistkou Sophií Burgos letošní hudební část
festivalu Smetanovské dny.
Jeho program letos potěší nejen milovníky klasické hudby, jazzu či jiných žánrů, ale i milovníky
autorských čtení a divadla. Návštěvníci mohou
zavítat i na výstavy, nebo se něco dozvědět
na vědecké konferenci.
Do dramaturgie celého festivalu se promítají čtyři témata – Zrození lidu v české kultuře 19. století; Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah
k Plzni a Plzeňskému kraji; Slavná výročí & Výročí
slavných. Již 39. ročník multioborového festivalu
tak nabízí symfonické a komorní koncerty, renomované umělce a soubory, dopolední matiné,
komponované hudebně-literární pořady, tvůrčí
dílny pro děti i dospělé, dětské pořady, autorská
čtení, operu, klasiku, latinsko-americké rytmy,
odborné vědecké přednášky a další.
Vstupenky jsou v prodeji v Plzni na náměstí Republiky 41 vedle informačního centra a na prodejních místech portálu Plzeňská vstupenka.
Informace o festivalových slevách najdete
na stránkách www.smetanovskedny.cz.

8

České noneto – 95
Koncert Českého noneta, jednoho z nejstarších komorních
souborů na světě, pro plzeňské publikum přináší velmi
atraktivní program. Je vhodný i pro milovníky pohádek.
České noneto, pod uměleckým vedením Pavla Langpaula,
hraje ve složení housle, viola, violoncello, kontrabas a dechový kvintet. Je to zvuk, který můžeme charakterizovat
jako symfonický orchestr „ve zkratce“. V úvodu koncertu
bude promítnut krátký zajímavý dokument, připomínající
historii tohoto vynikajícího tělesa. Na programu, kromě
velmi melodického Nonetu L. Spohra a Nonetu J. B. Foerstera, zazní hudba z pohádky O princi Bajajovi plzeňského rodáka Václava Trojana. Koncert doporučujeme nejen
milovníkům klasické a komorní hudby, ale i pamětníkům
a dětem, zejména žákům ZUŠ, posluchačům konzervatoře
a studentům historie.

17/03
17:00

Kostel Církve bratrské

 rague Radio Trio
P
& 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.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

DEPO2015 – Za barokem

do 19/05

Navrhněte nový
klášter nebo si zahrajte
s hudebním kvartetem
na zážitkové výstavě
Za barokem
Za barokem je zdarma přístupná výstava pro
celou rodinu, kterou můžete do 19. května navštívit v plzeňské kreativní zóně DEPO2015. Expozice, na které neexistuje pravidlo „Nesahat!“,
představuje období baroka hravě a netradičně.
Pro veřejnost je výstava otevřená
PO–PÁ od 13:00 do 18:00
a SO–NE od 10:00 do 18:00
Více informací najdete na www.depo2015.cz.

Díky audiovizuálním instalacím, virtuální realitě i zvukovým
efektům se stanete nejen součástí děje, ale můžete ho také
sami vytvářet. Hned v úvodní místnosti vás přivítá videomapping s rozpohybovanými barokními obrazy. Postupně
se pak dostanete až k třímetrovému dílu slavného malíře
Petra Brandla, vytvoříte si vlastní obrazovou galerii, svezete se na barokním kolotoči a zahrajete si s pražským orchestrem Collegium 1704. V dílně Jana Blažeje Santiniho se
na chvíli stanete architekty a navrhnete nový zámek či klášter. Každodenní život v baroku vám přiblíží dobové vůně
nebo kulinářské recepty. Výstava představuje barokní bohatství Plzeňského kraje. Nalákat k objevování zajímavých
míst v regionu vás může například prohlídka tří barokních
památek ve virtuální realitě.
Výstava je součástí přeshraničního projektu č. 153 podpořeného z programu EÚS Barokní region ČechyBavorsko. /
Die Ausstellung ist Bestandteil des Projekts Nr. 153, Barockregion Bayern - Böhmen, das aus dem Programm Ziel/ETZ
unterstütztwird.

březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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PÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU SVĚTLA SE VRACÍ DO CENTRA MĚSTA A PŘEDSTAVÍ
VÁM 13 OHROMUJÍCÍCH INSTALACÍ OD UMĚLCŮ Z ČESKA, NĚMECKA, BRITÁNIE,
FRANCIE, MAĎARSKA A INDIE. PODÍVEJTE SE, NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT.

Muzeum Měsíce

KLIKYHÁKY II

interiérová instalace, vstupné
× DEPO2015, Autobusová hala

neon
× DEPO2015, fasáda budovy Coworking

Luke Jerram (UK)

1

Jste na dotyk Měsíce. Jeho magii,
síle, světlu. V monumentální
instalaci Brita Luka Jerrama, kterou
už vidělo přes 2 miliony diváků ve
20 zemích. Pro inženýry: 7 metrů
velká koule v měřítku 1:500.000,
přesně 50 let po přistání Apolla na
Měsíci, přímo pro vás v detailním
rozlišení díky fotografiím NASA.

Michal Škapa (CZE)

4

KLIKYHÁKY I

Michal Škapa (CZE)

výstava street artu a neonů
× DEPO2015, hala Truhlárna

2

Výstava jednoho z nejvýraznějších
autorů české graffiti scény je
instalována ve vnitřních prostorách
DEPO2015 v návaznosti na jeho
novou stálou světelnou instalaci
na boční fasádě depa. Autor zde
skládá malbu a neony v jeden
celek, nechybí ani Škapovo typické
„kaligrafické“ písmo i další vizuální
projevy, kterými se v poslední
době zabývá.

Between Sight and Insight
Mantu Das (IND)

interiérová instalace, vstupné
× DEPO2015, hala Klempírna

3

Plzeň očima tuláka. Indický umělec
během své dvouměsíční umělecké
rezidence v Plzni, v rámci programu
Open A.i.R., zkoumá různé aspekty
české společnosti a kultury.
Originální světelná instalace, kde
stín se stává obrazem nového
poznání.

Neony se vrací! Tradice neonových
poutačů první republiky ožívá na
boční fasádě DEPO2015 a tvoří
pestrobarevnou skrumáž skrytých
významů. Michala Škapu na
neonech fascinuje tradiční ruční
výroba, při které neonáři nahřívají
a ohýbají trubice nad ohněm.
Kouzlo neonů z fasády pokračuje
do interiéru depa, kde se v další
expozici propojuje s umělcovým
typickým graffiti rukopisem.

Back to the Moon

Ateliér Multimédia,
Fakulta designu a umění LS (CZE)
projekce
× Antonína Uxy 15

5

Původní velkoplošná animace
využívá estetiky starých
videopásek a PC her z let, kdy
létaly první rakety k Měsíci, naši
tátové hráli Space Invaders na
Nortonu a David Bowie spadl na
Zemi. Možná vás studenti nechají
být i trochu spolutvůrci jejich
vesmírného dobrodružství.

30 let svobody

Ateliér Mediální a didaktické ilustrace II,
Fakulta designu a umění LS (CZE)
světelná výtvarná instalace
× podchod Fresh Air Gallery, „Myší díra“

6

8 obrovských rámů v tmavém
podchodu se rozsvítí ilustrovaným
komixem. Na 36 m2 představí
dnešní studenti svůj pohled
na 30 let svobody a demokracie,
do které se už narodili.

Sen o Měsíci

AV Exciters (FR)

mapping
× sídlo Plzeňského kraje, Škroupova 18

7

Pro AV Exciters symbolizuje
Měsíc univerzalitu a jednotu lidí.
Pevný bod v každodenní nejistotě.
Jejich kus se nazývá Měsíční
sen, sen lidstva, míru a úcty
k přírodě. Špičkové francouzské
mappingové studio připravilo
originální dílo na monumentální
budovu Rašínova domu, dnes
sídla Plzeňského kraje.

Tajemná zahrada

RaumZeitPiraten (DE)

venkovní světelná instalace, vstupné
× Škroupova 6

8

Němečtí RaumZeitPiraten
jsou schopni svými kutilskými
světelně-zvukovými instalacemi
přeprogramovat realitu do
tajemného zážitku. Jsou to
piráti prostoru a času. Neznámé
vnitrodvory Škroupovy ulice ožijí
hrou stínů ze starých žárovek, keřů
a stromů. Objevte tajné cesty skrz
dvorky!

Moetïvï mural

Fényfestés (HU) a Janines Jansen (CZE)

Padlé hvězdy

Ladislav Fryč a Inspiral Bar (CZE)
světelná instalace
× Kopeckého sady

10
Návštěvníci

V.O.S.A. Theatre –
Jakub Vedral / Erika Čičmanová (CZE)
světélkující pohyblivé loutky
× nám. Republiky

9

… a z hloubi oceánu se vydali
objevovat svět…
Technologie optických vláken
nejmodernějších LED světel
oživuje originální interaktivní
loutky a dokazuje tak, že tradice
loutkářství je stále živá.

11
Spacelights

Eva Nečasová (CZE)

světelný design, vstupné
× nám. Republiky 12

12

Světelné objekty Evy Nečasové
působí jako zvětšené houby,
choroše nebo oživlé dřevo. Jejich
ruční výroba trvá desítky hodin
a dává vzniknout rozměrným
interiérových šperkům. Pro festival
rozsvítí romantický dvorek
na náměstí Republiky.

Pivní monument II

Benedikt Tolar (CZE)

instalace
× Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6

světelný design
× Kopeckého sady

Spojení jedinečné technologie
silných projektorů, které
umožňují analogově malovat na
fasádu, a zjevení české hudební
a výtvarné scény, kterým je
zpěvačka kapely DVA a náruživá
malířka vzorečků Janines
Jansen. Svými šablonami, kterým
říká Moetïvï, rozsvítí společně
Kopeckého sady.

Aby na BLIK BLIK mohly spadnout
hvězdy, je k tomu potřeba
hodně zručnosti, elektřiny, wifi,
programování a 3D tisku. Ladislav
Fryč tyto neživé součástky
propojuje s živou hudbou a vytváří
atmosféru pro odpočinek u teplých
nápojů z Inspiral Baru.

13

Ať žije řemeslo a umění! Obojí
se společně potkává v galeriích,
venku i na hospodském stole.
Benedikt Tolar se podíval
do bednářských skladů
a kůlen Plzeňského Prazdroje
a z nalezeného materiálu vytvořil
poctu bednářskému řemeslu.
Venkovní instalace jsou přístupné zdarma.
Vstupné na všechny interiérové instalace
dohromady je 50 Kč a platí oba dny.

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Březnový program Kina Beseda nabídne to nejlepší, co jste mohli v roce
2018 vidět na plátnech kin. Várku filmů z přehlídky Best of 2018 odstartuje jeden z horkých favoritů oscarového klání Favoritka (3. 3.), který
se chlubí 10 nominacemi na Oscara. Stejný počet oscarových nominací získala i novinka oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna

„Březen – do Kina Beseda vlezem!
Přijďte na nejlepší filmy loňského roku.“
Roma (11. 3.). A promítat se budou i Úsměvy smutných mužů (4. 3.).
Z českých novinek se můžete těšit na komedii Ženy v běhu, kterou
Kino Beseda uvede hned pětkrát. V novém filmu Jirky Mádla Na střeše (20. 3.) uvidíte Aloise Švehlíka coby nevraživého profesora naštvaného na celý svět.
Světové novinky jsou na programu hned tři. Colette: Příběh vášně
(7. 3.) je skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život
byl stejně pikantní jako romány, kterými okouzlila pařížskou společnost
v první polovině 20. století. Co jsme komu zase udělali? (13. 3.) je pokračování úspěšné francouzské komedie. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi
20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat – to je snímek Skleněný
pokoj (28. 3.) s hvězdným mezinárodním obsazením.
Dáme si i filmové opáčko. Můžete do Kina Beseda vyrazit na komedii Po čem muži touží (7. 3.), hudební hit
Bohemian Rhapsody (9. a 18. 3.) či Zrodila se hvězda (14. a 27. 3.) s Lady Gaga.
A v programu je i něco pro fajnšmekry. Nejprve můžete navštívit podivuhodný svět Hieronyma Bosche
(14. 3.) a o 10 dní později naprosto jedinečný snímek S láskou Vincent (25. 3.) o malíři Vincentovi van Goghovi.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Těšíme se
na léto!
Jaro klepe na dveře
a Měšťanská beseda už chystá letní
program na zahradě. V červenci si
ve skvělé atmosféře letního večera
užijete novou show Miloše
Knora s názvem Než začnu. Pořádný nářez slibuje rockový koncert charismatického zpěváka Václava Noida
Bárty s kapelou BEKBEK Clan. V srpnu přinese na zahradu Besedy pohodu, živelnou radost i energii zpěvačka
Szidi Tobias. Léto na zahradě zakončí v září Commedia
dell’arte II. Volné pokračování prvního dílu úspěšné improvizované komedie vzniklo opět v pražské La Fabrice.
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26/04
18:00

Beseda
s Emilem Haklem

Jedenáct let vycházely pravidelně v časopise Čilichili sloupky Pavlač Emila Hakla. V knize Výsek z roku
2018 jsou zveřejněny ty, které si autor sám vybral.
V Besedě Emil Hakl osobně a s radostí představí i své
nejnovější a dosud nikde nepublikované povídky.

12/05
19:30

Hřebejk a dlaždiči

Šulin, Mudrc, Drátěnka a Volej – tahle
parta řemeslníků pod režijní taktovkou Jana Hřebejka vás v polovině května zaručeně rozesměje.
Zlodějská komedie Práskni do bot vás zavede
na veřejné záchodky a umývárnu, které mají tito
povedení řemeslníci za úkol vydlaždičkovat. Rozbíhá se ale smršť situačního humoru – každý z řemeslníků má totiž svůj sen a chtějí si ho splnit tak, že
o polední pauze ukradnou paletu dlaždiček.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA UVÁDÍ KOMEDII

VELKÉ LÁSKY
V
MALÉM HOTELU
RAY COONEY

13/05 / 19:30

Mnoho lásky
v malém hotelu
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.

výběr z programu

HRAJÍ:
Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Olga Želenská, Filip Tomsa, Alžbeta Stanková,
Pavel Nečas, Kristýna Kociánová, Martin Sobotka, Sandra Černodrinská, Marcel Vašinka,
Radka Pavlovčinová, Roman Štolpa, Pavla Vojáčková, Ivana Andrlová,
Juraj Bernáth, Veronika Jeníková, Zbyšek Pantůček
překlad: Břetislav Hodek

režie: Roman Štolpa

výprava: Zbyněk Šimčišin

Práva provozování této inscenace zastupuje Dilia - divadelní a literární agentura

kostýmy: Zuzana Straková

www.divadlohata.cz

PAVLÍNA JÍŠOVÁ
21. 5. JAN VANČURA & PLAVCI
13. 5.

Oslava 55 let na scéně s hostem
I. Budweiserovou

14/05 / 19:30

Ewa Farna
v Besedě
Zpěvačka Ewa Farna se rozhodla po celý rok 2019 omezit
počet venkovních vystoupení a vyráží na divadelní turné
s názvem Málo se známe. Předvede své písně v komornějším prostředí, byť na energii a naléhavosti neubere.
Předskokankou koncertu bude zpěvačka Nelly.

16/06 / 20:00

Naprosto
exkluzivní koncert
Měšťanská beseda je jedním
z devíti míst v Evropě a dvou
míst v České republice, v nichž Magdalena Kožená
představí unikátní hudební projekt Zahrada vzdechů.
Tato nejproslulejší pěvkyně současnosti je považována
za přední světovou specialistku v interpretaci staré hudby. Spolu s ní vystoupí soubor Collegium 1704 pod taktovkou světově uznávaného dirigenta Václava Lukse.

18/06 / 19:30

Kdo je a kdo není
magor
Kdo říká, že není magor, neříká
pravdu – tak by se dala shrnout
hra Chvála bláznovství o dvou chovancích psychiatrické
kliniky, které čeká životní výzva – začít život mimo stěny
léčebny. Jejich střetávání s každodenní realitou je nejen
úsměvné, ale odhaluje i touhu každého z nás po lásce
a přátelství.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

3. 6.

TALKSHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA:
POSTEL HOSPODA KOSTEL

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

VŠE O MUŽÍCH

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

LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
VE DVOU TOUR 2019
17. 7. ONE KNOR SHOW – NEŽ ZAČNU

19. 6.

Celovečerní „představení jednoho Knora“

24. 7.
19. 8.
4. 9.

VÁCLAV NOID BÁRTA & BEKBEK CLAN

Rockový koncert

SZIDI TOBIAS & BAND

Písně nejen z nejnovějšího alba Sedmoláska

COMMEDIA DELL´ARTE II.

M. Daniel či P. Liška ve volném
pokračování improvizované komedie

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
10. 10. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
13. 10. VZTAHY NA ÚROVNI
25. 9.

Komedie A. Procházky s L. Vaculíkem
či K. Hrachovcovou

BARBORA POLÁKOVÁ TOUR 2019
31. 10. KAREL PLÍHAL
21. 11. PAVEL LOHONKA ŽALMAN & SPOL.

20. 10.

www.mestanska-beseda.cz
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JEDEN
SVĚT

Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
o lidských právech

22.–29. března 2019
Plzeň
www.jedensvet.cz/plzen
POŘÁDÁ ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.

BEZPEČNÁ
B L Í Z KO S T

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNER:

PROGRAMOVÉ TIPY FESTIVALU JEDEN SVĚT V PLZNI 2019

PROJEKCE PRO RODINY S DĚTMI

BOHOVÉ Z MOLENBEEKU

?! MONZUNOVÁ SHOW
?! DULCE
?! BAŠÍR V ŘÍŠI DIVŮ

?! Reetta Huhtanen
Finsko / 72 min

?

Pásmo tří krátkých filmů vhodných pro děti od 8 let. Vstup
pro děti zdarma. Na projekci navazuje workshop realizovaný organizací Tyfloservis, o. p. s.

?

23.03. / 15:00 / moving station

Poetický film o přátelství tří dětí uprostřed bruselské čtvrti
Molenbeek, místě soužití mnoha kultur a vyznání, které
po teroristických útocích v Paříži a v Bruselu v roce 2016
získalo pověst líhně islámského terorismu.
23.03. / 17:30 / moving station

VÍTEJTE V SODOMĚ

PŘÍBĚH CESTY KOLEM SVĚTA

?! Florian Weigensamer, Christian Krönes
Rakousko / 92 min

?! Patrick Allgaier, Gwendolin Weisser
Německo / 127 min

?

?

Býval to africký močál. Dnes je to obří skládka vyřazené
evropské elektroniky a jedno z nejjedovatějších míst
na světě. Přesto ghanské Agbogbloshie kypí čilým ruchem.
26.03. / 17:30 / fakulta designu a umění ladislava sutnara zču

Autorský dokument německého páru ukazuje, jak může
vypadat cestování přes celou zeměkouli jenom prostřednictvím stopování. Tři a půl roku trvající dobrodružství
v podání dvou charismatických dobrodruhů. Na projekci
navazuje přednáška „Cestování jako výzva a šance“.
27.03. / 17:30 / moving station

NA JEJÍCH BEDRECH

KAPELA

?! Alexandria Bombach
USA / 94 min

?! Ladislav Kaboš
Česko, Slovensko / 80 min

?

?

Celý svět mluvil o jezídce Nadje Muradové, když získala
Nobelovu cenu míru za boj proti sexuálnímu násilí ve válce.
Málokdo si ale uvědomil, jak náročné pro ni je znovu a znovu otevírat staré rány.
27.03. / 20:00 / knihovna města plzně – polanova síň

Dokumentární čardáš z romské osady na východním
Slovensku. Parta talentovaných muzikantů se i navzdory
těžkým sociálním podmínkám snaží probojovat na pódia
velkých hudebních festivalů.
29.03. / 17:30 / moving station

?! Předprodej na Goout.net.
?! Bližší informace na www.facebook.com/jedensvetplzenasusice.

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
13/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Spálený
& Apollo Band

Jen málokterý hudebník v České republice zanechal tak výraznou stopu ve filmové
a divadelní tvorbě a byl vedle toho úspěšný i na sólové
dráze tak jako Petr Spálený. Ten se vrací v březnu do Plzně se svojí tradiční doprovodnou kapelou Apollo Band
a na koncertě v Měšťanské besedě nebude ani tentokrát
chybět jako host jeho manželka Miluška Voborníková.
Kromě několika nových skladeb se můžete těšit především na zásadní hity z bohaté diskografie Petra Spáleného jako „Plakalo bejby“, „Dáma při těle“, „Kdybych já
byl kovářem“, „Obyčejný muž“, „Až mě andělé“ a „Dítě
štěstěny“, které pro něj otextovali například Pavel Vrba,
Zdeněk Rytíř, Josef Fousek nebo Michal Horáček.

14/03 / 19:30

Dům hudby

Emil Viklický Trio
hraje Suchého
a Šlitra
Pianista a skladatel Emil Viklický je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské hudební scény. Svým rozsáhlým hudebním záběrem již dávno přesáhl hranice jazzu.
Vedle nahrávek s předními světovými jazzmany a snah
o fúzi folkloru s jazzem se věnuje i soudobé symfonické
a filmové hudbě. Do Plzně ovšem přijede v rámci Jazzu bez hranic s něčím z jiného soudku: představí své
nové CD, kde spolu s kontrabasistou Petrem Dvorským
a bubeníkem Tomášem Hobzekem jazzově vzpomínají
na písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

14/03 / 20:00

KD Šeříková

Mňága a Žďorp
Mňága a Žďorp. Kultovní kapela, která má dodnes co nabídnout. Pohodová muzika a kvalitní texty – to vždy
byla a je Mňága a Žďorp, kterou poslouchá již několik
generací. Dnes již legendární parta z Valašského Meziříčí upoutala svou poetikou „z malého města, kde není
co dělat“. Písně jako Hodinový hotel či Made In Valmez
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Přehled koncertů

se staly výpovědí celé jedné generace. Dnešní Mňága
a Žďorp se posunula od alternativního rocku k folku,
vyzrála a zklidnila se. Petr Fiala v jejím čele však neztrácí své charisma ani autorskou invenci a kapele to
hraje stejně skvěle jako před lety. Přijďte se přesvědčit
14. března do KD Šeříková.

17/03 / 19:00

KD Šeříková

Michal Pavlíček
Trio
Řekne-li se jméno Michala
Pavlíčka, každý ví, že můžeme očekávat vysokou uměleckou kvalitu. Zkušený kytarista a skladatel naváže
zkraje roku 2019 na úspěšné podzimní turné Pošli to tam
ke stejnojmennému novému albu. Do KD Šeříková přijíždí 17. března jako sólový umělec v doprovodu tria hudebníků. Na jeho nových písních z desky Pošli to tam se
pěvecky či autorsky podíleli např. Richard Müller, Monika Načeva, Jan Sahara Hedl či Michal Horáček. Koncertní
program bude různorodý, tak jako nové album samo.
Vedle nových písní zazní také známé Pavlíčkovy skladby, které nacházejí velkou příznivou odezvu u publika.

21/03 / 20:00

Anděl Music Bar

Tereza Krippnerová & The Masters
Mladá zpěvačka se svou živelnou energií vystupuje s muzikanty české jazzové špičky,
jako je Branko Križek – bicí, Jára Bárta – klavír, Jan Greifoner – kontrabas. Zpěvačka a herečka Tereza Krippnerová
zpívá písně, které dokážou oslovit široké publikum a také
má velmi jiskrnou prezentaci a styl. V Andělu vystoupí
v rámci Jazzu bez hranic. Vstupné 150 Kč na místě.

21/03 / 19:00

KD Šeříková

Banjo Band
Ivana Mládka
21. března se budeme v KD Šeříková hodně smát a zpívat každé slovo. Přijede Banjo
Band Ivana Mládka, který si získal popularitu u televizních diváků i na koncertech. Frontmana netřeba příliš
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

představovat: v čele kapely stojí muzikant, skladatel,
textař, humorista. Napsal více než 600 písní, některé
zlidověly – Prachovské skály, Jez, Linda, Neopatrný
křeček či Hlásná Třebaň. Všechny mají originální texty
zpracovávající nějaký zajímavý či legrační příběh. A sláva toho nejznámějšího – Jožina z bažin – sahá od Prahy
přes Vizovice až po Oravu. Ivan Mládek přijíždí se svým
Banjo Bandem – partou doprovodných zpěváků/hráčů/
komiků jako Lenka Šindelářová, Libuše Roubychová,
Lenka Hraj (Plačková) či Jan Mrázek.

28/03 / 18:30

Restaurace
U Pramenů

enů
23, Plzeň

Hudební večer

EBNÍ
R

V hudebním večeru vystoupí
kytarista a zpěvák Jakub Klier se skvělou zpěvačkou
ARISTALucií
A ZPĚVÁK
Sivákovou. Budou vás bavit vlastní pop-folkovou tvorbou, ale i známými hity. Zazní písničky z repertoáru Tomáše Kluse, Davida Stypky, Marie Čírové,
či kapely Chinaski. Rezervace míst a inČTVRTEK Ewy Farné
čka ová
a zpěva Hotel
ŘEZNA formace:
ivák U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň,

KUB KLIER
2019

30 HODIN

převzaté písně od:
Tomáš Klus,
d Stypka, Chinaski,
ová, Ewa Farna, aj.

Lucie S

e-mail: info@upramenu.cz, tel.: 603 330 422. Vstupné
je 150 Kč. Nenechte si ujít živou hudbu v jedinečném
prostředí špičkové restaurace!

29/03 / 20:00

KD Šeříková

Doga + Alkehol
KD Šeříková nabídne 29. března poctivou rockovou muziku
i slušnou porci humoru. Kapely Doga a Alkehol mají
obojího přehršel. V čele Dogy stojí charismatický
frontman Roman „Izzi“ Izaiáš, jehož pěvecký a autorský vklad je nemalou devizou kapely. Symbolem Dogy
je přímočarý rock, texty ze života i arzenál rekvizit. To
vše přispívá ke skvělé show, takže i v Plzni se pojede
„Od soumraku do úsvitu“. Kapela Alkehol vznikla z recese, když se pánové Hereš, Kuna a Buneš rozhodli
založit projekt pro zábavu – název dělá čest textům,
které pojednávají o pití a příhodách s ním spojených.
Projekt má stále obrovský úspěch – fanoušci se dokáží
ztotožnit se sympatickými muzikanty zpívajícími o věcech z běžného života.

VSTUPNÉ 150,- Kč

Rezervace míst a informace:
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422

Sabaton ozdobí svým koncertem
Slavnosti svobody Plzeň 2019

www.upramenu.cz

2019

4. 5. PLZEŇ Amfiteátr Lochotín
www.m a s t e rs o fro c k .cz

březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Předprodej

17

TIPY NA KONCERTY A KLUBY

Přehled koncertů

30/03 / 10:00–15:00

Dům hudby

Pěvecký workshop
s Mirkou Novak

31.5 2.6.
2019

Amfiteátr Lochotín

Další z řady workshopů Jazzu
bez hranic pro veřejnost je zaměřen na způsoby práce
s pěveckým kolektivem, a to s důrazem na interpretaci
a celkový výraz skladby. Přináší inspiraci a nový pohled
na ztvárnění vícehlasé skladby jazzového charakteru
s improvizačními prvky. Součástí dílny je i diskuze týkající se veřejného vystupování, trémy, hudební interpretace, autenticity a dalších témat. Účast zdarma, přihlášky
na fialova@konzervatorplzen.cz, tel.: 775 620 995.

30/03 / 20:00

KD Šeříková

Progres 2 + Elegie
30. března můžete v KD Šeříková očekávat opravdovou lahůdku. Artrocková formace Progres 2 přijede nadchnout
plzeňské publikum. Při vyslovení jejího názvu si každý
vybaví celkovou náladu její tvorby, která vždy přesahovala rámec toho, co bylo v českém rocku běžné. Originalita,
artrockový nádech, melodičnost – to vše bylo Progresu 2
vždy vlastní. Jednotliví členové prošli kapelami jako např.
Atlantis, Collegium Musicum či Synkopy 61, jejich vzory
byli Cream, Beatles či tehdy začínající Pink Floyd. Na české
rockové nebe se Progres 2 nesmazatelně zapsali projektem Dialog s vesmírem – první československou rockovou operou. V současnosti skupina slaví 50. výročí založení. Hostem koncertu bude navrátivší se kapela Elegie.

31/03 / 18:00

ECM Maranatha

Gospel (až)
na dřeň

w w w. m e t a l f e s t . c z
Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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Benefiční koncerty na podporu
Nadace pro transplantace kostní dřeně přinášejí do Plzně už desátým rokem autentický gospel. Pod vedením
renomovaných britských dirigentů – zpěváka a pastora
Davida Daniela a zpěvačky a skladatelky Ruth Waldron –
se můžete v hlavní části programu těšit na velký 90členný sbor, složený z hostů z celé ČR a podpořený živou
kapelou. Během večera vystoupí též plzeňský Touch of
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

Gospel pod vedením Michala Beránka. Nenechte si ujít
toto výjimečné setkání s bezprostřední a neopakovatelnou atmosférou! Vstupenky pouze na místě (Betlémská
kaple v Husově ulici). Více na www.gospeltrain.cz.

03/04 / 19:00

Saloon Roudná

Po siréně swing
Aprílová „Siréna“ bude tentokrát mezinárodní. Swingový orchestr Pilsner Jazz Band k sobě přizval dívčí vokální trio
Mayfly’s Memory z hornofalckého Regensburgu. Projekt,
který nazvali „Pilsner Jazz Band & Mayfly Sisters“, oživuje
popularitu swingových hitů prezentovaných vokálním
trojhlasem v doprovodu velkého swingbandu. Těšit se
tak můžete na léty prověřené skladby jako Pennsylvania
6-5000, Bei Mir Bist Du Schön, St. James Infirmary a snad
i slavný In The Mood! Swingovat se bude první dubnovou
středu v sále Saloonu na Roudné – v 18:00 hod. je lekce
swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (Dance by
Lion’s), v 19:00 hod. nastupuje kapela. Vstupenky jsou
v předprodeji na Plzeňské vstupence.

05/04 / 19:00

Horšovský Týn

Tomáš Klus
a Cílová skupina
Po třech letech od alba „Anat
život není“ přichází Tomáš Klus a jeho Cílová skupina s již šestým studiovým albem s názvem „SpOlu“
a začátkem dubna ho představí také svým fanouškům
v Horšovském Týně, kde vystoupí v místním kinosále.
Kromě skladeb z velmi dobře hodnocené novinky se
můžete těšit také na celou řadu známých hitů jednoho
z nejvýraznějších tuzemských interpretů posledních let,
který navíc se svojí Cílovou skupinou umí naživo předvést show jako málokdo! Vstupenky jsou již v prodeji
na www.kinohorsovskytyn.cz.

31/05–02/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open Air
Mezinárodní open air festival
Metalfest patří v Plzni každoročně k nejvyhledávanějším a velmi uznávaným hudebním
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie se
25. dubna představí v Měšťanské besedě s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou.
… že Monkey Business vyráží na turné k desce
„Bad Time For Gentlemen“, které samozřejmě nemůže minout Plzeň, kde vystoupí 5. dubna v prostorách DEPO2015.
… že v KD Šeříková vystoupí 11. 4. Vladimír Mišík
& Etc… společně s Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band, 12. 4. pak punk rockové legendy Visací zámek a SPS a následující den se můžete těšit
na Ozzy Osbourne revival Praha & Halford revival.
… že v Měšťanské besedě se 24. 4. uskuteční benefiční koncert „Čechomor hraje pro Pomocné tlapky“.
… že 23. dubna proběhne v Měšťanské besedě
další díl oblíbeného pořadu Jiřího Untermüllera
„Zpívám, tedy jsem“.
… že další ročník tradičního festivalu Třem-Fest
proběhne tentokrát v pátek 17. 5. a letos se můžete
těšit například na Wohnout, Fast Food Orchestra
nebo Plexis.
… že mezi zastávkami putovního festivalu České
hrady ani letos nebudou chybět tradičně Hrad
Točník (12.–13. 7. ) a Hrad Švihov (26.–27. 7.). Vstupenky na festival jsou nyní v prodeji za zvýhodněnou cenu.
… že 30. Plzeňský Majáles proběhne 11. 5. v amfiteátru Lochotín a mezi potvrzenými jmény je například skupina Kryštof!
… že největší turné slavných Alexandrovců k 90. výročí souboru bude mít i svou plzeňskou zastávku –
v úterý 21. května v Home Monitoring Aréně.
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 informací na www.metalfest.cz
nebo oficiálním festivalovém fb profilu.
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DIVADLO

Divadelní tipy

04/03 / 19:00

Moving Station

Divadlo Continuo:
POLEDNE
Divadelní inscenace o pěti minutách svobody. Je rok 1968, 25. srpna. Rudé náměstí
v Moskvě. V pravé poledne se tu schází osm ruských
občanů k pokojné demonstraci proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Inscenace zpracovává
události, které následovaly po zásahu KGB a násilném
rozehnání této pokojné demonstrace. Představení
vzniklo na základě osobních výpovědí účastníků demonstrace a knihy Natalie Gorbaněvské Poledne. Inscenace v sobě spojuje fyzické divadlo vycházející z událostí, které následovaly po demonstraci 25. srpna 1968,
a výtvarné divadlo neodbytných obrazů inspirovaných
životem a poezií Natalie Gorbaněvské, Vadima Deloneho a dalších básníků sovětského disentu 60. a 70. let
za doprovodu živého smyčcového orchestru.

04/03
19:00

Měšťanská beseda

 cény z manželského
S
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 nemohou stát cizinci.
V hlavních rolích Michaela Badinková a Michal Dlouhý.

08/03 / 18:00

Divadlo Alfa

Jako knoflík
v hlavě (na motivy
slavné knihy Koralína)
Koralína žije ve velkém tajemném starém domě. Je
v něm bezpočet dveří, ale jenom jedny jsou pořád za-
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mčené. A jak už to se zamčenými dveřmi chodí, i za těmihle se skrývá něco, co by tam mělo raději zůstat. Žije
za nimi rodina, která se dokonale podobá rodině Koralíny, dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale něco je na ní
přece jenom zvláštní… Hororová pohádka přináší zamyšlení nad tím, zda přílišná dokonalost není přece jen
na škodu. Premiérová inscenace Divadla Alfa je určena
dětem od osmi let.

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 vytvoří velkou proměnu kasáren v divadlo.

14/03 / 19:00

Moving Station

tYhle: MEDÚZA
Medúza je výtvarné dílo na jevišti, které umožňuje opustit
záchytné body a tázat se na vnímání hranic. Hranic mezi
životem a smrtí, nadějí a beznadějí, hranic, na kterých
balancujeme, křehkých okamžiků, které převrací běh
života. Je lepší světlo nebo temnota? Vzdát se nebo
vydržet? Prvotní inspirací pro vznik tohoto projektu byl
obraz Vor Medúzy malíře Théodora Géricaulta, znázorňující skutečnou dramatickou situaci ztroskotání lodi
Medúza. Medúza je nejnovější projekt kolektivu tYhle
v choreografii Marie Gourdain.

23/03
19:00

Divadlo Dialog

Dealeři

Soubor Chlupatej kaktus uvádí tarantinovský příběh
o obchodě, náboženství, rodinných poutech, sexu –
a nejlepší je to na konec. Černá komedie s podtitulem
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

Všechno je na prodej představuje pět bizarních lidských
osudů, v nichž v kolektivní režii hrají Klára Pešková, Monika Menclová, Martin Čadek, Olga Cinádrová a Vojtěch
Bláha nebo Ivo Opl.

28/03 / 19:00

KD Šeříková

Natěrač aneb
Ten chlap
má vymalováno!
28. března vás v KD Šeříková čeká bláznivá komedie
o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako
malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli. V Natěračovi rozvíjí autor situaci klasického milostného trojúhelníku. Hlavní hrdinka Simona je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Jak této pomstě dokáže
vzdorovat a jakou roli v tom sehraje náhodně přítomný
natěrač? Komedie Natěrač je českému publiku dobře
známá. V devadesátých letech Natěrače ztvárnil Josef
Dvořák. Ještě větší popularitu získala inscenace s Janou
Paulovou a Pavlem Zedníčkem. S diváckým ohlasem se
setkalo i televizní zpracování s Janem Budařem a Jitkou
Čvančarovou. A protože dobré komedie nestárnou, uvidíte novou verzi s Leošem Nohou, Barborou Mottlovou
a Evou Decastelo.

30/03 / 15:00

D klub

Pojďte s námi
do ZOO!!!
Opice, klokani, žirafy, medvědi
a další obyvatelé Hudební ZOO ožívají v písničkách M.
B. Karpíška. Děti si v představení Muzikantského divadélka DINO zazpívají zbrusu nové hitovky a báječně se
pobaví! Vstupné 40 Kč dospělí i dítě. Děti do 3 let zdarma
na klíně bez nároku na židli. Prodej vstupenek půl hodiny před představením.

30/03 / 15:00

Divadlo Alfa

Skřítek

Někde v lese, nebo na louce,
možná i kousek za vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy žádní lidé nevšimnou, žijí skřítci.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v polovině dubna má ve Velkém divadle DJKT premiéru opera
Pietra Mascagniho Iris (13. 4.).
… že Kino Beseda uvede 7. dubna Spící krasavici
v choreografii Mária Petipy.
… že Moving Station uvede 16. 4. reprízu Romea
a Julie, kterou svébytně a úspěšně nastudoval
soubor Teátr Vaštar.
… že 4. května bude mít ve Velkém divadle DJKT
premiéru Sofoklova Antigona.
… že Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
uvede na Apríla v Besedě Dívčí válku (1. 4.).
… že repríza autorského představení Jakuba Čermáka Po tvých hrobech šlapu se uskuteční v Moving Station 9. dubna.
… že začátkem dubna přiveze Studio Dva
do Měšťanské besedy komorní konverzační komedii O lásce s Janou Krausovou a Karlem Rodenem (5. 4.).
… že koncem dubna míří do Plzně Divadlo Sklep
se svou populární Besídkou (29. 4.).
Není jich moc, ale ani málo, prostě tak akorát. A jedné
skřítkové mamince a skřítkovému tatínkovi se zrovna
narodil malý skřítek! Všichni mají radost, zvláště když
zjistí, že malý skřítek, který roste jako z vody, dokáže
každého zázračně uzdravit. Všichni ho mají rádi, hlavně
jeho kamarádka, malá skřítková slečna, jenže malý skřítek si myslí, že v lese, na louce, ba i kousek za vesnicí je
trochu nuda a ta jeho kamarádka je taková obyčejná.
Ve světě, ve městě, tam to jistě vypadá jinak! A tak se
skřítek vydá do světa… Inscenace divadla Buchty a loutky je určena divákům od 4 let.

30/03
19:00

Divadlo Dialog

Žena pro Dona Juana

Sukničkář Don Juan se dostává do sídla Doni Isabelly,
kde v tu chvíli pobývá nejen její sestra Tia, ale také trojice Isabelliných přítelkyň. Všechny tyto ženy jsou zdánlivě v nebezpečí, když mezi ně vstoupí onen pověstný
Don Juan. Ale není to nakonec naopak? Neměli bychom
se bát spíš o Juana? Takové otázky klade komedie divadelního spolku Sofranza z pera Andrey Řeháčkové.
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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 02/04

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.

do 07/04

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
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setkání. Vystavena jsou díla Simony Blahutové, Barbory
Lungové, Margity Titlové-Ylovsky, Daniely Baráčkové,
Slávy Sobotovičové, Přemysla Procházky a dalších.

do 05/05

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. Návštěvníci budou
moci shlédnout zařízení rekonstruované cukrářské dílny z 30. let 20. století a seznámí se mnohými dobovými
cukrářskými recepty. Autorem výstavy je vyučený cukrář a nadšený sběratel Vladimír Milt.

od 01/03

Západočeská galerie

Jdi na venkov!
Výtvarné umění
a lidová kultura
v českých zemích
1800–1960

Od poloviny 19. století se lidové umění stalo projekčním plátnem, na které nejen lidé z měst promítali své
politické, společenské a kulturní ideály. Masové pokusy o oživování lidové kultury vycházely z představy,
že společenství venkovského lidu a jeho kultura jsou
základem novodobého národa a jeho kulturní identity.
Lidové umění současně sloužilo jako přímý zdroj umělecké tvorby. Výstava, která je součástí festivalu Smetanovské dny, představuje díla Josefa a Quida Mánesů,
Wenzela Bergera, Jaroslava Čermáka, Jaroslava Augusty,
Joži Uprky, Josefa Čapka, Zdenka Rykra, Emila Filly, ale
i tvorbu současných umělců Anny Hulačové, Jana Vytisky, Lenky Klodové a dalších.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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01/03–30/04

Galerie Alšovka,
Kollárova 16

Krásy kolem nás
Společná výstava členů Sdružení výtvarníků ČR a hostů ukazuje krásy, které nás dnes
a denně obklopují ve všedním životě. Vystavena jsou díla
australské malířky Raphaely Hons, Zdeňky Braunové,
Terezy Šímové, Milana Dufka a hosta akademického malíře Rudolfa Riedlbaucha. Vernisáž výstavy se uskuteční
5. března od 18 hodin a básněmi ji obohatí významná česká žena ve světě, básnířka Hana Gerzanicová. Výstava potrvá do 30. dubna. Kromě toho galerie v březnu zve ještě
na Pravidelné nedělní čaje od 17 hodin, v sobotu 9. března
od 18:30 hodin na živou hudbu skupiny Širák, nebo na pořad Beze spěchu! s harmonikářským uskupením Plzeňští
Pepíci, který se uskuteční 28. března od 18 hodin.

od 02/03
Západočeské muzeum

Jan Koula
– vlastimil
a novorenesančník
Kdo a čím byl architekt Jan Koula? Pro většinu Plzeňanů neznámá osobnost, přestože
se s jeho dílem setkáváme každý den. Je totiž tvůrcem
sgrafitové výzdoby plzeňské renesanční radnice. Tvorba
profesora Jana Kouly však byla daleko širší, jako návrhář
zasahoval do všech oborů uměleckých řemesel. Byl
však také uznávaným národopiscem, sbíral a dokumentoval lidové umění v Čechách i na Moravě a Slovensku.
Výstava, pořádaná ke 100. výročí jeho úmrtí, představí
jedinečné kresby a akvarely, nábytek, předměty ze skla
a keramiky, šperky i výšivky soustředěné ze sbírek více
než dvaceti českých muzeí a galerií. Koná se v rámci
Smetanovských dnů a potrvá do začátku září.

06/03 / 17:00

Západočeská galerie

Viktor Oliva:
Plačící fontána

Cyklus Jedno dílo / jeden svět
představí Plačící fontánu. Viktor Oliva patřil ke kmebřezen 2019 | www.zurnalmag.cz

novým ilustrátorům Svatopluka Čecha či Ignáta Hermanna, spolupracoval se všemi významnými pražskými nakladatelstvími, jakými bylo Ottovo, Topičovo
nebo Vilímkovo. Právě u posledně jmenovaného vychází v roce 1904 Procházkovy Hradčanské písničky
s připojenými dvanácti Olivovými ilustracemi. Některé z básní, jistě i díky svému výtvarnému doprovodu,
inspirovaly o několik let později skladatele Leoše
Janáčka ke zkomponování stejnojmenného sboru,
do kterého začlenil rovněž Plačící fontánu. Velkoformátová kresba k této básni bude hlavním námětem
březnové přednášky. Spolu s ní představí kurátorka Petra Kočová široké spektrum Olivových aktivit,
k nimž náleží mimo jiné také vnitřní výzdoba budovy
Měšťanské besedy Plzni.

od 07/03

Galerie Evropského
domu SVK PK

Thomas Schafferer: via dolorosa

Thomas Schafferer je básník a spisovatel, cestovatel,
Live-Performer, konceptuální a multimediální umělec,
malíř, nakladatel a kreativní hlava tyrolského literárního magazínu Cognac & Biskotten. V Plzni bude poprvé
prezentovat svůj nejnovější malířský cyklus obrazů via
dolorosa. Jeho dvanáct abstraktních obrazů (včetně
básní) velkého formátu může být metaforicky pojato
jako dvanáct zastavení křížové cesty. Vernisáž výstavy
se koná 7. března od 18 hodin a předchází jí autorské
čtení z knihy 500 polaroids einer reise durch Europa.

11–29/03

Galerie THAMBOS

Praha:
Jak ji vidím já

Plzeňský rodák Petr Pavel
Kepka, trvale žijící v USA, je uznávaný videografik
a učitel hudby. O významném plzeňském malíři Stanislavu Staňkovi (1927–2011) vytvořil filmové dokumentární drama „My Blues and Greens“, které bylo oceněno
na prestižním filmovém festivalu v Pekingu v roce 2009
jako nejlepší film. Praha je autorovým milovaným a obdivovaným městem, které fotografuje více než 17 let
– především pražskou architekturu. Poslední roky se
zaměřuje na noční fotografie s využitím nejmodernější
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Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

technologie HDR. Vernisáž, za účasti autora, proběhne
11. března v 17 hodin.

13/03 / 18:00

Galerie Ladislava
Sutnara

The Calling

Výstava spojuje umělecká díla
nově se projevujících a zavedených výtvarných umělců,
hudebníků a umělců z České republiky, Belgie, USA a Izraele. Na jedné straně se koncept výstavy týká způsobu, jakým je umělec podmíněn udržováním rovnováhy
mezi nevyhovující naléhavostí učinit umění a nutností
racionálního rozhodování, aby dosáhl svého konečného cíle. Často se však umění zaměřuje na prosazování
nebo překonávání norem a hranic. Umění bere rizika.
Nezvratně, selhání je nevyhnutelnou kvalitou v praxi
umění. Na druhé straně The Calling poskytuje platformu různým umělecky nabitým politickým postojům
společenské opozice, společenské neposlušnosti a protestu ve formě originálních a opakovaných představení,
z nichž některé se týkají událostí roku 1989. The Calling
se mísí hlasy výběru studentů Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara s profesionálními a mezinárodně aktivními umělci. Výstava potrvá do konce března.

od 20/03

Západočeská galerie

Kariéra s paletou.
Umělec, umění
a umělectví
v 19. století

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal
sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování
jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu
publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého školení a provozu. Výstava si klade za cíl ukázat toto téma z různých současných
pohledů a propojit české umění s evropským kontextem. Návštěvník uvidí tvorbu anglických a francouzských karikaturistů jako byli Honoré Daumier, William
Hogarth nebo James Gilray spolu s klíčovými díly českých umělců vypovídajících o sobě sama, autoportréty
a ateliéry Karla Purkyně, Soběslava Pinkase nebo Emila
Orlika. Výstava je věnována historikovi umění Romanu
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Dozvěděli
jsme se…
… že dubnové vydání pořadu
Paralely moderní hudby a výtvarného umění bude patřit roku 1964.
Devátý díl přednáškového cyklu se uskuteční
v Západočeské galerii 16. dubna.
… že v dubnu bude v Galerii Jiřího Trnky vystavovat obrazy Pavel Mutinský.
… že Kino Beseda nabídne v půli května film Michelangelo: Láska a smrt (16. 5.).
… že od poloviny března bude v Galerii Paletka
vystaven výběr z krajské přehlídky výtvarných
oborů ZUŠ.
… že výstava v Západočeské galerii s názvem
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech
1918–1938 potrvá až do 3. března.
… že oblíbené projekce z výtvarného světa tentokrát pozvou do Kina Beseda na snímek Hieronymus Bosch a jeho podivuhodný svět (14. 3.).

Prahlovi, který významným způsobem ovlivnil bádání
o umění 19. století.

od 04/04

Smetanovy sady

Noc literatury –
retrospektivní výstava velkoformátových fotografií
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení na zajímavých místech v interpretaci
známých osobností. 12. ročník Noci literatury proběhne
9. května na 7 čtecích místech Plzně. Uplynulé 3 ročníky v režii Studijní a vědecké knihovny PK ukáže výstava
ve Smetanových sadech. Na fotografiích si připomeneme
četbu šéfa muzikálu DJKT Lumíra Olšovského, spisovatele Martina Reinera, fotbalisty Pavla Horvátha, redaktora
Marka Wollnera a mnoha dalších zachycených objektivem Romana Muchky a Filipa Komorouse. Vernisáž výstavy se uskuteční 4. dubna od 17 hodin.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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od 01/03

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES

Probíhá zápis
do Tanečních kurzů
PODZIM 2019
Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do podzimních
tanečních kurzů pro mládež a dospělé. Přijďte si užít
exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou
nejmladšího tanečního mistra Nikoly Gregoriadese.
Můžete se těšit na skvělé vyučovací lekce, prodloužené
lekce, fashion & selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně,
soutěž o MISS a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném
plesu budete tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Výuka od října, online přihlášky a informace
na tel.: 720 121 060 nebo na www.gregoriades.cz.

od 01/03

Zámek Zbiroh

Zámek Zbiroh je
otevřený celý rok,
každý den!
Nevíte kam vyrazit na výlet? Přijeďte se podívat na zámek Zbiroh! Navštívit můžete zámeckou expozici o historii hradu a zámku, který vlastnili Přemysl Otakar II.,
Karel IV, Zikmund Lucemburský nebo Rudolf II. Při prohlídce se dozvíte i zajímavosti o tajuplném řádu Templářů či řádu Svobodných zednářů, jejichž představitel Alfons Mucha na zámku žil celých 18 let, a kde namaloval
mimo jiné Slovanskou epopej. Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle vám nabídne speciality inspirované císařskou kuchyní. V případě, že byste se chtěli na zámku
zdržet o něco déle, můžete využít služeb Chateau hotelu Zbiroh a ubytovat se přímo v komnatách zámku. Další
informace naleznete na www.zbiroh.com.

03 a 24/03

Kino Beseda

30. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
8. – 26. 7. 2019
angličtina, němčina, francouzština,
italština, ruština, španělština,
čeština pro cizince, čínština
 na Západočeské univerzitě v Plzni
 jeden, dva nebo tři týdny výuky
 celodenní, dopolední a odpolední kurzy
 různé úrovně pokročilosti
 pro studenty, mládež, děti od 6 let
i širokou veřejnost
 výuka obecného
i profesně zaměřeného jazyka
 kurzy akreditované MŠMT, včetně
metodických kurzů pro učitele angličtiny
(možnost využití šablon pro ZŠ)
 příprava na FCE
 zkušení univerzitní lektoři a rodilí mluvčí
 zábavný doprovodný program

www.isls.zcu.cz

Opery
v Kině Beseda
V březnu si můžete na plátně
Kina Beseda vychutnat Nápoj lásky v režii Bartletta Shebřezen 2019 | www.zurnalmag.cz
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TIP NA DUBEN
03–07/04

Festival
arabské
kultury
ARABFEST v Plzni letos
oslavuje 10 let! Jubilejní ročník návštěvníkům
představí téma JÍDLO, a to opět prostřednictvím přednášek, debat, kulinářských workshopů a ochutnávek. Organizátoři chtějí poukázat
na jídlo jako hybatele společnosti, sociální a ekonomický faktor regionu Blízkého východu. A tak
se společně s odborníky z tuzemska i zahraničními hosty vydáme prozkoumat oblast produkce potravin, zero-waste životního stylu nebo
například jaké to je dělit se o vodu hned s několika sousedními státy. Chybět nebude ArabFILMfest s tematickými filmovými snímky a Velký
sobotní program pro celou rodinu. Festival se
koná za podpory Západočeské univerzity v Plzni.
Podrobný program a více informací naleznete
na www.arabfest.cz a Facebooku.

TIP NA DUBEN
06/04 / 08:30

Borský park

RUN for ProCit
U příležitosti Světového
dne porozumění autismu pořádá Občanské sdružení ProCit 4. ročník
charitativního rodinného modrého běhu RUN
for ProCit. Nenechte si ujít zábavné sportovní
dopoledne, kde se pobaví celá rodina. Pro děti
bude připraven skákací hrad, malování na obličej a dětská překážková dráha. Pro dobrodruhy
jsou připraveny speciální zážitkové běžecké trasy. Milovníci dobrého jídla a pití se mohou těšit
na ochutnávku skvělé kávy, francouzských delikates, piva, moštů nebo výborné vegetariánské
polévky. Registrace běžců od 8:30 hod., starty
běhů od deseti. Poběžte pro správnou věc! Více
info a registrace běžců na: www.runforprocit.cz.
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ra a Cosi fan tutte přenesenou na Coney Island padesátých let. V inscenacích Metropolitní opery v New Yorku
září Pretty Yende, Matthew Polenzani, Davide Luciano,
Amanda Majeski, Serena Malfi, Christopher Maltman,
ale také Adam Plachetka v roli Guglielma.

od 12/03

Měšťanská beseda

Cestovatelské
přednášky

Poznat exotické části světa
a přitom neopustit Plzeň? Jde to. Stačí si udělat čas a zajít
do Měšťanské besedy. Dvanáctého března se můžete vypravit s Davidem Šrámkem do národních parků Ugandy.
O čtrnáct dnů později je pak připravena další přednáška Hanky Machalové na téma jak cestovat chytře, levně
a často. Kam se vyplatí vzít si notýsky na poznámky. A devátého dubna vás Miloslav Martan pozve do Zakázaného
města, na Velkou čínskou zeď, za Terakotovou armádou
a představí i moderní Čínu v čele s Šanghají a rychlovlaky.

13–14/03

DEPO2015

Future Gate
Šestý ročník festivalu sci-fi
filmů se poprvé odehraje
v DEPO2015. Těšit se můžete na mezigalaktické novinky i legendy žánru, které si znovu vychutnáte na stříbrném plátně v digitální kvalitě! Filmovou kolekci doplní
22. března seriálový maraton Červeného trpaslíka. Téma
letošního festivalu je životní prostředí a jeho budoucí
vyhlídky. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

15/03 / 18:00

Měšťanská beseda

Dnes čtu já:
Miloš Urban

Autorské čtení z knihy Hastrman, beseda a po přestávce projekce stejnojmenného
celovečerního filmu. Hastrman je novodobá utopie,
dílo pozdního romantismu a černá kniha ekoterorismu. Dvě století spojuje hlavní postava hastrmana,
který si vytyčil za úkol vyčistit vody od nánosu bahna.
V hastrmanovi se ve skutečnosti skrývají dvě osobnosti – zvíře a bestie toužící stát se člověkem – které se
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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v něm neustále potýkají. Je to bytost bez duše, přírodní živel, který vždy činí to, k čemu je předurčen, nelituje
svých činů a ani nemá radost z toho, co provádí.

od 23/03

Náměstí Republiky

Plzeňské farmářské trhy 2019

21/03 / 19:00

DEPO2015

Filmový klub:
Drive
Filmový klub v DEPO2015 nově
nabízí prostor, kde si můžete zamilovat film a naučit
se o něm přemýšlet z nových úhlů pohledu. Postupně
zde budou představena vybraná díla, která zanechala
výraznou stopu v kinematografii nedávných let a zaujala kritiky i diváky. Před každou projekcí bude film
krátce uveden, po projekci pak bude vždy možnost
o snímku diskutovat, rozebrat ho nebo poslouchat postřehy ostatních. Úvodním snímkem filmového klubu
bude mlčenlivý opus Nicolase Windinga Refna Drive.
Filmový klub povede Dominik Dolejš, absolvent střihu na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
Vstupenky si můžete zakoupit za 90 Kč v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.

Desátá sezóna Plzeňských farmářských trhů je tady! Letos
startuje již 23. března. Každou sobotu od 8 do 12 hodin
si budete moci na náměstí Republiky v Plzni nakoupit
velmi kvalitní místní potraviny pěstované a zpracovávané s láskou a respektem k zákazníkům. Zeleninu
od pěstitelů z Plzeňska, Litoměřicka, Moravy, ovoce,
mošty, uzeniny a maso od řemeslných uzenářů, pečivo klasické i bezlepkové, marmelády, pivo či bylinky.
V kalendáři si nechte ale dvě volné soboty – 4. května a 8. června. To trhy výjimečně nebudou. Musely
ustoupit jiným městským akcím. A pozor! 7. září budou Plzeňské farmářské trhy na vesnici. Organizátoři
spojili své síly s Plzeňským krajem a farmou Moulisových a trhy přesunuli do Milínova. Oslaví tak společně Dožínky Plzeňského kraje. Více informací najdete
na www.plzensketrhy.cz a na www.facebook.com/
zfarmynastul/, či na instagramu (plzenskefarmarsketrhy).

Novinka

Přenosné
předplatné
↑ Není vázané na konkrétní
osobu.
↑ Využije ho rodina nebo parta
přátel (vždy cestuje jen
jedna osoba).
↑ Nosičem je nový typ
Plzeňské mini.

www.plzenskakarta.cz

březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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TIP NA BŘEZEN
30/03 / 09:00–17:00
Měšťanská beseda
14. vzdělávací a zážitková konference

EXCELLENTNÍ
ŽENA®
Bude to skvělá dámská jízda, která vám opět přinese hodně inspirace a pozitivní energie. U toho
nesmíte chybět! A kdo se na vás těší? Kateřina Winterová z pořadu ČT Herbář – Jíst a žít, PhDr. Jeroným
Klimeš, psycholog – Jak si udržet partnerský vztah,
Táňa Havlíčková, módní návrhářka – Jak oblékat
svoji duši, Arch. Jan Soukup – Plzeň očima Bedřicha
Smetany, Lenka Dobiáš Černá, M. A. – Fair trade:
Obchod se smyslem pro spravedlnost, MGA. Tomáš
Pilař – Žijme operou. Ale také se pobavíte, inspirujete, ochutnáte, nakoupíte, odpočinete si… Zažijete
den, který bude jen váš. Kdy jste naposledy takový
den měly? Přijměte pozvání mezi excellentní ženy.
Vstupenky na www.excellentnizena.cz.

TIP NA DUBEN
13/04

Krajský
půlmaraton
Plzeňského
kraje 2019
Jubilejní 5. ročník Krajského půlmaratonu, rodinného běžeckého závodu pro malé i velké,
odstartuje 13. dubna 2019. Kromě tradičních tras
– půlmaratonu, Krajské desítky, OMEXOM Krajské
pětky a dětských běhů, se nově můžete se svými
přáteli přihlásit na týmový běh. V areálu Škodaland bude připraven bohatý doprovodný program včetně vystoupení kapely POP´s. Z důvodu
konání akce budou od 10:00 do 13:00 hodin probíhat uzavírky na trase jednotlivých běhů a dojde
k omezení MHD, linky č. 21 a č. 26. Registrujte se
a poběžte s námi. Více informací na webu http://
pulmaraton.plzensky-kraj.cz nebo na FB.
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od 23/03

ZOO

Ve znamení
jara a ptačího
zpěvu
Je tu každoroční uvítání jara s odemykáním České řeky
a probouzením lesa. Bohatý soutěžní program pro rodiny s dětmi začne v deset hodin a potrvá do pěti. Vodníkovo slavnostní odemčení České řeky je připraveno
na jedenáctou. Nositelé rybích jmen budou mít opět
po celý den do areálu zahrady zvýhodněné vstupné.
Naproti tomu nositelé ptačích jmen budou mít lacinější vstup o týden později – 30. března. To se zde bude
totiž konat tradiční Ptačí sobota na počest Mezinárodního dne ptactva. Zcela nově koncipovaný program
v okolí statku Lüftnerka bude určen zejména malým
návštěvníkům zahrady, ale návštěvnický bonus nabídne
i dospělým.

23/03 / 09:00–17:00

KD JAS

Jarní Minerál
Plzeň
Prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, šperků, zkamenělin, kaktusů, sukulentů
a exotických rostlin se bude konat letos už po pětatřicáté. Obohatí ji i přírodní produkty, výklad karet a další
zajímavé zboží, které najdete ve dvou patrech kulturního domu. Každý návštěvník obdrží zdarma kámen
a zároveň může soutěžit o ceny v tombole. Pro děti
bude připravena dílnička malování mandalových triček.
Vstupné dospělí 60 Kč, děti od tří let a ZTP 30 Kč. Výstava
se koná od 9 do 17 hodin, pro vystavovatele od 6 hodin.
Více na tel.: 721 443 553 (Jitka Skružná) nebo na emailu
jitkan2006@seznam.cz.

23/03 / 10:00

DEPO2015

CO.CON Festival:
První plzeňský
Comic Con
První a jediný plzeňský festival komiksů, deskovek,
PC her a cosplay se inspiruje světoznámým Comic
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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Conem. Jednodenní program zahrnuje muzeum her,
kolektivní hraní PC her a deskovek. Program je doplněn
přednáškami se zajímavými osobnostmi, tematickými
workshopy a výstavami. Nebudou chybět ani exhibiční
a prodejní stánky. Specialitami jsou virtuální reality a úniková hra Transsibiřská magistrála – Kupé 42. Sobotní den
završí afterparty obohacená prostorovými videoprojekcemi. Festival je určen nejen pro širokou i odbornou
veřejnost, ale také pro rodiny s dětmi. Areál je otevřen
veřejnosti zdarma, celodenní vstupné na jednotlivé aktivity za 100 Kč. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací na www.depo2015.cz a na FB akce.

30/03 / 09:00–17:00

KD JAS

Hobby Kreativ
Plzeň –
Velikonoce
Přijďte se podívat a nakoupit na již třináctou prodejní
výstavu kreativity, řemesel a umění do kulturního domu
JAS v Jablonského ulici 39. Naleznete tady bohatou nabídku materiálů pro tvoření, výtvarných potřeb, včelařských produktů a domácích potravin či velikonočních
dekorací. Kromě toho můžete vybírat mezi fimo šperky,
vitrážemi, v nabídce budou i cínované šperky, háčkování
a pletení, šití a patchwork a další. Připraveny jsou i tvořivé
dílny a workshopy, nebude chybět ani tombola. Vstupné je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro ZTP a děti. Více informací najdete na www.hobbykohout.cz, rezervace pro
vystavovatele volejte na tel.: 721 443 553, Jitka Skružná,
nebo pište na email: kreativplzen@seznam.cz.

02/04 / 18:00

Aula PF,
Veleslavínova

 ouhvězdí Gulag
S
Karla Pecky
Karel Pecka je jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů dvacátého století, přesto jeho osud i dílo zná
jen málokdo. V padesátých letech si prošel komunistickými lágry, po roce 1969 mohly jeho knihy vycházet jen v samizdatu. Tvorbu i život Karla Pecky představí jeho vydavatelé Martina a Dan Pagáčovi spolu
s hosty Cyrilem Höschlem a Jiřinou Šiklovou. Ukázky
z jeho knih přečte Martin Stránský, hudbou doprovodí
Miloslav Čech.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že filmový festival Finále se letos uskuteční od 11. do 16. dubna.
… že od 19. do 22. dubna bude
statek Lüftnerka patřit velké oslavě Velikonoc.
… že 6. dubna se ve Studijní a vědecké knihovně
PK koná 3. mistrovství Plzně ve scrabble.
… že Knihovna města Plzně připravila nový cyklus
Náš Herriot aneb Nepsané příběhy jednoho plzeňského veterináře.
… že 30. dubna se slétnou na statek Lüftnerka v plzeňské Zoologické a botanické zahradě všechny
čarodějnice a čarodějové z Plzně a okolí.
… že Běh pro Paměť národa se letos poběží
18. května.

TIP NA ČERVENEC
08–26/07

Západočeská
univerzita

Mezinárodní
letní jazyková
škola
Pojďte se v červenci zdokonalit v cizích jazycích.
Západočeská univerzita pořádá už 30. ročník
oblíbené Mezinárodní letní jazykové školy. V nabídce je opět angličtina, němčina, francouzština,
italština, ruština, španělština, čeština pro cizince
a nově i čínština. Kurzy různých úrovní v délkách
od jednoho do tří týdnů jsou celodenní, dopolední
i odpolední. Jsou určeny pro děti od 6 let, studenty a dospělé. Pro děti od 7 do 15 let se uskuteční
oblíbený pobytový kurz angličtiny a nově i němčiny na zámku v Nečtinech. Po výuce je připraven
zábavný program, jako jsou výlety, sportovní akce
a večírky, během kterých poznáte nové přátele
a procvičíte si své jazykové dovednosti se zahraničními účastníky. Více na www.isls.zcu.cz.
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07/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Captain Marvel / akční / sci-fi
A máme tu první velkou komiksovku roku 2019. Captain Marvel je
superhrdinka ze světa, kde řádí Avengers, Iron Man, Black Panther,
Strážci Galaxie nebo Thor. A své superhrdinské profesi se věnuje už
pěkných pár let. Jak je tedy možné, že jsme ji ještě neviděli? Jednoduše, Carol Danvers byla v devadesátých letech mladá pilotka stíhačky,
která při nehodě málem přišla o život. Našli ji ale příslušníci mimozemské rasy Kree, kteří se ji ujali, změnili její DNA a udělali z ní vesmírného
supervojáka. Carol je rychlejší a silnější než obyčejný člověk, umí létat
a střílet energetické projektily a bojuje ve válce s mimozemskými Skrully.
Na svou minulost na Zemi si nevzpomíná, ale teď to vypadá, že právě
Země se stala dalším cílem Skrullů a Carol je najednou konfrontovaná
se svým minulým životem. Se životem, o němž neměla ani tušení. A teď
se musí rozhodnout, na čí stranu se postaví. Země je v nebezpečí, bude ji
Carol bránit třeba i proti svým spolubojovníkům, nebo pomůže naši planetu zničit v intergalaktické válce, o které nemá lidstvo ani tušení? V hlavní roli se objeví držitelka Oscara Bree
Larson, ale dorazí i Jude Law, Samuel L. Jackson nebo Annette Bening. Kino Káčko uvede 8., 10. a 16. března.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

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.
Hlavní role si opět zahráli Christian Clavier a Chantal Lauby. Kino Beseda uvede 13. března.

28/02

CineStar, Cinema City

Všechno nejhorší 2 / horor / mysteriózní
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 i tentokrát ujala
hlavní role Jessica Rothe.
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Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

28/02

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. Kino Beseda uvede 7. března, Kino Káčko 2. března.

07/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Psí veličenstvo / animovaný
A máme tu další animák, který spoléhá v podstatě jen na dvě obyčejné věci.
Na to, že je animovaný a na to, že jsou v něm zvířátka. Malým divákům to
obvykle stačí a rodiče musí doufat, že to v kině s béčkovým kresleným dobrodružstvím nějak přežijí. Teď je tu Psí veličenstvo, takže pejskaři, připravte
se na návštěvu kina, o kterou budou vaše ratolesti nejspíš hodně usilovat.
Hlavním čtyřnohým hrdinou bude Rex, který žije v Buckinghamském paláci a je největším oblíbencem britské
královny. Má všechno, na co si vzpomene, pak ale zachytí stopu psí dámy, která mu naprosto zamotá hlavu. A při
jejím hledání se ztratí uprostřed velkoměsta, které nezná. Ocitne se ve společnosti pouličních raťafáků a zjišťuje,
že život mimo palác je dost jiný než to, na co byl donedávna zvyklý. Povede se mu najít cestu zpátky domů? Kino
Káčko uvede 9. a 10. března.

		

Cinema City, Kino Káčko

07/03

Zelená kniha / drama / komedie / road movie
Peter Farrelly je specialista na komedie, které jsou řekněme trošku prostší.
Spolu s bráchou Bobbym natočil klasiky jako Blbý a blbější nebo Něco na té
Mary je, po letech srandy si ale řekl, že by chtěl zkusit něco vážnějšího. Málokdo by věřil tomu, že tenhle odborník na drsnou legraci může zvládnout
drama, ale vypadá to, že Peter Farrelly ho nejen že zvládnul, ale ještě natočil
pecku. Jeho Zelená kniha je totiž nominovaná na pět Oscarů. Děj vychází ze skutečné události a odehrává se v šedesátých letech v Americe, kde bývalý vyhazovač Vallelonga přezdívaný Pysk dostane neobvyklou práci. Má dělat
řidiče a případně i ochranku černošskému klavíristovi jménem Dr. Don Shirley. Ten se chystá na turné po jihu USA,
kde je v lidech pořád zakořeněný rasismus a Shirley zkrátka potřebuje, aby mu někdo kryl záda. Obhroublá mlátička
a distingovaný gentleman-intelektuál tak vyráží na cestu, a i když to zpočátku vypadá, že si nemají co říct, brzy zjistí,
že mají mnoho společného. A že by mohli být i přátelé. V hlavních rolích excelují Viggo Mortensen a držitel Oscara
Mahershala Ali. Kino Káčko uvede 21. března.

14/03

CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Skleněný pokoj / drama
Režisér Julius Ševčík natočil povedeného Masaryka s Karlem Rodenem a teď se tahle dvojice vrací s dalším filmem, který vypadá dost zajímavě. Skleněný pokoj bude adaptace knihy Simona Mawera, která má dost neobvyklého hlavního
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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hrdinu. Dům na kopci nad Brnem inspirovaný slavnou vilou Tugendhat. Postavil ho architekt von Abt pro podnikatele
Landauera a jeho manželku Liesel. Ta si vysnila, že právě tady bude vychovávat svou rodinu, v prostoru plném světla,
krásy a lásky. Osud pro ni ale měl jiný plán. Nejen že o sobě začíná čím dál tím hlasitěji dávat vědět nacismus, ale Liesel
také zjistí, že její muž má milenku a celý její život se octne v troskách. Jediný člověk, který při ní stojí, je dlouholetá přítelkyně Hana. Ta je na rozdíl od upjaté Liesel plná života a ráda překračuje společenská tabu a zkouší nové věci, a i když
Liesel tuší, že jejich přátelství je možná něco víc, sama se bojí udělat další krok. V drsném i dojemném dramatu uvidíte
vedle Karla Rodena i Carice van Houten ze Hry o trůny nebo Hannu Alström z hitu Kingsman: Tajná služba. Kino Beseda
uvede 28. března, Kino Káčko 15. a 17. března.

14/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Kouzelný park / animovaný / dobrodružný
June je malá holka s velkou fantazií a nejraději sní o svém vlastním zábavním
parku. On totiž není úplně obyčejný. Pracují v něm zvířata, o údržbu se starají
dva bobři a bezpečnost dostal na starost dikobraz, který se bojí úplně všeho.
June ví, že tenhle park existuje jen v její fantazii, to jí ovšem nebrání v tom, aby si
ho nezkusila sama postavit. Bohužel jeden z jejích budovatelských experimentů skončí průšvihem a ona musí slíbit, že s tím přestane a začne se chovat trošku zodpovědně. Jednoho dne se však
dostane na místo, o němž neměla ani páru. Objeví podivný zábavní park, který je sice opuštěný, ale vypadá skoro jako
ten, který si sama vysnila. Co vypadá… on to je doopravdy ten její park a jsou v něm i mluvící zvířata! A teď mu hrozí
nebezpečí a zachránit ho může jen June, která v sobě musí znovu objevit schopnost oddat se vlastní fantazii. Animák
Kouzelný park je režijním debutem zkušených scenáristů Andrého Nemece a Joshe Applebauma, kteří napsali třeba
hrané Želvy Ninja. Kino Káčko uvede 23. a 24. března.

			

Cinema City

21/03

Putování se sobíkem / dobrodružný / rodinný
Před několika lety vzal světová kina útokem dokument Putování tučňáků, který
vsadil nejen na vzdělávání, ale především na roztomilost a dobrodružství. A teď
tu má následovníka. Putování se sobíkem se odehrává v dalekém Laponsku,
kde právě přišel na svět malý sob. A my s ním strávíme celý rok, kdy se pomalu
proměňuje z prcka na pořádného soba s parožím. Divoké Laponsko je ale místo,
kde vyrůstání není zrovna snadné. Krom extrémní zimy tu totiž čeká i spousta dalších překážek, jako třeba hladoví vlci.
Příroda však sobímu hrdinovi nechce jen ublížit, uprostřed lesů a ledových plání si najde i nové kámoše a spolu s ním
zjistíte, že tahle liduprázdná krajina má také svoje kouzlo.

21/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

LOVEní / komedie / romantický
Karel Janák natočil před lety megahity Snowboarďáci a Rafťáci a vloni se
pokusil o thriller Intimní nepřítel. Ten se úplně nevydařil, a tak se zase vrací ke komediím, tentokrát u toho ale bude trochu víc romantiky. Sympatická
Eliška právě dostala od života pár facek. Její přítel jí dal košem přímo u oltáře
a vzhledem k tomu, že všechny úspory nacpala do svatby, nemá ani vindru.
Bydlet nakonec může u svého nevlastního bratra, se kterým si ale moc nerozumí a má pocit, že její život skončil. Je jí
pětatřicet, je švorc a singl. Pak se ale její nejlepší kamarádka rozhodne přihlásit ji na internetovou seznamku a Eliška
se najednou octne ve světě randění 21. století. A je toho na ní najednou trochu moc. Ne že by o ni muži neměli zájem,
jen jsou obvykle tak trošku divní. Eliška je však odhodlaná vzít svůj život do vlastních rukou a odrazit se ode dna. Co
se ale stane, když se vrátí její bývalý přítel a chce to zkusit znovu? Hlavní roli svěřil Karel Janák Ester Geislerové. Kino
Káčko uvede 22., 24. a 31. března.
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CineStar, Cinema City, Kino Káčko

21/03

Pašerák / krimi / drama / thriller
88 let. Přesně tolik je herecké a režisérské legendě Clintu Eastwoodovi. Zatímco jako filmař pořád pracuje, s hraním se už před pár lety rozloučil. Ale
vypadá to, že mu chybělo, protože je zase zpátky, žádného drsňáka od něj ale
v jeho novince Pašerák (kterou i režíroval) nečekejte. Jde o skutečný příběh
Earla Stonea, válečného veterána, kterého opustili kvůli jeho chování a povaze jeho nejbližší. Je starý, nikoho nemá a navíc nezvládá splácet hypotéku. A tak se rozhodne vydělat si peníze tak,
že bude pro mexický drogový kartel vozit do Ameriky drogy. Konec konců rozhodně nevypadá jako někdo, kdo by
ve svém pickupu měl pár kilo kokainu a kdo by podezíral takového starce? Plán je to hezký, když se ale Earlovi přece
jen pověsí na záda DEA, začne mu jít o život. Jeho zaměstnavatelé totiž asi nebudou rádi, že skončil v rukách zákona.
Povede se mu zachránit si svobodu i krk? Kino Káčko uvede 23. března.

28/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Dumbo / rodinný / fantasy

Studio Disney si spočítalo, že se jim zatraceně vyplatí dělat hrané předělávky klasických animáků. Uspěla Kniha
džunglí, Kráska a zvíře byl ještě větší hit a letos nás čeká i Aladdin nebo Lví král. Úplně první ale zamíří do kin Dumbo. Příběh bude stejný jako v klasickém animáku. Podíváme se do cirkusu, kde právě přišel na svět malý slon, tenhle
však není úplně obyčejný, má totiž velké uši. Nebo spíš přímo obří uši! Zatím se ještě bojí světa a principál by se ho
rád zbavil, protože z takového zvířete hvězda asi jen tak nebude, ale všechno se změní v okamžiku, kdy se ukáže,
že Dumbo umí díky svým plachťákům létat. A létající slon? Na toho se budou stát fronty! Potíž je, že o něj začne mít
zájem člověk, který má sice hodně peněz, ale rozhodně to není žádný dobrák. Dumbo má však i kamarády, kteří se
postaví na jeho stranu. Bude to ale stačit? Režie nové pohádky se ujal Tim Burton, který dělal třeba Karlíka a továrnu
na čokoládu, Alenku v říši divů nebo Střihorukého Edwarda a vedle sloního hrdiny si zahráli Colin Farrell, Eva Green
či Michael Keaton. Kino Káčko uvede 30. a 31. března.

28/03

Cinema City, Kino Káčko

Zraněná srdce / drama / romantický / válečný
Jestliže se vám před pár měsíci zdálo, že jste na procházce narazili na Keiru
Knightley, tak nezdálo. Nedávno totiž v České republice točila svou novinku
Zraněná srdce. A vůbec nevadí, že její děj se odehrává v Německu. Píše se rok
1946 a do Hamburku, který se ještě nestačil pořádně vzpamatovat ze spojeneckého bombardování během druhé světové války, přijíždí Rachael Morgan.
Chce se tu setkat se svým manželem Lewisem, britským důstojníkem, jenž dohlíží na rekonstrukci města. Čeká ji
ale šok, budou se totiž o svůj dům muset podělit s jeho předchozím německým majitelem Stefanem a jeho dcerou
Fredou. Rachael z toho není nadšená a rozhodně se jí nechce sdílet střechu nad hlavou s nepřítelem. Se Stefanem
si nerozumí, když ale zjistí, že oba během války utrpěli velkou osobní ztrátu, věci se změní. Začnou spolu vycházet
a až příliš pozdě si uvědomí, že mezi nimi vzniklo možná silnější pouto než přátelství. Kino Káčko uvede 30. března.

28/03

Cinema City

My / thriller / horor

Ještě před pár lety byl Jordan Peele poměrně úspěšným televizním komikem, pak si ale řekl, že zkusí režírovat. Ale
něco, co nemá s komedií vůbec nic společného. Jeho psychologický horor Uteč! mu nakonec vynesl Oscara za scénář a udělal z něj filmaře, o kterém se hodně mluví. Hlavně proto, že dovede děs a hrůzu namíchat se zajímavými
tématy a nebojí se řešit aktuální společenské otázky. Jeho novinka My bude taky horor, a i když kolem něho tvůrci
dělají tajnosti, dá se očekávat, že ani tentokrát nedostaneme obyčejný krvák. Točit se bude kolem obyčejné rodiny
Wilsonových. Ti si vyjeli na prázdniny na kalifornské pobřeží a těší se, že si tu užijí léto, potkají staré známé a vyřádí
se na pláži. Během jedné noci je ovšem napadne čtveřice podivných lidí, kteří je uvězní v jejich vlastním domě. A aby
toho nebylo málo, ukáže se, že útočníky znají. Jsou to totiž oni sami. Wilsonovi netuší, co se kolem nich děje, jedno
je ale jisté. Půjde jim o život. Hlavní roli si zahraje držitelka Oscara Lupita Nyong'o.
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE

Názor Josefa Bernarda

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Josefa Bernarda
Nejím maso, ale všechno ostatní mám rád. Za naprosto geniální jídlo považuji
špagety aglio olio, mám rád halušky, špecle nebo třeba quesadillu s rýží, sýrem
a zeleninou. Vůbec dávám přednost kuchyni italské, mexické a dalším, kde se
preferuje hodně zeleniny a lehčí jídla. I doma vaříme jednoduchá, rychlá a lehká jídla.
Hodně sportujeme a to se nepotkává s klasickou českou kuchyní. Pravidlem je ke každému jídlu zelenina.
Ráno ji může nahradit ovoce.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Ale abych nevypadal jako asketa, který je uvědoměle nadšený ze zdravé kuchyně: jako kluk jsem byl naprosto
normální dítě. Jednou mi zbylo deset korun a já si koupil pytlík mentolových bonbonů. Snědl jsem je na posezení a bylo mi špatně ještě asi tři dny. Dobroty si koneckonců neodpírám ani dnes. S manželkou jsme kavárenští povaleči, a tak milujeme všechny plzeňské kavárny. Ale nejvíc rotujeme v Crosscafé v Jungmance
a na náměstí a v Le Frenchie cafe pod divadlem. Dost často jedeme na kole z Borku do Plzně, dáme si oběd
v Le Bistro a jdeme se dorazit do kavárny. Na zpáteční cestě to ovšem vůbec nejede. Mimochodem: Plzeň má
výborné klasické restaurace s dobrým pivem a českým jídlem. Restaurací, kam můžete zajít s celou rodinou
včetně dětí, je tu ale méně. My máme rádi kromě Le Bistro na náměstí ještě Budino u Mlýnské strouhy. Zajímavou restauraci jsme jednou objevili na cestě z běžek v Klatovech. Jmenuje se Žíznivý kozel. Všem doporučuji.
Mísí se zde gurmánský a estetický zážitek s výbornou obsluhou. To je kombinace, která mě nadchne v jakékoli restauraci. Fascinuje mě Rakousko nebo Itálie. Jdete nebo jedete celý den v horách, narazíte na horskou
boudu a tam vám vyfiknou jídlo, které se může rovnat tomu ze špičkového hotelu u nás. Směs německého
ordnungu a italské pohostinnosti v Dolomitech je zničující. Z dovolené v horách si tak vezu kilo navíc. I proto
jsem si dal novoroční předsevzetí, že se nebudu na noc nikdy a nikde přejídat. Přiznávám: nefunguje to.
Josef Bernard,
hejtman Plzeňského kraje

od 01/03

el Cid

Výběr španělských
regionálních
uzenin a sýrů
V měsíci březnu si rozhodně zajděte do španělské restaurace el Cid v centru Plzně na tapasy ze španělských
uzenin a sýrů. Šéfkuchař restaurace si je nechává vozit
z různých španělských regionů. Kromě známé sušené
šunky Serrano budete moci ochutnat i šunku Iberico
z černých prasat. Tato Iberská prasata žijí v lese a dokrmují se žaludy. I proto má šunka lehce oříškovou
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chuť. Dále doporučujeme ochutnat klobásu Salchichon
a nebo famózní ovčí sýr Manchego. Anebo kravský sýr
marinovaný v husím sádle s rozmarýnem. No a ke všemu si rozhodně dejte skleničku španělského suchého
bílého vína Verdejo nebo červeného Tempranilla.

01–02/03

DEPO2015

Brewstock v Plzni
Desítky minipivovarů a piv
z Česka, to bude festival Brewstock v prostorách autobusové haly DEPO2015. Čepovat
se bude výhradně do skla a k ochutnání budou klasické
březen 2019 | www.zurnalmag.cz

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.

od 01/03

Pulcinella

Nové menu v Pulcinelle
Italská restaurace Pulcinella se rozhodla přivítat jaro opravdu zgruntu v novém. Nejen že
přichystala nové menu, ale sestavila ho ve spolupráci se špičkovým šéfkuchařem Tomášem
Černým. Ten svou kariéru kuchaře začal v restauraci hotelu Ambassador a poté strávil tři
roky v michelinské restauraci Allegro hotelu
Four Seasons. Díky šéfkuchaři Vito Mollicovi
zde získal skvělou zkušenost a znalost techniky
vaření. Po svém odchodu z Four Seasons externě spolupracoval s Andreou Accordim při realizaci cateringových akcí. Další zkušenosti sbíral
na zahraničních stážích, například v restauraci Il
Piastrino v italském Pennabili. Pro jeho profesní
rozvoj byla cenná také blízká spolupráce a přátelství s úspěšnými šéfkuchaři jako Stefano Ciotti, Lucco Pompili, Moreno Cedroni či Riccardo
Agostini. Po následném angažmá v restauraci
Aromi nastoupil na pozici šéfkuchaře do restaurace La Finestra, kde spolupracuje se známým šéfkuchařem Riccardem Lucque. Působí
také jako lektor Pražského kulinárního institutu
a Laboratorio. Pro Pulcinellu navrhl do menu
takové lákavé položky, jako je houbové risotto
s gorgonzolou, carpaccio s majonézou ze zauzeného olivového oleje, hovězí filet filetto di
manzo s omáčkou ze sušených hub a s bramborou pečenou v mořské soli s krémem z Lardo di
Colonnata nebo čokoládový dort s citronovým
krémem a kávovou ricottou.

březen 2019 | www.zurnalmag.cz

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.
styly piv i speciální kousky, jako je Wild Creatures, Pivovar
Zhůřák, Černý potoka – létající pivovar, Samuel Potmehúd,
Pivovar Ládví Cobolis nebo Pivovar Permon. Tak přijďte
poznat sládky a majitele vašich oblíbených pivovarů! Více
na brewhemian.eu/cs/brewstock a FB. Vstup zdarma.

13–14/04

Café & Restaurant
Continental

Prvorepublikové jaro
Duben je měsíc, kdy se jaro začíná
plně rozvíjet do své svěžesti, stromy začínají kvést, louky se
zelenat, a právě proto v Continentalu připravili jarní menu
s nádechem první republiky. Servírovat se bude kachní terina s mandlemi, králičí stehno na smetaně s karlovarským
knedlíkem anebo konfitované jehněčí kolínko s rozmarýnem, máslovou kaší a špenátem. Jako dezert se bude podávat bezinkový dort ozdobený čerstvými květy. Ke každému
pokrmu vám navíc nabídnou skleničku vína z Moravy nebo
Čech, které dokonale podtrhne celý gastronomický zážitek.
Více informací a rezervace na tel.: 702 126 554.

24–
25/05

DEPO2015

Pivo & Rock

Těšit se můžete na pivovary z Čech, Bavorska a Belgie. Dohromady bude k ochutnání přes 100 druhů piv ze 30 pivovarů.
A kapely? Alkehol, Törr, Visací Zámek, Katr, Znouzecnost, Aušus, Odyssea, Sifon a J. Schmitzer! Více na www.pivoarock.cz.
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Velké divadlo DJKT

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

1. 3. 19:00
2. 3. 19:00
5. 3. 19:00
6. 3. 19:00
8. 3. 19:00
9. 3. 18:30
		19:00
11. 3. 19:00
12. 3. 19:00
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 19:00
17. 3. 14:00
18. 3.		
		19:00
19. 3. 19:00
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
24. 3. 10:30
		14:00
26. 3. 19:00
27. 3. 19:00
28. 3. 19:00
30. 3. 19:00

Šumař na střeše – muzikál
S6
Nabucco – opera/-CZ, DE TITOB
Král Ubu – činohra
V9
Pařížský život – opereta
S4
Modrovous – činohra
V12, pro seniory
Lektorský úvod: Idomeneo
foyer
Idomeneo – opera/-CZ, DE TIT-, premiéra
P
Zmatek na Parnasu – koncert Konzervatoře Plzeň foyer
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV1
Modrovous – činohra
V2
Modrovous – činohra
V3
Pařížský život – opereta
S2
Past na myši – činohra
Nevěsta messinská – opera, derniéra
O1
Prohlídky divadla
Zmatek na Parnasu – koncert Konzervatoře Plzeň foyer
Drahomíra a její synové – činohra
S3
Král Ubu – činohra
V14
Manon – balet
S5
Nabucco – opera/-CZ, DE TITV8
Matiné – opera
Šumař na střeše – muzikál
O2
Zkrocení zlé ženy – balet
V5
Zkrocení zlé ženy – balet
V10
Král Ubu – činohra
S7
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem: Labutí jezero – balet

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

6. 3. 19:00
7. 3. 19:00
8. 3. 19:00
9. 3. 19:00
10. 3. 19:00
12. 3. 19:00
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 18:30
		19:00
17. 3. 16:00
18. 3.		
19. 3. 19:00
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 19:00
26. 3. 19:00
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Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N6
Tartuffe – činohra
N7
DONAHA! – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů: 60. výročí divadla Semafor – muzikál
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N17
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N1
Veselá vdova – opereta/-DE TITN14
West Side Story – muzikál
Tartuffe – činohra
N8, pro seniory
Lektorský úvod: Červený a černý
Červený a černý – balet, premiéra
A
Zácpa – činohra
Z
Prohlídky divadla
Červený a černý – balet
N9
Veselá vdova – opereta/-DE TITN2
Sluha dvou pánů – činohra
KMD14
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
S8
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
Divadlo UNGELT: Kdokoli může dělat cokoli – činohra
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N5

Divadlo

27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

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

West Side Story – muzikál
KMD10
Veselá vdova – opereta/-DE TITN11
Veselá vdova – opereta/-DE TITN4
Zácpa – činohra
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
D

Malá scéna DJKT

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

2. 3. 19:00
3. 3. 14:00
		17:00
5. 3. 19:00
6. 3. 19:00
7. 3. 19:00
10. 3. 14:00
12. 3. 19:00
15. 3. 19:00
16. 3. 15:00
		17:00
17. 3. 15:00
		19:00
21. 3. 19:00
23. 3. 19:00
24. 3. 11:00
		19:00
26. 3. 19:00

Poslední kšeft – činohra, premiéra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Poslední kšeft – činohra
Dům Bernardy Alby – balet
U nás to baLETÍ – balet
Jenom konec světa – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Prodáváme nevěstu – opera
Prodáváme nevěstu – opera
Dobře placená procházka – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Dům Bernardy Alby – balet
Prodáváme nevěstu – opera
Okouzlující slečna – opera
V žen Karla IV. – činohra

Divadlo Alfa

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

4. 3. 09:00 J ako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
– ranní premiéra
		10:30 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
5. 3. 09:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
(také od 10:30 hod.)
6. 3. 09:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
(také od 10:30 hod.)
7. 3. 09:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
(také od 10:30 hod.)
8. 3. 09:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
		18:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
– večerní premiéra
9. 3. 15:00 Jako knoflík v hlavě (na motivy slavné knihy Koralína)
11. 3. 09:00 Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
12. 3. 09:00 Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
13. 3. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
14. 3. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
15. 3. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
16. 3. 15:00 Umanutá princezna
18. 3. 09:00 Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
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Měšťanská beseda

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA

KINO BESEDA

2. 3.

19:30

13. 3.

19:00

15. 3.

19:00

21. 3.

19:00

27. 3.

19:30

28. 3.

19:30

31. 3.

19:00

DERMACOL NO NAME ACOUSTIC
TOUR
PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND
NEREZ & LUCIA / ZLOM / KŘEST
NOVÉHO ALBA
MALINA BROTHERS
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS:
RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI
NEZMAŘI
PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR:
KONCERT FILMOVÉ HUDBY

DIVADLO
4. 3.

19:00

5. 3.

19:00

9. 3.

19:00

14. 3.

19:30

18. 3.

19:00

23. 3.

15:00

24. 3.

19:00

29. 3.

19:00

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
CELEBRITY
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
TATARÁK NA EX
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO
JMENUJETE?
KLÍČE NA NEDĚLI
CAVEMAN

OSTATNÍ ŽÁNRY
12. 3.

19:00

15. 3.

18:00

20. 3.

19:00

26. 3.

19:00

UGANDA
DNES ČTU JÁ: MILOŠ URBAN
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY
V EVROPĚ
HANKA MACHALOVÁ: Z PLZNĚ DO
SVĚTA CHYTŘE, LEVNĚ, ČASTO

4. 3.

19:15

6. 3.

19:15

7. 3.

17:00

7. 3.

19:15

8. 3.

18:00

9. 3.

14:30

9. 3.

17:00

11. 3.

19:15

13. 3.

17:00

13. 3.

19:15

14. 3.

16:45

14. 3.

19:15

18. 3.

19:15

20. 3.

19:15

21. 3.

19:15

22. 3.

18:00

24. 3.

15:45

25. 3.

19:15

27. 3.

19:15

28. 3.

19:15

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
ŽENY V BĚHU
PRO SENIORY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
ŽENY V BĚHU
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 PRO RODINY S DĚTMI
BOHEMIAN RHAPSODY
ROMA
ŽENY V BĚHU
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
PRO SENIORY
ZRODILA SE HVĚZDA
HIERONYMUS BOSCH
A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚT
BOHEMIAN RHAPSODY
NA STŘEŠE
ŽENY V BĚHU
ZELENÁ KNIHA
COSÌ FAN TUTTE
S LÁSKOU VINCENT
ZRODILA SE HVĚZDA
SKLENĚNÝ POKOJ

DĚTI
3.3. 14:30/16:00
9.3.

14:30

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

15:00

17. 3. 14:30/16:00
24. 3. 14:30/16:00
31. 3. 14:30/16:00

O ČERVENÉ KARKULCE
HRAVÁ SOBOTA: POHÁDKOVÁ SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
KOCOUR MODROOČKO
ŠMOULÍ KARNEVAL
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
O KARKULCE
VODNICKÁ POHÁDKA

KINO BESEDA
3. 3.

15:45

3. 3.

19:00

4. 3.

17:00

NÁPOJ LÁSKY
FAVORITKA
ŽENY V BĚHU

VE
DVOU
TOUR
LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK

19. 6. 2019
Vstupenky: Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
a Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

www.mestanska-beseda.cz
březen 2019 | www.zurnalmag.cz
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PROGRAM
19. 3.
20. 3.
21. 3.
23. 3.
28. 3.

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

Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza!
SemTamFór: Jak bylo, když nebylo
CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
29. 3. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také od 10:30 hod.)
30. 3. 15:00 Buchty a loutky: Skřítek
31. 3. 18:00 Papír, můj přítel – představení v rámci projektu Karavana
deseti slov, klub

Divadlo Dialog

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

3. 3. 19:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
5. 3. 19:00 H řbitovní aktovky aneb Na shledanou na … ! – černá
komedie, hraje Divadlo Propadlo
6. 3. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – novinky ze světa hudby
7. 3. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
10. 3. 19:00 Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje Žumbera
11. 3. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
12. 3. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
13. 3. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
14. 3. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
15. 3. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie, derniéra,
hraje Divadlo Maebh
18. 3. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
20. 3. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
23. 3. 19:00 Dealeři – černá komedie, premiéra, hraje Chlupatej kaktus
25. 3. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
27. 3. 20:00 Grönholmova metoda – nemilosrdná komedie, hraje
Divadlo JakoHost
29. 3. 19:00 Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh
30. 3. 19:00 Žena pro Dona Juana – komedie, premiéra, hraje Sofranza
31. 3. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo

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 od 17:00 hod. jóga s Dášou Nesvedovou – cvičení pro dospělé
každého věku
4. 3. 19:00 Divadlo Continuo: POLEDNE – divadelní inscenace
o 5 minutách svobody, inspirováno životem a poezií Natalie
Gorbaněvské
5. 3. 18:00 Černý Beran – vernisáž výstavy
6. 3. 09:00 Plzeňský poetický ševel – postupová přehlídka uměleckého
přednesu v kategorii jednotlivců, městské kolo pro Plzeň
a okolí
		19:00 Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři – projekce
vítězného filmu z MFF Karlovy Vary
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Divadlo | Galerie

7. 3. 19:00 J akub Čermák & Johan: Po tvých hrobech šlapu – autorská
divadelní inscenace
		19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
(také 21. 3.)
8.–10. 3.	#AimtecHackathon – IT konference a zážitkový program
nejen pro profesionály v daném oboru
11. 3. 19:00 Jan Burian: Portugalsko jinak – cestovatelský večírek
s knihami, hudbou a kávou
12. 3. 18:00 Hlubší pohled na dítě s MUDr. Tomášem Lebenhartem
– přednáška a diskuse
13. 3. 19:00 Kavárenský kvíz – na téma Pán prstenů
14. 3. 19:00 tYhle: MEDÚZA – fyzické divadlo, výtvarné dílo na jevišti
15. 3. 19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
17. 3. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Kocour v botách – loutková
pohádka se zpěvy a ptačím sborem
20. 3. 19:00 Kavárenský kvíz – na téma Pán prstenů
21. 3. 09:30 Plzeňský Tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů s výběrem na TARTAS
22.–29. 3.	Jeden svět: Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech (vždy od 17:30 a 20:00 hod.)

Galerie města Plzně

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

do 7. 4.		
Jiné hlasy Jiné pokoje – výstava
3. 3. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
15. 3. 17:00 Jiné hlasy Jiné pokoje – komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy

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)

13. 3. 18:00 The Calling – vernisáž výstavy (GLS)
14.–30. 3.
The Calling – výstava (GLS)

Galerie THAMBOS

Mohylová 91/1232, Plzeň – Doubravka, otevírací doba: pondělí, středa,
pátek 10–14 hod., úterý, čtvrtek 14–18 hod.

11. 3. 17:00 Praha: Jak ji vidím já – vernisáž výstavy za účasti autora
11.–29. 3.	Praha: Jak ji vidím já – výstava fotografií Petra Pavla Kepky.
13. 3. 18:00 Autorská čtení – vstup zdarma

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.
Tematická výstava členů UVUP na téma Živly
do 30. 4.	Alice Kopečková s dcerou Kateřinou – výstava (výstavní síň
radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
od 5. 3.		
Prodejní výstava členů UVUP – Bukovský, Čech, Filla,
Vacková a další (Galerie Dominikánská 12)
od 13. 3.
Slavěna Jandová – výstava k jubileu autorky
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Galerie | Muzea

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
1. 3.–12. 5.	Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960
Kulturní program během výstavy:
6. 3. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Viktor Oliva: Plačící fontána, 1904
– přednáška, dílo představí Petra Kočová
7. 3. 17:00 Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960 – komentovaná prohlídka, provází
Pavla Machalíková
13. 3. 17:00 Historické prameny lidové písně a hudby na Plzeňsku
– přednáška Zdeňka Vejvody
15. 3. 18:00 Světem šansonu – pořad plný šansonů z celého světa,
účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
21. 3. 17:00 Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany
22. 3. 17:00 Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých
zemích 1800–1960 – komentovaná prohlídka, provází
Tomáš Winter
29. 3. 17:00 Kočár plný hudby – lidové písně a zvyky představí soubor
Gutta a etnoložka Marcela Poláková
Výstavní síň „13“
do 3. 3.		
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
od 20. 3.
Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století
Kulturní program během výstavy:
26. 3. 18:00 Plzeňská zastavení Bedřicha Smetany – literárně-dramatický
pořad ze života B. Smetany, účinkuje Poetické divadlo
27. 3. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: 1. polovina
60. let – přednáška Evy Bendové a Zdeňka Rabocha
28. 3. 17:00 Malé after party – hudebně poetický pořad básnířky Aleny
Vávrové

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. 3. 17:00 Japonsko: Život v éře samurajů – cyklus přednášek (VZC)
8.–9. 3.		
24 hodin s Josefem Františkem Smetanou – konference
o životě a díle J. F. Smetany (VZC)
13. 3. 08:30 80. výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava
– konference (VZC)
		17:00 DO SVĚTA: Kyrgyzstán: Země hor a kumysu – přednáška
Davida Šance (VZC)
19. 3. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků II. – přednáška Anny Hostičkové
		17:00 Čtení starých písem aneb vyluštíme spolu kurent
– přednáška Evy Němečkové (VZC)
21. 3. 15:00 Debata europoslanců (VZC)
27. 3. 17:00 DO SVĚTA: Karačajevsko a Čečensko očima archeologa
Josefa Hložka – přednáška (VZC)
28. 3. 16:00 Exkurze pro veřejnost
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29. 3.		
BLIK BLIK 2019: Festival světla a umění ve veřejném prostoru
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 3. 16:30 Semantische Ähnlichkeiten im Tschechischen und im
Deutschen – cyklus přednášek zahraničních hostů (AK)
5. 3. 15:30 Přednáška o Brexitu: Miloš Nový (AK)
6. 3. 16:00 Cantando y Aprendiendo – španělština s rodilou mluvčí pro
děti 5–15 let (také 20. 3., ROK)
		18:00 Spanisch Open – konverzace s rodilým mluvčím pro
každého (také 20. 3., ROK)
7. 3. 17:00 Thomas Schafferer aus dem Buch „500 polaroids einer reise
durch Europa“ – autorské čtení
		18:00 Thomas Schafferer: via dolorosa – vernisáž výstavy
7.–28. 3.	Thomas Schafferer: via dolorosa – výstava
8.–9. 3.		
Österreich Tage / Rakouské dny (AK)
13. 3. 16:00 Čteme dětem v cizích jazycích (také 27. 3., ROK)
		18:00 Konverzace v rumunštině s rodilým mluvčím pro každého
(také 27. 3., ROK)
		18:00 Swedish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 27. 3., AK)
		18:15 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 27. 3., AK)
14. 3. 17:00 Americká literatura – lektor Radka Galiová (AK)
18. 3. 16:30 Deutsch als Zweitsprace in Deutschland (AK)
28. 3. 17:00 Alice Flemrová o Eleně Ferrante (ROK)
29. 3. 16:00 Noc s Andersenem (AK)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
Výstavy:
2. 3.–8. 9.
Jan Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí
15. 3.–9. 6.	Slované ve východním Bavorsku a západních Čechách
– výstava
Doprovodné pořady:
1.–2. 3.		
39. ročník festivalu Smetanovské dny (vždy od 9:00 hod.)
5.–15. 3.	Uzavření zbrojnice z důvodu pravidelné konzervace exponátů
6. 3. 16:30 Co přináší databáze Pladias botanikům? – přednáška
Zdeňka Kaplana
11. 3. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové,
Plzeň
13. 3. 19:00 Matěj Müller & hosté 2 – koncert
18. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
20. 3. 18:00 Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

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, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
Výstavy:
do 5. 5.		
Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ – výstava
do 23. 6.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
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15. 3.–2. 6.	Úprava hradu Buben Klubem československých turistů
na historické fotografii – výstava

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

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 18. 3.	Měsíční kurz základů práce se dřevem (vždy v pondělí
od 17:00 hod.)
do 19. 5.
Za barokem – výstava
do 13. 6.
Řemeslný kroužek pro děti (vždy ve čtvrtek od 16:00 hod.)
1.–2. 3.		
Brewstock 2019: Zimní pivní posezení
4. 3. 18:00 Jak přežít emoční únos – seminář
6. 3. 19:00 Tomáš Vejmola: Tuktukem z Thajska až na Moravu
– přednáška
7.–28. 3.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
8. 3. 19:00 Hudební ceny Žebřík
10. 3. 10:00 Patinování: Recyklace starého nábytku – workshop
13. 3. 17:00 3D tisk pro začátečníky – workshop
		18:00 Meet the Makers Pilsen – setkání kutilů
13.–14. 3.
Future Gate – filmový festival
16. 3. 10:00 DEPO Street Food Market – festival jídla
17. 3. 10:00 SWAP: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna oblečení
19. 3. 19:00 Monika Benešová: 4 200 km sama pěšky z Mexika
do Kanady – přednáška
20. 3. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
		18:00 Science Café: Lucie Vištejnová o buněčné kultuře – debata
o vědě
21. 3. 19:00 Drive / Jízda nadoraz – filmový klub
22. 3. 19:00 Future Gate: Červený trpaslík – seriálový maraton
23. 3. 10:00 CO.CON – festival komiksu, PC her, deskovek a cosplay
23.–24. 3.
Svařování – workshop
24. 3. 14:00 Hrací dílna: Výroba barokní masky – workshop pro děti
28. 3. 17:30 Noční běh pro Světlušku spolu s ČSOB Na Zdraví 2019
29.–30. 3.	BLIK BLIK 2019: Festival světla a umění ve veřejném prostoru
29. 3.–30. 4. Michal Škapa: KLIKYHÁKY – výstava

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, 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 Bory (OKB) – Klatovská 109,
OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18,
www.knihovna.plzen.eu

1. 3. 10:00
7. 3. 16:00
8. 3. 10:00
12. 3. 17:00
		18:00
13. 3. 18:00
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Čtení pro nejmenší (OKB)
Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Publicisté.cs – Aktuálně: Martin Stropnický (PS)
Marek Dusil – koncert mezi knihami (KS)
Trocha klasiky – opera, muzikál, opereta: Š. Pečenka
a J. Hejcman (LK)

Muzea | Instituce | Akce

18. 3. 18:00
19. 3. 17:00
20. 3. 18:00
21. 3. 16:00
		16:00
28. 3. 09:00

Západní Afrika – cestopis Tomáše Kubeše (MK)
S maskou nakřivo…: Literatura – retro 1968–1989 (PS)
Rumunsko – cestopis Petra Vlčka (LK)
Čtení pro nejmenší (KB)
Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Pražské pověsti – Eva Hrušková a Jan Přeučil pro děti (MK)

RUN for ProCit

Borský park, Plzeň, www.runforprocit.cz

6. 4. 08:30 4 . ročník charitativního rodinného modrého běhu – dětská
překážková dráha, speciální zážitkové běžecké trasy, skákací
hrad, malování na obličej, ochutnávky kávy, francouzských
specialit, piva a moštů

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

EXCELLENTNÍ ŽENA®

Měšťanská beseda, Plzeň, www.excellentnizena.cz

30. 3. 09:00 1 4. vzdělávací a zážitková konference – sobota plná zážitků
a zajímavých přednášek, bohatý doprovodný program.
Lektoři konference: Kateřina Winterová, Jeroným Klimeš,
Táňa Havlíčková, Jan Soukup, Lenka Dobiáš Černá a Tomáš
Pilař (do 17:00 hod.)

Jarní Mineral Plzeň

KD JAS, Jablonského 1254/39, Plzeň

23. 3. 09:00 3 5. prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, šperků,
zkamenělin, kaktusů, sukulentů a exotických rostlin. Kámen
zdarma pro každého návštěvníka, tombola, dílnička pro
děti. Vstupné dospělí 60 Kč, děti a ZTP 30 Kč (do 17:00 hod.)

T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz, sokol.skvrnany@
seznam.cz, na tel.: 724 212 363 nebo 4. 4. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

12. 4. 20:00 Tradiční Jarní vínek – hraje T. O. Václava Žákovce
13. 4. 20:00 Tradiční Jarní vínek – hraje T. O. Václava Žákovce

ZOO

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

23. 3. 10:00 V ítání jara, symbolické odemykání České řeky a probouzení
lesa, statek Lüftnerka (do 17:00 hod.)
30. 3. 10:00 Ptačí sobota na počest Mezinárodního dne ptactva, statek
Lüftnerka (do 17:00 hod.)

D klub

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

2. 3. 16:00 Karneval pro děti: Honza Popleta a jeho kamarádi
7. 3. 15:00 Standa Hložek – pořad pro seniory
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Akce | Kino

11. 3.		
Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti do 15ti let
21. 3. 15:00 Ivan Vyskočil: Mistře, o čem se neví? – pořad pro seniory
30. 3. 15:00 Pojďte s námi do ZOO!!! – divadlo pro děti

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

5. 3. 17:00
12. 3. 17:00
		19:30
19. 3. 17:00
26. 3. 17:00

Zelená kniha − USA 2018 (také od 19:30 hod.)
O koních a lidech − ISL / NOR / DEU 2013
Roma − MEX / USA 2018
Skleněný pokoj − CZE / SVK 2019 (také od 19:30 hod.)
Žena na válečné stezce − ISL / FRA / UKR 2018
(také od 19:30 hod.)

Jeden svět – festival dokumentárních filmů

Moving Station (MS), Knihovna města Plzně – Polanova síň (KMP), Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara (FDU LS), www.jedensvet.cz

22. 3. 17:30
		20:00
23. 3. 15:00
		17:30
			
		20:00
			
		22:00
24. 3. 15:00
			
		17:30
			
		20:00
			
25. 3. 17:30
			
			
		20:00
			
			
26. 3. 17:30
			
			
		20:00
			
			
27. 3. 17:30
			
			
		20:00
			
			
28. 3. 17:30
			
			
		20:00
			

Slavnostní zahájení: Vesnice plavajících krav (MS)
Ženy s náušnicemi ze střelného prachu (MS)
Projekce pro rodiny s dětmi (MS)
Bohové z Molenbeeku (MS)
Maďarsko 2018: V zákulisí demokracie (MS)
Dobrá změna v Polsku (MS)
Ovčáček (MS)
Vrt (MS)
Bezpodmínečná láska (MS)
Ještě nekončíme (MS)
Ztracený bojovník (MS)
Vše v pořádku (MS)
Bez viditelných příznaků (MS)
Všechna stvoření vítána (MS)
Kibera: Příběh slumu (MS)
Srdcová královna (MS)
Novaja (KMP)
Volání divočiny + Dobré zprávy (MS)
Anoteho archa (MS)
Čonhova planeta (KMP)
Český žurnál: Bratři Okamurové (MS)
Láska a prázdná slova (MS)
Vítejte v Sodomě (FDU LS)
#FollowMe (MS)
Boj s drakem (MS)
O čem sní pankáči (FDU LS)
Příběh cesty kolem světa (MS)
Reds, do toho! (MS)
Domácí zápas (KMP)
Přednáška: Cestování jako výzva a šance (MS)
EXIT – Dát extremismu sbohem (MS)
Na jejích bedrech (KMP)
Český žurnál: Reality (MS)
Rekonstrukce Utøyi (MS)
América (KMP)
Začít znovu (MS)
Obléhání města (MS)
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Hledáme Stavbu roku
Plzeňského kraje
Soutěž o nejlepší stavbu loňského roku začala. O titul
Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet
stavby, které byly vloni zkolaudovány nebo uvedeny
do provozu. Veřejnou soutěž vyhlásil Plzeňský kraj
a město Plzeň ve spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou v Plzeňském kraji. Přihlášku do soutěže je možné podat do 29. března 2019.

„Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím pochlubit. Vzpomeňme
například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO
v Plané, ke které mám jako plánský rodák osobní vztah.
Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese zajímavé
stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Přihlášku a podmínky soutěže najdete
na www.stavbarokupk.cz.
Partnerem soutěže je společnost
EUROSOFTWARE s.r.o. z Plzně.
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PROGRAM
29. 3. 17:30 Slavnostní zakončení: Kapela (MS)
		22:00 DJ (MS)

Cinema City

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

28. 2.–6. 3.	Co jsme komu zase udělali?, Colette: Příběh vášně,
Všechno nejhorší 2
7.–13. 3.
Captain Marvel, Psí veličenstvo, Zelená kniha
14.–20. 3.
Kouzelný park, Skleněný pokoj
21.–27. 3.
LOVEní, Pašerák, Putování se sobíkem
28. 3.–3. 4. Dumbo, My, Zraněná srdce
Dále hrajeme: Alita: Bojový Anděl, Bohemian Rhapsody, Jak vycvičit
draka 3 (2D i 3D), LEGO® příběh 2 (2D i 3D), Léto s gentlemanem, Mrazivá pomsta, Potomek, Psí domov, Raubíř Ralf
a internet, Spider-Man: Paralelní světy, Úhoři mají nabito,
Úniková hra, Všichni to vědí, Ženy v běhu

15. 3. 20:00
16. 3. 17:00
		20:00
17. 3. 15:00
		18:00
21. 3. 20:00
22. 3. 20:00
23. 3. 17:00
		20:00
24. 3. 15:00
		18:00
28. 3. 20:00
29. 3. 20:00
30. 3. 17:00
		20:00
31. 3. 15:00
		18:00

Skleněný pokoj
Rodinné štěstí
Captain Marvel
Pásmo pohádek
Skleněný pokoj
Zelená kniha
LOVEní
Kouzelný park
Pašerák
Kouzelný park
LOVEní
Šťastný Lazzaro
Arctic: Ledové peklo
Dumbo
Zraněná srdce
Dumbo
LOVEní

Gospel (až) na dřeň

CineStar

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

28. 2.–6. 3. Co jsme komu zase udělali?, Všechno nejhorší 2
7.–13. 3.
Captain Marvel, Psí veličenstvo
14.–20. 3.
Kouzelný park, Skleněný pokoj
21.–27. 3.
LOVEní, Pašerák
28. 3.–3. 4. Dumbo
Dále hrajeme: Alita: Bojový Anděl, Bohemian Rhapsody, Jak vycvičit
draka 3 (2D i 3D), LEGO® příběh 2 (2D i 3D), Léto s gentlemanem, Mrazivá pomsta, Na střeše, Nedotknutelní,
Potomek, Psí domov, Raubíř Ralf a internet, Skleněný, Úhoři
mají nabito, Úniková hra, Všichni to vědí, Ženy v běhu

Kino a divadlo Káčko

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

1. 3. 20:00
2. 3. 17:00
		20:00
3. 3. 15:00
		18:00
7. 3. 20:00
8. 3. 20:00
9. 3. 17:00
		20:00
10. 3. 15:00
		18:00
14. 3. 20:00

Kino | Koncerty

Ženy v běhu
LEGO® příběh 2
Colette: Příběh vášně
Jak vycvičit draka 3
Na střeše
Oscar 2019 v kategorii nejlepší film
Captain Marvel
Psí veličenstvo
Ženy v běhu
Psí veličenstvo
Captain Marvel
Láska mezi regály

ECM Maranatha, Husova 14, Plzeň, www.gospeltrain.cz

29.–31. 3.
Hudební workshop
31. 3. 18:00 Benefiční koncert účastníků workshopu pod vedením
renomovaných britských dirigentů – zpěváka a pastora
Davida Daniela a zpěvačky a skladatelky Ruth Waldron,
vystoupení sboru Touch of Gospel. Vstupenky pouze
na místě za 150 Kč.

KD Šeříková

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

1. 3.
8. 3.
9. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.

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

17. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
11. 4.

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

12. 4. 20:00
13. 4. 20:00

Eva Holubová, Bob Klepl: Talk show „Zůstane to mezi námi“
Parademarche
DEADLY STORM 13 – metalový festival
Mňága a Žďorp
Kohn
Rockabilly night Vol. 1: The Mordors, The Train Robbers,
Mr. Teddy and the Sidekicks
Michal Pavlíček Trio
Banjo Band Ivana Mládka
Marpo & TroubleGang – Road to MarpoDrome
Fast Food Orchestra + speciální hosté – 20 let tour
Natěrač – komedie
Doga, Alkehol + host
Progres 2 + Elegie
Vladimír Mišík & ETC, host: Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band
Visací zámek, SPS
Ozzy Osbourne revival Praha, Halford revival

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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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..

Na detailech totiž záleží!

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

Velkolepá podívaná pod širým
nebem se špičkovým obsazením.
Nenechte si ujít!

www.djkt.eu

