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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
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
únor je letos o den delší, což znamená, že nabízí o den více příležitostí si ho užít. Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egypta.
Už v roce 238 př. n. l. tu byl zaveden dodatečný den, který se vkládal do každého čtvrtého roku. Staří Římané na to šli ještě jinak:
král Numa Pompilius zavedl v 7. století př. n. l.
kalendář, ve kterém měl rok 355 dnů a každý druhý rok se vkládal dokonce
celý přestupný měsíc, a to za svátek Terminálií, tedy něco na způsob našeho
Silvestra. Tento den připadal na 23. únor. Julius Caesar tento přestupný měsíc v roce 45 př. n. l. zrušil a místo něj zavedl přestupný den tak, jak fungoval v Egyptě. Ano, stalo se tak právě v době, kdy měl po svém boku krásnou
egyptskou panovnici Kleopatru. Takže i zde platí, že za vším máme hledat
ženu.
Ale proč to Caesar udělal? Změnil snad kalendář jen kvůli rozmarům krásné
Egypťanky? Nikoli. V tomto případě se dá říci: za vším hledej korupci. Římská
republika byla totiž tehdy natolik prolezlá korupcí, že se nejvyšší kněz pověřený vkládáním přestupného měsíce neřídil astronomickými výpočty, nýbrž
tím, kdo ho víc uplatil. A tak se oficiální kalendář rozcházel s přirozeným během světa a zimní svátky se klidně slavily v létě a naopak.
Proto si Caesar nechal od Egyptských odborníků spočítat kalendář nový
a zavedl jednou za čtyři roky přestupný rok. Jenže ouha! Tak jednoduché to
s přestupným rokem není. Aby náš kalendář dohonil rotaci Země po oběžné dráze, není možné vkládat 29. únor mechanicky každý čtvrtý rok. Musíte
vynechat roky, které jsou dělitelné stem, ale zároveň nejsou dělitelné čtyřmi sty. To ovšem po Caesarově reformě kalendáře neplatilo, a tak kalendář
sice získal řád, ale oproti skutečnosti začal zase pokulhávat. V 16. století už
tahle chyba dosahovala deseti dnů, díky čemuž se posunulo datum slunovratu i rovnodennosti, a tím se posunulo i datum Vánoc a Velikonoc. Odtud
například pochází přísloví o svaté Lucii, která noci upije, ale dne nepřidá:
její svátek tehdy totiž připadal na období slunovratu. A tehdy zasáhl papež
Řehoř XIII. a v roce 1582 reformoval přestupné roky do podoby, jakou známe
dnes. Přestupný rok tedy letos slaví 438. narozeniny. Tedy pokud počítáme
každý, i nepřestupný, rok.
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Jako každoročně s únorem přicházejí plesy, Smetanovské dny, svatý Valentýn, masopust a vyhánění zimy a další tradiční kulturní nabídka. A k tomu
pochopitelně i mnoho akcí jedinečných. Ať už jejich datum konání připadá
na dvacátý devátý, nebo kterýkoli jiný únor, užijte si je. Bez ohledu na datum
budou neopakovatelné. Protože žádný den se neopakuje, žádný nedostanete příležitost žít podruhé.

40. Smetanovské dny
27. 2. – 26. 3. 2020

Krásný přestupný vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
28. února

únor 2020 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
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16. 2.

19:00

RaDka FIšaROVá

19. 2.

19:00

23. 2.

18:00

PaVlíNa jíšOVá
hOP TROP

3. 2.

19:00

DIVADLO
2. 2.

19:30

9. 2.

19:00

11. 2.

20:00

17. 2.

19:00

19. 2.

19:00

27. 2.

19:30

caVEwOmaN
caVEmaN
mIlOš kNOR: ValENTINE ShOw
jO, NENí TO jEDNODuché
caVEmaN
TáTa

OSTATNÍ ŽÁNRY
1. – 2.
2.
11. 2.

18:00

24. 2.

18:00

25. 2.

18:00

26. 2.

18:00

15. 2.

14:30

15. 2.

16:30

16. 2.

16:00

17. 2.

19:15

19. 2.

19:15

20. 2.

19:15

21. 2.

18:00

22. 2.

14:30

22. 2.

16:30

23. 2.

15:45

24. 2.

19:15

26. 2.

19:15

27. 2.

19:15

28. 2.

18:00

PRO DĚTI
SNĚŽNý kluk
PRO SENIORY
STařícI
aNDRé RIEu: 70 lET mláD
BEST OF 2019
PaRazIT
DalEkO OD REYkjaVíku
mODElář
VlaSTNícI
PRO DĚTI
DOlITTlE
PRO SENIORY
caTS
BOlšOj BalET: gISEllE
BEST OF 2019
TENkRáT V hOllYwOODu
kaREl SVOBODa: šťaSTNá léTa
V SíTI
gENTlEmaNI

cESTOVaTElSký FESTIVal
kOlEm SVĚTa
kOlumBIí PO čESkých STOPách
aNEB hlEDáNí zTRacENéhO čaSu
PřEDNáška VáclaVa cílka:
cO SE DĚjE SE SVĚTEm
VElká cESTa škODOu 100 DO íRáNu
PřEDNáška "ŽENa a muŽ"

DĚTI
2. 2. 14:30/16:00
9. 2. 14:30/16:00
15. 2.

14:30

16. 2. 14:30/16:00
23. 2. 14:30/16:00

kOcOuR mODROOčkO
jak chTĚla PRINcEzNa čaROVaT
hRaVá SOBOTa: maškaRNí Bál
O kOBlíŽkOVI
POháDkY PaNa POháDkY

KINO BESEDA
3. 2.

19:15

5. 2.

19:15

6. 2.

19:15

7. 2.

18:00

8. 2.

14:30

8. 2.

16:30

9. 2.

16:00

10. 2.

19:15

12. 2.

19:15

13. 2.

19:15

14. 2.

18:00

NaBaRVENé PTáčE
kRálíčEk jOjO
amuNDSEN
VlaSTNícI
šPIONI V PřEVlEku
amNESTIE
PRaDO – SBíRka PlNá DIVů
jOkER
TENkRáT PODRuhé
malé ŽENY
VlaSTNícI

BEST OF 2019

PRO DĚTI
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2. 4. 2020

08/02 / 19:00
Velké divadlo

Každý má
svou pravdu
Do města se přistěhují noví obyvatelé. Kdo jsou? Proč
se straní ostatních? Informace o nových spoluobčanech
a jejich tajemném chování se objevují postupně, jsou
mnohdy protichůdné a ctihodní občané jsou samozřejmě zvědaví. Vždyť na každém šprochu je pravdy
trochu. Nebo není? Italský spisovatel a dramatik Luigi
Pirandello, nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří
ke klasikům moderního dramatu a jeho komedie Každý má svou pravdu k jeho nejoblíbenějším a nejčastěji
inscenovaným kusům. Jde o velmi radikální ukázku autorových úvah o skutečné identitě lidského individua
a způsobu, jakým ho vnímá okolí, o rozdílu mezi identitou a maskou, kterou společnost přikazuje nasazovat,
a o relativitě unáhlených soudů. Nenechte si ujít činoherní premiéru v režii Mikoláše Tyce.

14/02 / 19:00
Velké divadlo

Valentýnský koncert
Přemýšlíte, jak příjemně strávit svátek zamilovaných? Přijďte se nechat unést krásnými klasickými
melodiemi slavných autorů – Mozarta, Rossiniho,
Offenbacha, Pucciniho, Verdiho či Smetany, které v podání členů operního ansámblu Univerzity
Britské Kolumbie ve Vancouveru pod vedením
prof. Nancy Hermiston rozezní scénu Velkého
divadla. Talentované mladé umělce bude doprovázet Orchestr opery DJKT pod taktovkou šéfdirigenta Norberta Baxy.
Hledáte navíc v den svatého Valentýna originální
způsob, jak vyznat lásku svým nejmilejším? Nebo
byste se snad odvážili přímo z „prken, která znamenají svět“ požádat svoji milou / svého milého
o ruku a jako neobvyklý bonus tak získali možnost
sňatku (či obnovení manželského slibu) ve Foyer
Vendelína Budila ve Velkém divadle? V DJKT bude
v tento večer tohle všechno možné! Vaše vzkazy
budou během večera promítnuty namísto titulků, běžících nad jevištěm, stačí když je (i případné
žádosti ohledně zasnoubení) zašlete nejpozději
do 7. února na e-mail staz.stazdjkt@djkt.eu.
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09/02 / 10:30
Nová scéna DJKT – foyer

Muzikálové matiné
Romana Krebse
Třetí v řadě Muzikálových matiné bude patřit dlouholetému a oblíbenému členovi DJKT, výtečnému muzikálovému a operetnímu zpěvákovi a herci. Roman Krebs má na
svém „kontě“ obrovský repertoár nejrůznějších rolí. Diváci si jej mohou pamatovat např. jako Peróna ve slavné
Evitě a v mnoha dalších, v jeho podání vždy nezapomenutelných rolích. V současné době jej můžete vidět téměř
ve všech aktuálních inscenacích muzikálového souboru.
Poslední ze čtveřice matiné v této sezóně se pak uskuteční 26. dubna a bude patřit Lukáši Ondrušovi.

15/02 / 19:00
Malá scéna DJKT

Green Day’s
American
Idiot

Česká premiéra muzikálu American Idiot, vytvořeného podle stejnojmenného alba americké
punkrocko| www.zurnalmag.
cz
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
vé kapely Green Day na Malé scéně! Trojice mladých
mužů se pokouší uniknout z nezáživného stereotypu
předměstského života, každý se však vydává jinou
cestou – kam až je na začátku jednadvacátého století
dovedou? V nezvyklé polokoncertní úpravě hlediště
se můžete těšit na známé hity této populární skupiny
v podání mladých členů souboru muzikálu DJKT a režii
uznávaného amerického režiséra Steva Josephsona.
Vzhledem k popularitě originálních písní bude muzikál
uveden v původním anglickém znění s českými titulky.

16/02 a 01/03
19:00
Malá scéna DJKT

Poslední kšeft
Hra Jiřího A. Trnky by se dala označit jako konverzační
komedie Tarantinovského střihu. Na základě skutečných příběhů ze severních a západních Čech namíchal
autor koktejl, u kterého se budete bavit, a zároveň vám
bude běhat mráz po zádech. Ernieho zrovna pustili
z vězení a chce začít nový život. Ovšem za tu dobu se
spousta věcí změnila. Jeho dívka Lada změnila adresu
i „zaměstnání“, ze strejdy Lukina se stal kromě byznysmena i vrcholný politik a policista Petr, který ho zatýkal, také povýšil. A všichni se zase postupně potkávají
a připravuje se poslední kšeft… Přijďte si prožít drsný
příběh čtyř herců – Kláry Krejsové, Jana Holíka a členů
Činoherního studia v Ústí nad Labem Jana Plouhara
a Adama Ernesta.

29/02 / 17:00
Malá scéna DJKT

Papageno
v kouzelném
lese
Papageno se vrací! Na jevišti Malé scény znovu ožije
napínavý příběh, v němž diváci společně s ptáčníkem
Papagenem putují kouzelným lesem po stopách prince
Tamina, aby vysvobodili princeznu Paminu a Papagenovi našli jemu podobnou družku. Inscenace v režii Jakuba Hliněnského vychází ze známé opery W. A. Mozarta
Kouzelná flétna a vznikla především pro dětské diváky.
Ovšem ani dospělí se tu s nimi rozhodně nudit nebudou. Představení plné imaginace, jevištních kouzel a vtipu doprovází nádherné Mozartovy melodie a vše skvěle
doplňuje krásná
scéna a nápadité
kostýmy.
| www.zurnalmag.
cz
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

11/02 / 17:00
Nová scéna DJKT

Alenka v říši divů
Slavná kniha anglického spisovatele Lewise Carrolla Alenčina dobrodružství v říši divů
a za zrcadlem inspiruje i po sto padesáti letech
neopakovatelnou imaginací, poezií, humorem
a hudebností. V překladu Aloyse a Hany Skoumalových ji v loňské sezóně představila na jevišti
Nové scény režisérka Natália Deáková. Titulní hrdinka příběhu, vnímavé děvčátko Alenka, v podání Veroniky Divišové, vstupuje do ireálného světa
snů, kde se jednání postav, čas, podoba věcí, city,
pocity a nálady prudce mění. S dychtivou neústupností překonává i ta nejpodivnější úskalí své
cesty. Její neobyčejná setkání s fantaskními bytostmi, podivnými zvířaty a oživlými věcmi otevírají s poezií a hravostí brány jejímu sebepoznávání. Snově fantazijní podívaná o zrání lidské duše
je určena všem věkovým kategoriím. Nenechte si
ujít jedno ze dvou posledních představení.
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AKCE MĚSÍCE

Smetanovské dny ve znamení oslav

27/02–26/03

Smetanovské dny
ve znamení oslav
Ředitelka Plzeňské
filharmonie a festival
u
Smetanovské dny
Mgr. Lenka Kavalová

V letošním roce vstupuje festival nesoucí
ve svém názvu jméno našeho hudebního
velikána do jubilejního 40. ročníku. V záplavě uměleckých akcí a přehlídek si uchovává
specifické postavení. Od samého začátku
přetrvává idea mezioborového projektu
spojujícího odbornou oblast – vědecké sympozium udávající svým mottem tematické
zaměření festivalu – s hudbou, divadlem
a oblastí výtvarného umění.

Založení festivalu je úctyhodným počinem, teprve čas však
prověří životnost původního záměru. Smetanovské dny prokázaly svou myšlenkovou nosnost a ze skromnějších začátků –
původně týdenní akce – se postupně rozprostřely do období
celého měsíce. Staly se také různorodějšími a otevřely i oblast
nonartificiální hudby. Spolupráce s organizacemi republikového významu dodává festivalu základní osnovu, zapojení
těch regionálních přináší zase specifické rysy. Od roku 2013
se pořádání Smetanovských dnů ujala Plzeňská filharmonie.
Její ředitelku Lenku Kavalovou jsme požádali o několik slov.

Mezi nejsledovanější události většiny festivalů
patří vstupní a závěrečný koncert, jejichž přípravě
bývá věnována zvýšená péče. Jaký program
a interprety nabídnou?
Smetanovské dny budou zahájeny koncertem Filharmonie
Hradec Králové, na němž jako sólista vystoupí pod vedením
dirigenta Ronalda Zollmana ruský fenomenální houslista Nikita Boriso-Glebsky. Přednese Houslový koncert a moll op. 82.
A. Glazunova, dále uslyšíme výběr ze Slovanských tanců
A. Dvořáka a jeho Symfonii č. 8 G dur. Závěrečný koncert
uvede opět hudbu A. Dvořáka, tentokrát Symfonické variace,
a krom toho Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku, jeho Klavírní koncert se skvělou francouzskou klavíristkou Anne Queffélec a Mozartovu Symfonii č. 25 g moll.

Anne Queffélec
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Velkým tématem je celosvětově připomínané
250. výročí narození L. van Beethovena.
Jak na něj reagují Smetanovské dny?
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

Smetanovské dny ve znamení oslav

Není neznámou, že tento skvělý vídeňský klasik byl
velmi činný v oboru smyčcových kvartetů. A právě souborné provedení smyčcových kvartetů, o jejichž interpretaci se zaslouží kvarteta Pražákovo,
Wihanovo, Zemlinského, Talichovo, Martinů a Lotus
String Quartet, se stává jedním ze stěžejních letošních
témat. Během šesti večerů bude provedeno všech
18 smyčcových kvartetů.

Má letošní festival nějakého rezidenčního
umělce, nebo garanta uměleckých
projektů?
Ano, má, violoncellistu Michala Kaňku. Nesmírně si
vážím toho, že přijal nabídku stát se uměleckým garantem projektu „Souborné provedení smyčcových
kvartetů L. van Beethovena“.

Jak zareagoval na návrh stát se garantem
projektu? To je přece velká zodpovědnost.
Byl velmi potěšen. Mnohokrát koncertně provedl jeho
violoncellové sonáty a variace nebo Trojkoncert C dur,
zařazuje i jeho klavírní tria a spoustu dalších komorních skladeb. Sám poznamenal: „Beethovenovy smyčcové kvartety patří vedle symfonií a klavírních sonát
k tomu nejpodstatnějšímu, co tento génius zkomponoval. Komplet kvartetů je rozložen do šesti večerů
a na každém zazní díla ze všech tří Beethovenových
životních období.“

Dalším připomínaným výročím je 40 let
od založení samotných Smetanovských dnů.
Bedřich Smetana a historie festivalu se promítá do Vzpomínkového komponovaného pořadu,
na němž vystoupí významní hosté a interpreti, na-

Nikita Boriso- Glebsk

y

příklad Svatopluk Schuller. Důstojný prostor zaujímá
i koncertní melodram, jenž je v podání Terezy Kostkové a Zbyňka Meduny zárukou hodnotného zážitku.
Tento večer uvádíme ve spolupráci se Západočeským
hudebním centrem, Společností Zdeňka Fibicha a Melodramfestem.

Nabídka Smetanovských dnů je široká.
Co byste návštěvníkům doporučila?
To je těžké. Ale mám-li doporučit, tak snad koncerty
Osudové okamžiky (housle Nikita Boriso-Glebsky),
Romantické Rusko (housle Milan Al-Ashhab) či Pacora
Trio. O další zážitky se postarají klavírista Miroslav Sekera v pořadu Koncertní melodram a píseň gala, dále
barytonisté Ivan Kusnjer a Roman Janál, Balkansambel
a Plzeňský dětský sbor. Zařazena jsou dvě představení
Divadla J. K. Tyla či náš pořad pro děti Filharmoníček
a ztracená písnička.

Kdy začíná prodej vstupenek
a kam se mají zájemci obracet?
Prodej probíhá od prosince, vstupenky lze koupit
v Informačním centru na náměstí Republiky a na jakémkoliv prodejním místě portálu Plzeňská vstupenka
(www.plzenskavstupenka.cz). Na Souborné provedení
smyčcových kvartetů jsme připravili „beethovenské“
předplatné v ceně 990 Kč.
Pacora Trio

únor 2020 | www.zurnalmag.cz

Děkuji za rozhovor.
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Osudové okamžiky
Nikita Boriso-Glebsky,
Ronald Zollman
a Filharmonie
Hradec Králové

Zahajovací koncert festivalu
27. 2. 2020, 19:00
Měšťanská beseda
Smetanovské dny
40. ročník festivalu
27. 2. - 26. 3. 2020
Plzeň

Výběr z programu
27. 2. 2020, 19:00, MB
Osudové okamžiky & Boriso-Glebsky,
Zollman, FHK
3. 3. 2020, 19:30, DH
Koncertní melodram a píseň gala
& Kostková, Meduna, Janál
4. 3. 2020, 19:30, DH
Wihanovo kvarteto & Beethoven 250
5. 3. 2020, 19:00, MB
Romantické Rusko & Al-Ashhab,
Brauner, PF
6. 3. 2020, 19:00, Nová scéna DJKT
Carmen & Georges Bizet
9. 3. 2020, 19:30, DH
Lotus String Quartet & Beethoven 250
10. 3. 2020, 19:30, DH
Zemlinského kvarteto & Beethoven 250
11. 3. 2020, 19:30, DH
Kvarteto Martinů & Beethoven 250

16. 3. 2020, 19:30, DH
Pražákovo kvarteto & Beethoven 250
17. 3. 2020, 19:30, DH
Talichovo kvarteto & Beethoven 250
18. 3. 2020, 19:00, Nová scéna DJKT
R.U.R. & Karel Čapek
19. 3. 2020, 19:30, DH
Vzpomínkový komponovaný pořad
& 40. Smetanovské dny
22. 3. 2020, 16:30, S1 ČRo
Filharmoníček a ztracená písnička
22. 3. 2020, 18:00, MB
Plzeňský dětský sbor – 40
23. 3. 2020, 19:30, DH
K poctě Bedřichu Smetanovi
& Krajný, Kusnjer, Pařík
24. 3. 2020, 19:30, DH
Anne Queffélec – klavírní recitál

12. 3. 2020, 19:00, MB
Pacora Trio & Plzeňská filharmonie

25. 3. 2020, 19:30, DH
Smetanovo trio & Martinů 130,
Beethoven 250

14. 3. 2020, 19:30, NCPP
Balkansambel & Šlamastika

26. 3. 2020, 19:00, MB
Anne Queffélec, návrat francouzské lady

www.plzenskafilharmonie.cz
www.smetanovskedny.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Kino Beseda bude v únoru plné Zlatých glóbů, cen BAFTA a Oscarů.
3. února totiž začíná přehlídka toho nejlepšího, co jste v loňském
roce mohli vidět na filmových plátnech. Přehlídku Best of 2019 odstartuje Nabarvené ptáče (3. 2.) a na únorovém programu jsou
i takové filmové pecky jako Joker (10. 2.; 2 Zlaté glóby, 11 nominací na Oscara), Parazit (17. 2.; Zlatý glóbus, 6 nominací na Oscara)
a Tenkrát v Hollywoodu (24. 2.) se 3 Zlatými glóby a 10 nominacemi na Oscara.

„Únor v Kině Beseda: Nejlepší filmy roku 2019,
vězeňská vzpoura i porce Vlastníků.“
Ze zahraničních novinek si nenechte ujít válečnou komedii Králíček
Jojo (5. 2.) se 6 nominacemi na Oscara, v níž německý chlapec s imaginárním přítelem, idiotským Adolfem Hitlerem, objeví velké tajemství. Zábavná love story Tenkrát podruhé (12. 2.) vypráví o tom, co
by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Už 11. filmové adaptace se dočkaly Malé ženy (13. 2.); tentokrát se však příběh čtyř mladých žen, z nichž
každá je odhodlaná prožít život podle svého, stává nadčasovým a aktuálním.
Z českých filmů jistě zaujme thriller Amnestie (8. 2.), který přenáší na plátna největší vzpouru ve vězeňské
historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989.
A znovu můžete zhlédnout Staříky (15. 2.), road movie dvou starců za spravedlností, která získala 10 nominací na Českého lva, a několikrát i Vlastníky (7., 14. a 21. 2.), kteří se můžou pochlubit hned 13 nominacemi
na Českého lva.
Dětský program nabízí Špiony v převleku (8. 2.) a parádní dobrodružství Sněžný kluk (15. 2.). Milovníky
umění nadchne dokument o slavném španělském Museo del Prado nazvaný Prado – sbírka plná divů (9. 2.).

Takhle jste Mou vlast
neslyšeli
30. března uslyšíte
v Měšťanské besedě
Mou vlast tak, jak jste
ji ještě možná neslyšeli – v úpravě pro
20 prstů! Nejpopulárnější dílo české
romantické hudební literatury Bedřicha Smetany se
úpravy pro čtyřruční klavír dočkalo hned po dokončení a provedl ji sám Smetana.
Klavírní úpravu cyklu Má vlast v Plzni představí duo
vynikajících klavíristů Igor a Renata Ardaševovi.
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15/03
15:00

Patálie Matouše Rumla

17/03
19:00

Hosté Petra Hapky

V půlce března zažijete Mikulášovy patálie. Na jeviště Měšťanské besedy se vrátí Mikuláš,
Vendelín, Augustýn, Kryšpín a další hrdinové a vy
tak můžete prožít jejich povedené příběhy v podání
Divadelního spolku Kašpar. V hlavní roli vás pobaví
Matouš Ruml.

Hudební tvorba Petra Hapky u nás patří
k absolutní špičce. Speciální březnový koncert v Měšťanské besedě připomene jeho písňovou tvorbu pro
Hanu Hegerovou, zazní také řada skladeb pocházejících ze spolupráce s Michalem Horáčkem i filmové
melodie. Během večera s písněmi Petra Hapky vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián, Lenka Nová, František Segrado a Jan Sklenář, které doprovodí 5členný
orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

28/03 / 19:00

Večer plný celebrit
Chcete nahlédnout pod pokličku showbyznysu? Šanci máte
na konci března, kdy ve svém
celovečerním stand-upu Ondřej Sokol nabízí nečekaný pohled nejen do svého soukromí, ale i do soukromí dalších umělců v České republice. Historky ze života vypráví s upřímností i s dávkou
improvizace.

02/04 / 19:00

80 minut
irského tance
Do Měšťanské besedy se vrací
úspěšný slovenský taneční soubor Merlin s novou irskou taneční show. Dynamická show
nadchne milovníky tance poutavým příběhem, taneční
virtuozitou, strhujícím rytmem a působivou výpravou.

26/04 / 19:30

výběr z programu
3. 3.

8. 3.
9. 3.

11/05 / 19:00

Pořádná porce
Javorů
Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi spolu vystupují už 55 let,
z toho 45 let se skupinou Javory. A to se sluší oslavit
koncertem, na kterém zazní to nejlepší z jejich umělecké tvorby. 11. května v Měšťanské besedě zahrají a zazpívají se svojí skupinou Javory, projektem Javory Beat
a zajímavými hosty, se kterými pod názvem Javory Old
zahrají písně z nové reedice alba Nikola Šuhaj loupežník.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

SLÁVA STROJŮ A MĚST

Vize budoucnosti v režii i podání J. Duška

MILÁČEK ANNA

Světově proslulá komedie
s D. Prachařem či P. Špalkovou

VĚRA MARTINOVÁ: JUBILEUM TOUR
11. 3. ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

10. 3.

Historky z natáčení i ze života

16. 3.
26. 3.

Vojtek v nesnázích
Stačí jedny zabouchnuté dveře
a Yan má zase spoustu problémů. Výtvarník Yan v podání
Romana Vojtka je tichý, plachý
a spořádaný muž, kterého má navštívit známá pařížská
krasavice Florence. Kvůli žárlivému sousedovi a řadě náhod se decentní setkání mění ve sled absurdních situací.
Hra byla předlohou veleúspěšné francouzské komedie
s Pierrem Richardem v hlavní roli.

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Černá komedie o těžkém údělu muže
v současném světě

3. 4.

DRAHÁ LEGRACE

Pokračování známé hry Blbec k večeři

LORDI

Konverzační komedie s M. Hofmannem
a dalšími

HVĚZDNÉ MANÝRY

Manýry dvou hvězd se snaží
ukočírovat L. Vaculík.

BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2020
3. 5. MISTERIO DEL ÁNGEL

27. 4.

Tangová show s A. Polívkovou,
M. Kurtišem a Escualo Quintetem

4. 5.
17. 5.
18. 5.

10. 6.

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Talkshow Z. Czendlika

SVĚTÁCI

Divadelní verze slavné české komedie

ŘÍMSKÉ NOCI

Příběh dvou slavných lidí se
S. Stašovou a O. Víznerem

VESELÉ VELIKONOCE

Kultovní francouzská komedie
s M. Hofmannem

www.mestanskabeseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
31/01 / 20:00

KD Šeříková

RockOpera Praha
– Frankenstein
Soubor RockOpera Praha zavítá
do KD Šeříková znovu, tentokrát se zbrusu novým kusem
Frankenstein. Toto jméno je synonymem pro hororový
příběh, takže napětí i spousta poctivého metalu jsou
zaručeny. Děj rockové opery vypráví o šíleném pokusu
doktora Viktora Frankensteina, který sestaví a oživí monstrum složené z částí lidských těl. Toto monstrum má lidské
city a právě o tom pojednává příběh. Po hudební stránce vsadí nová rocková opera hlavně na syntézu metalu
a elektroniky. V hlavních rolích se objeví tradiční opory
ansámblu RockOpery Viktor Dyk a Jan Toužimský, nejvýraznější ženskou roli Elizabeth ztvární Žántí. V dalších

TIP NA BŘEZEN
13/03 / 20:00

Papírna

Erik Truffaz
Quartet
Erik Truffaz, vynikající
francouzský trumpetista, často srovnávaný s Milesem Davisem, zavítá po mnoha letech do Plzně!
V Papírně se představí se svým kvartetem v rámci
turné „Lune Rouge tour 2020“ k novému albu a se
zbrusu novým zvukem. Na albu „Lune Rouge“ se
slavný jazzový trumpetista vydává novým směrem.
Jednak ve studiu v mnohem větší míře než dřív využil analogové syntezátory a jednak produkci desky
svěřil mladému bubeníkovi Arthuru Hnatkovi, jehož
odlišný styl se do nahrávky výrazně otiskl. Kromě
novinek se můžete těšit také na průřez těžko zařaditelnou Truffazovou tvorbou. Tato fúze elektroakustického jazzu s tanečními prvky a beaty po letech hledání vykrystalizovala v nezaměnitelný
sound, který umocněn virtuozitou muzikantů
a v případě Plzně i netradičním, ale pro tento koncert naprosto adekvátním prostředím, nabídne
zážitek, na který se nezapomíná. Vstupenky jsou již
v předprodeji na plzeňské vstupence a doporučujeme s jejich pořízením příliš neotálet!
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rolích uvidíme Pavlu Forest, Honzu Tláskala, Petra Opavu,
Helenu Kubelkovou či Salvia Salvatore. Samozřejmostí je
velká výprava, vynikající zvuk a světla.

12/02 / 19:30

Měšťanská beseda

Poutníci

Česká bluegrassová legenda
letos slaví 50 let od svého založení a druhou únorovou středu přijede toto výjimečné
jubileum oslavit také se svými plzeňskými fanoušky
koncertem v Měšťanské besedě! Poutníci několikrát
vyhráli soutěž Porta, mají za sebou přes 4000 vystoupení po celém světě a mimo jiné obdrželi ve Spojených
státech dvakrát ocenění za nejlepší neamerické album
roku. Souborem prošla řada předních českých muzikantů včetně Roberta Křesťana a Luboše Maliny a posledních deset let hraje skupina v sestavě: Peter Mečiar, Jan
Máca, Jakub Bílý a Jiří Karas Pola.

13/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Pták Ohnivák

Další z koncertů Plzeňské filharmonie abonentní řady Diamant
přinese mimořádný hudební zážitek. Na programu
bude skladba Igora Stravinského Pták Ohnivák (verze
1945), dále Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur
Josepha Haydna a Quattro intermezzi per orchestra
Jana Slimáčka. Sólistou večera bude violoncellista Václav Petr a Plzeňskou filharmonii bude dirigovat Chuhei
Iwasaki. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

14/02 / 20:00

KD Šeříková

XIII. století,
Bratrstvo Luny
Kde jinde strávit svátek všech
zamilovaných než právě v KD Šeříková v Plzni! 14. února
přivítá kapely XIII. století a Bratrstvo Luny. Přijďte (spolu se svou láskou) nasát atmosféru gothic rockového
večírku. XIII. století, česká gothic rocková kapela, hraje
temnější tóny, vždy s českými texty. Vznikla z punkové
kapely HNF (Hrdinové nové fronty) a za téměř třicet let
své existence vydala deset řadových alb. Post-gothicúnor 2020 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

-rocková parta z Kralup nad Vltavou s typickou modrou
růží ve znaku – to je Bratrstvo Luny. Někteří členové se
znají od dětství a společné prožitky je vzájemně spojily
ve vztah podobný bratrskému.

16/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Radka Fišarová

Slavné písně z repertoáru legendární šansonierky Edith
Piaf, ale také známé i méně známé skladby Charlese
Aznavoura, Mireille Mathieu či zhudebněné básně Jacka Preverta. To vše, a nejen to, nabízí komorně laděný
koncertní program Radky Fišarové a její kapely, který
je věnován převážně francouzskému šansonu, a zazní
v něm také autorská tvorba zpěvačky či několik melodií
z francouzských filmů – v neděli 16. 2. ve Velkém sále
Měšťanské besedy!

23/02 / 18:00

Měšťanská beseda

Hop Trop
s orchestrem
Karla Bečváře

Jedna z nejvýraznějších českých folk & country skupin se
vrací do Měšťanské besedy, kde zahraje průřez svojí tvorbou včetně několika novinek, tentokrát však v netradičním pojetí, za doprovodu orchestru pod vedením Karla
Bečváře! Hop Trop patří mezi tuzemské stálice již přes
čtyřicet let a od svého vzniku hrají stále v původní sestavě
Ladislav Huberťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír Šroub Vondra. Jejich písničky přijali za své trampové,
vodáci či romantici se vztahem k přírodě a cestování a některé z nich tak zlidověly, že se učí i ve školách.

27/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Osudové
okamžiky

Zahajovací koncert 40. ročníku festivalu Smetanovské dny. Vystoupí na něm skvělý
houslista Nikita Boriso-Glebsky v doprovodu Filharmonie Hradec Králové, kterou bude dirigovat Ronald
Zollman. Na programu budou skladby Antonína Dvořáúnor 2020 | www.zurnalmag.cz

ka (Slovanské tance op. 46 č. 1, op. 72 č. 2 a č. 8 a Symfonie
č. 8 G dur, op. 88 „Anglická“) a Alexandra Konstantinoviče Glazunova (Koncert pro housle a orchestr a moll,
op. 82). Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

27/02 / 18:00

KD Šeříková

Thrash
Alliance

Němečtí hrdinové thrash metalu Destruction zavítají do Plzně do KD Šeříková, a to
v rámci svého světového turné, při kterém spojí síly s neméně našlapanou holandskou death/thrashovou úder-

TIP NA ČERVEN
05–07/06

Amfiteátr
Lochotín

Metalfest
Open Air 2020
Tři dny plné té nejlepší světové metalové muziky čekají opět po roce na návštěvníky Metalfestu
2020, který se uskuteční tradičně v prostorách
lochotínského Amfiteátru! Mezi potvrzenými kapelami letošního ročníku figuruje například německá power metalová legenda Running Wild,
nizozemská symphometalová kapela Within
Temptation, švýcarská folkmetalová parta Eluveitie, německá heavy metalová zpěvačka Doro,
finská metalová stálice Sonata Arctica, švédská
death metalová legenda Hypocrisy nebo brazilská
smečka Soulfly v čele s Maxem Cavalerou. Ta bude
také hlavní hvězdou Metalfest Opening Party, která se nově uskuteční den před Metalfestem (4. 6.)
v prostorách DEPO2015 a kde odehraje speciální
90 minutový set, jehož část můžete ovlivnit přímo
vy svým hlasováním na webových stránkách Metalfestu! Kromě Soulfly se na Opening party můžete těšit na novou kapelu Cyhra, s členy In Flames
nebo Amaranthe v sestavě a ještě jednu zahraniční
hvězdu, která je v jednání. Více informací najdete
na www.metalfest.cz.
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kou Legion of the Damned, řeckými divochy Suicidal
Angels a svými krajany Final Breath. Thrashmetaloví
„bratři ve zbrani“ se proženou KD Šeříková takovou silou, jaká na jejích prknech dlouho nebyla k vidění. Zpěvák a basák Destruction vyslal směrem k příznivcům
tato slova: „Thrashová aliance se řítí s velkým rámusem.
Je nám ctí být headlinery této silné sestavy z kalené
oceli. Tyhle party jsou přesně podle našeho gusta, co
se týká jedinečnosti a síly – a navíc jsou to cool týpci.
Všechny jmenované kapely vydaly v poslední době
opravdu silné desky. Přijďte to tam s námi rozsekat!“

29/02 / 18:45

CineStar

Přenosy z MET:
Agrippina
Přímý přenos Händelovy Agrippiny, satirického díla o vztahu sexu, moci a politiky,
které poprvé v historii uvede Metropolitní opera v New
Yorku pod vedením známého mistra barokního repertoáru, maestra Harry Bicketa! Režisér Sir David McVicar se tak vrací k inscenaci, kterou původně vytvořil
pro bruselský operní dům La Monnaie v roce 2000. Ukazuje nám děsivý svět, v němž nikdy nedošlo k rozpadu
Římské říše, která se tím pádem udržela do dnešní doby
a nastavuje tak zrcadlo současné společnosti stejně,
jako to s Agrippinou kdysi udělal Händel. Předpokládaná délka přenosu v italském znění s anglickými a českými titulky je 4 hodiny a 10 minut včetně jedné přestávky.
Více informací na www.cinestar.cz.

24/03 / 19:00

KD Šeříková

Malina Brothers
+ Radůza
Bratři Malinové, tedy banjista
Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se
společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném
Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu
Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). Za několik posledních
dekád se objevili jako hudebníci či producenti snad
na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Mají
za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích.
Skupina letos oslaví deset let existence a v rámci TOUR
2020 představí nové DVD. Na plzeňském koncertě v úterý 24. března s nimi jako host vystoupí zpěvačka Radůza,
která DVD pokřtí. Koncert začíná v 19:00 hod.!
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Dozvěděli
jsme se…
… že ve dnech 27.–29. 3. bude
probíhat v kostele Evangelické
církve metodistické Maranatha v Husově
ulici 14 gospelový workshop s názvem „Gospel (až)
na dřeň“.
… že v Měšťanské besedě vystoupí 10. 3. Věra Martinová v rámci svého „Jubileum tour“ a o 14 dní
později (24. 3.) se zde představí legendární Nezmaři
se speciálním hostem, mistrem světa ve hře na kanadskou pilu, Petrem Dopitou.
… že v následujícím měsíci se můžete těšit do Zach´s Pubu na osobitého písničkáře Xaviera Baumaxu (5. 3.), Angličana Jamese Harriese (12. 3.), nebo
lounskou „irish folk“ kapelu Bag of Potatoes (14. 3.).
… že 30. března zazní v Měšťanské besedě Smetanova „Má vlast“ jak ji neznáte. V unikátním čtyřručním klavírním provedení ji představí Igor a Renata
Ardaševovi.
… že v Zach´s Pubu se v březnu představí Michal
Skořepa s Janem Lichtenbergem (19. 3.), akustická
parta Crimson Fields (26. 3.) a Den svatého Patrika
(17. 3.) zde můžete oslavit s kapelou MalemIrish.

28/03 / 20:00

KD Šeříková

Doga + Paradox,
Septic People
Ostravská rocková kapela Doga
existuje už více než třicet let, a za tu dobu má na kontě
slušnou řádku úspěchů. V čele kapely stojí charismatický
a výrazný frontman Roman „Izzi“ Izaiáš, jehož pěvecký
a autorský vklad je nemalou devizou kapely. Symbolem
Dogy je přímočará rocková muzika, texty ze života a nezbytná „zelená“, oblíbené to pití, o kterém pojednává
dokonce i jedna píseň. Kapela s sebou vozí rozsáhlý arzenál pódiových rekvizit od „infuzí“ se zmíněným „životabudičem“ přes stojan se sbírkou různobarevných podprsenek od fanynek až po umělý sníh. To vše přispívá
ke skvělé show, která podtrhuje rozjetou muziku. Takže
i v KD Šeříková v Plzni se 28. března pojede „Od soumraku do úsvitu“.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz
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03 a 05/02

Divadlo Pluto

Každý má
svého Leona
aneb Ve dvou
se to lépe hraje
Pořádkumilovný a poněkud usedlý skladatel Vernon
Gersch dostane zakázku zhudebnit texty mladé textařky Soni Walskové, a ačkoliv si zpočátku vůbec nerozumějí, postupně mezi nimi vzniká láska. Vše ovšem
komplikuje vztah textařky k jejímu bývalému milenci
Leonovi. V muzikálu Niela Simona a Marvina Hamlische
se diváci mohou těšit na Radka Zimu a Kamilu Kikinčukovou. Začátek představení je v 19 hodin.

Dozvěděli
jsme se…
… že 21. března má ve Velkém
divadle DJKT premiéru drama
Soumrak bohů.
… že do Měšťanské besedy míří jedinečné jevištní spojení herce Jaroslava Duška, výtvarníka Petra Nikla a hudebníka Ondřeje Smeykala s názvem
Sláva strojů a měst (8. 3.).
… že Kino Beseda uvede v únoru balet Giselle
(23. 2.) a v březnu Romea a Julii (29. 3.).
… že na jevišti Nové scény DJKT se 28. března
uskuteční premiéra baletu Petra Iljiče Čajkovského Anastázie – poslední dcera cara.

08/02 / 15:00

… že 11. března zve Měšťanská beseda na Úsměvy Jaromíra Hanzlíka.

Divadlo Alfa

… že 16. března uvede Měšťanská beseda komedii Drahá legrace s Josefem Cardou, Janem Čenským a dalšími známými herci.

Kašpárek a mumie
Dobrodružná cesta Kašpárka
a Jeříčka do tajemných egyptských pyramid se v únoru představí naposledy v rámci
sobotních představení Divadla Alfa. Lehce bláznivá
komedie, ve které se potkají hrdinové staročeských
loutkářských her Kašpárek, Škrhola a paní Škrholová
s bájnou postavou egyptské historie, přičemž celý běh
událostí splete malý školák na prázdninách Jeříček, bavila plzeňské děti i milovníky loutkového divadla přes
tři roky. Nyní se s diváky pomalu loučí. V únoru si však
nenechte ujít v Divadle Alfa také dobrodružnou Cestu
do středu Země sopouchem Milešovky, Kolíbající se velrybu nebo večerní inscenaci Dejvického divadla.

22/02 / 19:00

Divadlo Dialog

3 v pokoji

Zack byl manželem Annie. A milencem Debbie. Ann a Debbie
jsou kamarádky. Komedie o milostném trojúhelníku,
která se rozehrává ve chvíli, kdy už zbyly jen dvě strany.
V hotelovém pokoji se v předvečer čtení poslední vůle
setkávají dvě ženy: manželka a milenka nedávno zesnulého muže. Znají se dlouho, ale je toho tolik, co si nikdy
neřekly. Hra Lionela Goldsteina je plná překvapivých
zvratů. Projevy přátelství, ženské loajality a empatie se
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

… že koncem března můžete vyrazit do Besedy
na komedii Hexenšus v podání pražských herců
(27. 3.).
střídají s nelítostným soubojem a slovní přestřelkou. Tak
tedy, Zacku, odpočívej v pokoji. Tady totiž začne mela!
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

24/02 / 19:00

Moving Station

A kde ty bydlíš?
Původní autorská inscenace
režisérky Zuzany Burianové
na motivy knihy Terezy Semotamové Ve skříni. Počet
obyvatel naší planety roste. Existují plány a koncepty
bydlení budoucnosti, kdy lidé ve městech budou moci
efektivně sdílet své domovy. Zároveň roste trend cílené izolace od ostatních, stěhování na venkov, meditace
v lese a pečlivé ochrany osobního prostoru. A pak jsou
ti, co si nemohou vybírat, nedosáhnou na hypoteční
úvěr, nemají to štěstí funkčního rodinného zázemí,
úspěšného dostudování nebo zdařilého startu kariéry.
Na pozadí příběhu tří postav se otevírá otázka: jak si
chránit svoji nezávislost na minimálním prostoru. Vystupují: Bio Masha, Martina Šindelářová a Jonáš Špaček.
Představení, ve kterém se najde každý.
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do
09/02

Západočeská galerie

 eoklasicismus mezi
N
technikou a krásou.
Pietro Nobile (1776–1854)
v Čechách

Výstava je jako vůbec první věnována dvornímu architektovi kancléře Metternicha, pro nějž vybudoval mj. reprezentativní sídlo na zámku Kynžvart. Počátek spolupráce
s knížetem K. W. L. Metternichem sahá do roku 1820, ale
ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro
plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827.
Součástí expozice je mimo jiné sedm děl zapůjčených
z vídeňské Albertiny a téměř padesát exponátů z Polo
museale del Friuli Venezia Giulia v Terstu.

21/02–10/05
Západočeská galerie

Od práce k zábavě.
Podoby volného času
v umění 19. století
Výstava, která je součástí festivalu Smetanovské
dny, se zaměřuje na fenomén narůstání volného
času v různých vrstvách populace během 19. století. Expozice připomene známé i méně známé
autory (Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík,
Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Joža
Uprka aj.) v novém pohledu: ukáže způsob, jakým
ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne obrazy, kresby, grafiku
a fotografie. Na devět desítek exponátů bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie
Praha a dalších pražských veřejných a soukromých
sbírek. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka,
výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku,
během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či
nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí
o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě
menší části výstavy připomínají dobově oblíbená
média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy
a živé obrazy a fotografování jako událost. Výstava
vznikla ve spolupráci s Národní galerií.
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do 30/06

DEPO2015

GÓÓÓL: Hrdinové
české kopané
Zážitková výstava mapuje největší příběhy českého fotbalu a provází návštěvníky
od her na malém plácku za městem až po profesionální
utkání na stadionu. Děti si na 10 stanovištích procvičí své
dovednosti. Na naklápěcí plošině potrénují balanc, spolupráci a komunikaci. Na střelnici si zase zlepší přihrávku
i přesnost své střely. Výstavu doplňují i zajímavé životní
příběhy českých fotbalových legend. Víte, že dal Pepi
Bican více gólů než Pelé? A víte, že odmítl reprezentovat
Německo a riskoval tak svůj život? Ve výstavě nebude
chybět ani Viktorka. Tváří GÓÓÓLU se stal fotbalista Daniel Kolář z FC Viktoria Plzeň, která do výstavy zapůjčila dresy a kopačky významných hráčů, kroniku klubu, model
nového stadionu či taktickou tabuli trenéra Pavla Vrby ze
„zápasu století“. Chystá se i bohatý doprovodný program
a lektorské programy. Více na www.depo2015.cz/goool.

od 31/01

Západočeské
muzeum

Svět
středověkých her
Chcete si hrát a zároveň poznávat historii? Pak je pro
vás tato výstava to pravé. V temném středověku lidé
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

měli spoustu svátečních dnů a uměli si je užívat. Hry,
slavnosti, hudba a tanec, to vše tehdy neodmyslitelně
patřilo k životu napříč společenskými vrstvami. V interaktivní výstavě si můžete zasportovat, užít bezpečného
hazardu, zahrát si na hudební nástroj a k tomu se podívat na originální autentické předměty z tohoto období.
Uvidíte, jak vypadal středověký míč, jaké byly oblíbené
hračky a co všechno bylo ke hrám využíváno.

01–28/02

Moving Station

After graduation
syndrom
Výstava dvojice čerstvých absolventek ateliéru Užité fotografie FDULS ZČU Kateřiny
Dvořákové a Markéty Tiché, které se snaží uplatnit nejen
ve svém oboru, ale také obstát v každodenním životě.
Autorský rukopis, který byl donedávna korigován, najednou získává nový rozměr. Fotografie obou autorek
pro tuto výstavu vznikají spontánně bez jakéhokoliv
zadání a ohraničení. Fotografie jako střípky životního
koloběhu. Často pouze pomocí mobilního telefonu.
Propojení výstavních souborů obou fotografek ve výsledku nemá působit jako celek. Ačkoliv autorky pracují s podobnými prvky, nepoutá jejich tvorbu žádné
téma. Výstava pouze nahodile pracuje s podobnostmi.
Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční 4. února od 18 hodin. Následuje taneční představení Dory
Sulženko Hoštové, Progres, které se uskuteční v divadelním sále Moving Station.

04–28/02

Galerie Evropského
domu SVK PK

Kancléř
Metternich
a jeho vize míru

Výstava podrobně představí život a dílo, politické a státnické postoje a principy diplomatické práce Klemense
Metternicha, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře, který svým systematickým
politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí
dosáhl porážky napoleonské despocie a jako rakouský
kancléř položením základů mezinárodního práva zamezil velkému celoevropskému konfliktu na dalších sto let.
Vernisáž výstavy proběhne 4. února v 17 hodin.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

od 05/02

Galerie Jiřího Trnky

Cesta časem

Anna Čečilová ve své tvorbě experimentuje a hledá netradiční
výtvarná vyjádření. Kromě olejomaleb a koláží se mohou poprvé diváci seznámit s jejími malbami na kovu,
který před malováním nechává částečně zkorodovat.
Rez pak využívá jako dominantní výrazový prostředek.
Součástí výstavy jsou také objekty z oceli dotvořené jinými materiály. Výstavou připomíná autorka své životní
jubileum. Téma času je poznatelné zvláště na kolážích
anebo symbolicky vyjádřené právě rzí na kovu. Vernisáž
proběhne 5. února v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí slamer Filip Koryta, známý též jako Dr. Filipitch.

06/02–29/03

Galerie města Plzně

Václav Sika /
Od ornamentu
k realitě

Zatímco dřívější práce Václava Siky se vyznačují ornamentálními strukturami a barevnými i tvarovými
kompozicemi vycházejícími z geometrických základů,
nyní se autor zabývá do detailů věrným zobrazováním
předmětů. Sikův obdiv k historickým motocyklům se
odráží v aktuálním cyklu, na němž začal pracovat v roce
2017. Jako motivy svých obrazů volí takové detaily, které upoutají zejména krásou tvarů a poctivým zpracováním. Navzdory modernímu námětu vyzývá pozorovatele ke zpomalení životního tempa. Vernisáž výstavy
proběhne 6. února v 17 hodin. Další doprovodný program pak nabídne 27. února komentovanou prohlídku
s autorem a 1. března výtvarnou dílnu pro veřejnost.

06/02 / 17:00

Západočeská galerie

Sobě ke cti,
umění ke slávě.
Sbírky a sběratelé
1600–1960

Západočeská galerie zve na komentovanou prohlídku
výstavy, jejímž průvodcem bude její spoluautorka Mar-
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cela Rusinko ze Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výstava představuje známé
i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako jejich
následné osudy. Propojuje čtyři staletí umělecké tvorby,
díla starých mistrů českého i zahraničního původu jsou
tu konfrontována s uměním 19. století a české moderny.
Návštěvník uvidí renesanční skvosty ze sbírky Rudolfa II.
stejně jako díla českého kubismu ze sbírky Vincence Kramáře. Výstava potrvá v Masných krámech do 23. února.

od 18/02

Studijní a vědecká
knihovna PK

Plzeň v pohybu
– rekreace, sport
a zábava Plzeňanů
v 19. století
V přízemí knihovny bude instalována výstava v rámci
Smetanovských dnů. V průběhu 19. století měl zvyšující se zájem obyvatel měst o krásy přírody, historii
a moderní vědecké poznatky v oblasti zdravovědy
vliv na vznik nových zvyklostí v trávení volného času.
Ten byl v předminulém století považován v některých
sociálních vrstvách za vzácný. Počet hodin věnovaný
obživě v různých oborech, profesích a živnostech byl
odlišný, osmihodinová pracovní doba byla na našem
území zavedena až roku 1918. Výstava představí na základě dobových dokumentů z fondu Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje oblíbené způsoby aktivního
trávení volného času Plzeňanů z různých sociálních skupin ve veřejném prostoru v 19. a na počátku 20. století.
Vernisáž proběhne 18. února v 17 hodin.

19/02 / 17:00

Západočeská galerie

Sběratelství umění
na Manětínsku
– stavební
a mecenášské
aktivity rodiny
Lažanských
Přednáška Vladimíra Lažanského ze Zámku Chyše přiblíží působení šlechtického rodu Lažanských z Bukové
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Dozvěděli
jsme se…
… že 20. března začíná v Západočeské galerii výstava
PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. Tato výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
představí nejzajímavější a nejpozoruhodnější
práce studentů UMPRUM, které vznikly v posledních letech.
… že Národopisné muzeum Plzeňska zve
27. března od 10 hodin na akci Vítání jara v Plzni:
Vynášení Morany 2020.
… že v první polovině února si můžete zajít
na Sutnarku prohlédnout klauzury jejich studentů za zimní semestr (4.–13. 2.).
… že v Galerii Paletka je až do 6. března instalována výstava Heraldická zvířata ve znacích.
na umělecké prostředí českých zemí od 17. do 20. století. Zejména půjde o mecenášské aktivity Marie Gabriely Lažanské (1691–1758) a Prokopa Lažanského
(1798–1868) na Manětínsku, Chyšsku a Lubenecku.
Přednáška se koná v rámci doprovodného programu
k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé
1600–1960.

19/02–07/03

Galerie Ladislava
Sutnara

Chiméra

Novodobý člověk se proměnil
v „chiméru“; hybrid těla, technologie a virtuality. Přesně
tak to vidí tchajwanští umělci ve své kolektivní výstavě.
Člověk je spoluzávislý na technologiích. Chytré zařízení,
jehož jsme součástí, je jak klíčem, který otevírá nekonečné průchody do virtuálního prostoru, tak i nádobou,
kterou používáme k jízdě na vlnách kyberreality. Naše
dobrovolné masové směřování k virtuálnímu prostoru
způsobilo nevratné odcizení. Moderní člověk opustil
ve stavu bezvědomí přírodu a nahradil ji virtuální iluzí
otevřených zdrojů, která slouží jako kdysi přístupná náhrada. „Chiméra“ je melancholická a poeticky laděná
výstava, v níž ústřední postavení zaujímá osamělost přírody v hypertechnologické demiurgické éře. Vernisáž
výstavy proběhne 19. února od 18 hodin.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz
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07–08/02

DEPO2015

Treffpunkt:
Kontakt!
Zveme vás na oblíbené česko-bavorské dny, které se v Plzni pořádají od roku
2015 v souvislosti s Evropským hlavním městem kultury. Nově budou v programu DEPO2015 pod názvem
„Treffpunkt:Kontakt!“. V pátek od 10 a sobotu od 16 hodiny promění Autobusovou halu v typickou „Biergarten” s dechovými i moderními kapelami. Nebudou
chybět tradiční bavorské klobásky nebo preclíky a samozřejmě vynikající pivo. Festival letos navíc přináší
ještě štědřejší kulturní program, těšte se na německé
filmy, fotografie, obrazy, divadlo i literaturu. Pro děti
je připravena česko-německá pohádka, spolu s rodiči
si budou moci vyrobit masku na obličej nebo nakreslit
komiks. Na festival je vstup zdarma. Kompletní program
naleznete na stránkách www.treffpunkt.cz.

TIP NA BŘEZEN
23–28/03

Moving Station

Jeden svět
Plzeň

Klimatická krize volá
po naší pozornosti už dlouho, proto letošní
dvacátý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
přinese téma „Až naprší a uschne“. Stoleté vody,
vyprahlé louky, usychající lesy nebo prázdné
studny ukazují, že důsledky klimatické změny
jsou očividné již i v české krajině. Problémem
není nedostatek srážek, ale narůstající teploty
a dlouhodobě špatná péče o zemědělskou půdu
a lesy. Odborná veřejnost disponuje řešeními,
která by situaci mohla zlepšovat. Jakými? Přijďte
se inspirovat ke konkrétní akci! Čeká vás třicítka
dokumentů (nejen) o klimatické krizi, rozmanité
diskuse, procházka světelným smogem, virtuální
realita a další doprovodný program. Více informací najdete na www.jedensvet.cz/plzen nebo
na www.facebook.com/jedensvetplzen.

únor 2020 | www.zurnalmag.cz

07–09/02

Olympia Plzeň

Čokofest Plzeň
Začátkem února bude Olympie
celá čokoládová! Své stánky
tu rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat
a zakoupit různé druhy čokolád u více než 30 stánků.
Ale čokoládový festival přinese třeba také kulinářskou
přehlídku, na níž skvělí kuchaři předvedou své čokoládové recepty. Příznivci umění se zas jistě rádi zastaví
u obrazů malovaných hořkou, bílou a barevnou čokoládou štětcem a špachtlí na plátno. A připravena jsou
i další lákadla, jako je soutěž nebo výuka, jak vařit čokoládu. Zájemci mohou rovněž soutěžit o volné vstupy
na www.cokoladovy-festival.cz.

09 a 23/02 KD JAS
15:00
Balboa Sundays
Chcete své taneční kreace obohatit o něco úplně nového? A co třeba balboa? Balboa je párový tanec, který se
skvěle hodí na hodně rychlou muziku, ale uplatníte ji
i na pomalejší tempa. Kombinovat se dá s dalšími swingovými tanci, a kdo ji umí, ten se hravě stane hvězdou
parketu. Taneční studio SwinglTangl připravilo tři víkendové lekce zaměřené na základy balboy a jejího kombinování s dalšími tanci. Přihlásit se můžete na všechny tři (9. a 23. února a 8. března), nebo jen na některé.
Vyučují Markéta Čekanová a Jiří Bránský. Více informací
na www.black-wait-agency.eu.

14/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace 700
let města Plzně

Pokud patříte k příznivcům tance a dobré zábavy, nenechte si ujít tradiční ples Nadace 700 let města Plzně, který je vždy ozdobou plesové
sezony. Tentokrát vám k tanci zahraje Big band Klatovy.
Těšit se můžete na zpěvačku Ilonu Csákovou či předání
hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior, chybět nebude předtančení nebo ocenění nejvýznamnějších partnerů nadace. Předprodej vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz, v předprodeji vedle
Informačního centra města Plzně a v Měšťanské besedě,
případně na telefonu 378 035 300.
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KAM ZA KULTUROU
15/02 / 20:00

Měšťanská beseda

14. Galavečer
právníků

Už po čtrnácté v Měšťanské besedě v Plzni budou plesat právníci. Slavnostní galavečer
se uskuteční v sobotu 15. února a o hudební doprovod
se tentokrát postará orchestr Big Band Bonit. Galavečerem budou hosty provázet známý moderátor rádia
Impuls Vlasta Korec spolu s plzeňskou moderátorkou
Táňou Krchovovou. Hostem večera bude pro tento ročník Kamila Nývltová. Těšit se můžete i na taneční vystoupení v podání Taneční školy Gregoriades. Začátek galavečera právníků je ve 20 hodin. Vstupenky od 350 Kč
zakoupíte na www.mestanskabeseda.cz.

24/02 / 18:00

Měšťanská beseda

Přednáška
Václava Cílka

Proslulý popularizátor vědy
Václav Cílek se pokusí odpovědět na otázku, co se děje se
světem, a to hned z několika propojených hledisek – Země
samé, klimatu, surovin, energií i sociálních změn. Známé
téma, nová přednáška. Václav Cílek je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy.
Ve své práci se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou
a civilizací. Vede také kurzy věnující se vývoji české krajiny
na tuzemských i amerických univerzitách.

28/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Divadelní ples

Na večer 28. února si nic neplánujte a přijďte na Divadelní
ples! Slavnostní zahájení v podobě poetického předtančení vypukne ve 20 hodin a již tradičně se o něj postará baletní soubor. V průběhu večera se díky pestrému
programu, zajištěnému vystoupeními všech souborů
DJKT určitě nebudete nudit a za doprovodu Orchestru
opery DJKT a poté Tanečního orchestru Miroslava Novotného si jistě rádi počkáte i na půlnoční překvapení.
Celým večerem vás provedou herečka Jana Ondrušková
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a šéf opery Tomáš Ondřej Pilař. Vstupenky k zakoupení
v předprodeji DJKT.

01/03 / 14:00

ZOO

Vyhánění zimy
z plzeňské kotliny
Do konce února a dost! První
březnovou neděli už musí v Plzni zavládnout jaro! Vždyť
v pondělí zde začínají jarní prázdniny! Proto i vy pomozte
vyhnat zimu z plzeňské kotliny. Rozpustilé Vyhánění zimy
začne ve 14 hodin před 7. základní školou na Vinicích. Odtud se maškarní průvod vydá na statek Lüftnerka. Další
zastávka bude přibližně mezi 15:15 až 15:30 u Kalikovského
mlýna. Vůdčí postava průvodu Jaromil XI. zde pronese nad
mrtvou zimou pohřební řeč a vyhlásí a odmění nejvtipnější masky. Zejména tu však vzplane a pro jistotu bude
ještě utopen symbol zimy – Morana. Velké veselí určitě
vypukne před radnicí poté, co bude zima uložena pro jistotu do rakve a odnesena do městské šatlavy. Jaromil XI.
tak bude moci s čistým svědomím oznámit představiteli
města, že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána.
Odpolední program uzavře stále oblíbenější soutěžní pojídání masopustních koblih Plzeňský koblížek.

TIP NA DUBEN
18/04

Krajský
půlmaraton
Plzeňského
kraje 2020
Plzeňský kraj pořádá 6. ročník rodinného závodu Krajský půlmaraton Plzeňského kraje, který
odstartuje v sobotu 18. dubna 2020 již tradičně
od areálu Škodaland v Plzni. Pro milovníky běhu
jsou připraveny tratě: Půlmaraton, OMEXOM
Krajská desítka, Krajská šestka a Týmový běh. Nejmenší si mohou zazávodit přímo v areálu na kratších tratích. K registraci je opět možné si zakoupit
dámské nebo pánské funkční triko Sweep s motivem letošního ročníku půlmaratonu. Více informací najdete na Facebooku a na webu Krajského
půlmaratonu: pulmaraton.plzensky-kraj.cz.

únor 2020 | www.zurnalmag.cz
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06/03 / 20:00

Alfa Americká

21. Letecký ples
Ze vzduchu na taneční parket
a z parketu až do oblak – to
je Letecký ples, který se bude konat už pojedenadvacáté v Alfě na Americké. Taneční veselí pochopitelně
doplní bohatý program. K tanci i poslechu vám zahrají
New Style Band Pavla Vlacha a Taneční orchestr Václava Žákovce. A samozřejmě nemůže chybět ani tradiční
kytička pro ženy a památeční sklenka dobrého vína pro
každého. Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k dispozici na telefonním čísle 601 579 680 nebo 604 231 406.

09/03 / 19:30

Měšťanská beseda

Cestovatelská
show
ZIKMUND 100

Dva mladí plzeňští cestovatelé, Lukáš Socha a Tomáš
Vaňourek, se vydali na euroasijskou cestu, kterou téměř
60 let před nimi absolvovala ve vozech Tatra 805 legendární dvojice Hanzelka a Zikmund. Během 9 měsíců
projeli 32 zemí, urazili téměř 130 000 kilometrů a vyfotili
tisíce snímků těch samých míst, jako fotili H+Z. Teď přijedou do Měšťanské besedy sdílet své zážitky a vyprávět o tom, jak se od časů Hanzelky a Zikmunda změnil
svět. Výběr z dvojic fotografií, které nabízejí porovnání
v čase, bude vystaven ve vstupních prostorách Měšťanské besedy od 11. února do 30. března.

Dozvěděli
jsme se…
… že 21. března bude v Zoologické a botanické zahradě města Plzně uvítáno velkým rodinným soutěžním programem jaro. Současně bude symbolicky po zimě
otevřena Česká řeka pod statkem Lüftnerka.
… že 26. března bude ve Studijní a vědecké
knihovně PK opět špičkový znalec Shakespearova díla profesor Martin Hilský. Tentokrát bude
hovořit o hře Něco za něco.
… že od 20. do 21. března se uskuteční ve Studijní
a vědecké knihovně PK Rakouské dny.
… že Měšťanská beseda zve v březnu na cestovatelské přednášky, které publikum zavedou
do Skotska (10. 3.) či na Yukon (24. 3.).
… že Studijní a vědecká knihovna PK připravuje
na březen přednášku Jaroslava Císaře na téma
písně Beatles, které Brouci nikdy nevydali (25. 3.).
… že Festival světla a umění ve veřejném prostoru BlikBlik se letos koná 27. a 28. března.
… že začátkem dubna zve DEPO2015 na 7. ročník
sci-fi festivalu Future Gate (3.–4. 4.).
… že i letos se bude konat velikonoční benefiční
bazárek dámských oděvů Holky holkám.
… že Paměť národa chystá na jarní prázdniny aktivity pro děti od 10 do 14 let s tematikou osvobození Plzně.
… že 11. ročník ARABFESTU se zaměří na astronomii a další hvězdné obory. Hlavní program v Plzni
bude od 2. do 7. 4.

27–28/03

Gymnázium
F. Křižíka

Cestovatelský
festival
Letem světem
Cestovatelský festival Letem světem opět nabídne cestopisné přednášky, semináře a ochutnávky z celého
světa. Na dvacet přednášek a osm seminářů proběhne
v páteční odpoledne a sobotní den v Plzni. Devátý ročník festivalu Letem světem bude věnován cestovatelské
dvojici Thor Heyerdahl a Eduard Ingriš. Prvním pátečúnor 2020 | www.zurnalmag.cz

ním přednášejícím bude Thor Heyerdahl jr., syn Thora Heyerdahla, který je odborníkem v oblasti oceánské
biologie a oceánografie a pohovoří o svém otci a o projektech, které společně realizovali. V sobotu dopoledne
se pak můžete těšit na přednášku českého experimentálního archeologa Pavla Pavla, který se zabýval zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen
při stavbě monumentálních staveb dávnověku. Bude
vyprávět o cestě na Velikonoční ostrovy a o stěhování
sochy moai, což si pak návštěvníci budou moci vyzkoušet i v rámci workshopu s její kopií. Dalšími významnými hosty budou například Petr Horký, Steve Lichtag
a další. Podrobný program a předprodej vstupenek naleznete na www.svetem.net.
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30/01 CineStar, Cinema City, Kino Beseda

Gentlemani / akční / krimi
Režisér Guy Ritchie natočil nového Aladina nebo dva filmy
se Sherlockem Holmesem, kariéru mu ovšem nastartovaly
britské gangsterky Sbal prachy a vypadni a Podfu(c)k, kde
ukázal, jak to chodí v londýnském podsvětí. Teď se k žánru
vrací. V gangsterce Gentlemani si Matthew McConaughey
zahraje obchodníka s drogami, jemuž se povedlo vybudovat mocné impérium. Jenže on cítí, že je na čase jít do důchodu a chce svůj byznys prodat. S tím nemá problém,
protože o jeho „společnost“ mají zájem miliardáři z Oklahomy, jakmile se ale do ulic dostane informace o tom, že
končí, věci se zkomplikují.
Objeví se spousta starých i nových konkurentů, kteří si řekli,
že na uvolněné místo anglického drogového krále nastoupí
oni a starého krále zlikvidují, aby si nikdo nemyslel, že jsou
nějaké měkkoty. Tenhle odchod do důchodu bude nakonec
možná trošku komplikovanější, než se zprvu zdálo. Vedle
Matthew McConaugheyho se objeví Colin Farrell, Charlie
Hunnam, Michelle Dockery nebo možná trošku nečekaně
Hugh Grant. Kino Beseda uvede 28. února.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/01

Cesta za živou vodou / fantasy / dobrodružný
V českých kinech se čas od času objeví skandinávské filmové pohádky. A obvykle jsou fajn. To platí i pro Cestu za králem Trollů z roku 2017, která byla
trošku dobrodružnější a vlastně i drsnější než běžné domácí pohádky. A teď
tu máme dvojku. V ní se opět vrací na scénu Espen, jeho dva bratři a odvážná
princezna Kristin. A mají problém, protože někdo otrávil oba její rodiče a ze
strašného činu jsou obviněni Espenovi bratři. Ty teď čeká poprava, ale Espen má plán, jak situaci zachránit. Přemluví
Kristin, aby se spolu s ním vydala najít tajemný zámek Soria Moria, který je celý ze zlata a uvnitř něj je prý pramen
živé vody. Jenže existuje vůbec? A můžou ho dva zoufalí hrdinové najít, když jim utíká čas a navíc jim po stopě vyrazila skupina zlotřilých Dánů? Kino Káčko uvede 2. února.

30/01

CineStar, Cinema City

Daria / thriller / mysteriózní
Psychologických thrillerů se v Česku moc netočí, o to zajímavější by ale
novinka Daria mohla být. Hlavní hrdina Marek je mladý psychiatr, který se
seznámil s okouzlující farmaceutkou Dariou, ta ovšem hned po první schůzce zmizela. Markovi se povede vystopovat ji do psychiatrické léčebny, kde
pracuje jeho matka a rozhodne se sem nastoupit na praxi, aby zjistil, co se
s Dariou stalo. Jenže pomalu začíná rozmotávat hodně složité klubko lží, kde neví, komu věřit. Je Daria opravdu
blázen? Nebo si s ním hraje? A co s ní má společného tajemný soused nebo ještě tajemnější profesor, který tvrdí,
že mladá dívka je jen součástí hry nejmocnějších lidí světa a zmizela ze světa, protože se jim znelíbila? V hlavních
rolích thrilleru Matěje Pichlera uvidíte Míru Noska a Kláru Miklasovou.
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CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/01

Tlapková patrola: Vždy ve střehu / animovaný
Hrdiny Tlapkové patroly čeká tentokrát výjimečné dobrodružství. V jejich
Adventure Bay se totiž bude konat velký automobilový závod, kvůli němuž
dokonce pomáhali postavit trať a založili technický tým, který by měl jejich
oblíbenému jezdci pomoci k vítězství. Jenže závodník se zraní a vypadá to,
že na startovní čáru nenastoupí. Co s tím? No co… stačí poprosit jeho velkého obdivovatele Marshalla, aby za něj zaskočil. Jen to chce trošku trénovat a hlavně zapracovat na sebevědomí.
Ale závod není všechno, ve filmu se můžete těšit i na velké dobrodružství s utrženým balónem nebo na pavoučí
trampoty. Malí fandové Tlapkové patroly by se v kině určitě nudit neměli. Kino Káčko uvede 1. a 2. února.

06/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Birds of Prey (Podivuhodná proměna
Harley Quinn) / akční / dobrodružný / krimi
Margot Robbie před pár lety doslova zazářila jako psychopatická Harley
Quinn, přítelkyně Jokera a byla jednou z nejzajímavějších věcí na komiksovce Sebevražedný oddíl. Takže nikoho nepřekvapilo, že si vybojovala vlastní
film. V něm se zbavila Jokera a trpí solidní depkou, ze které ji nevytrhne ani
staré dobré a obvykle účinné násilí. Jenže věci se změní. Harley totiž zkříží cestu nebezpečnému mafiánovi, který
si říká Black Mask a aby přežila, musí spojit síly s tajemnou zpěvačkou se smrtícím hlasem Black Cannary, bývalou
policajtkou jménem Renee Montoya, likvidátorkou mafiánů Huntress a mladou zlodějkou Cassandrou Cain, která
gangsterovi ukradla něco, na čem mu hodně záleží. Parta drsných holek tak vyráží pod vedením psychopatické
Harley do boje proti mafiánům, gangsterům, lumpům a obecně všem zlým mužům, kteří se jim postaví do cesty.
A chtějí jim ukázat, že tyhle holky se s tím taky moc nemažou. Vedle Margot Robbie se objeví například Mary
Elizabeth Winstead nebo Ewan McGregor. Kino Káčko uvede 7. února.

CineStar, Cinema City

06/02

Attila / dokumentární / sportovní
Ať už patříte k fanouškům bojových sportů, nebo vám nic neříkají, nejspíš
jste zaznamenali, že před několika měsíci proběhl v O2 aréně souboj MMA
zápasníků Karlose Vémoly a Attily Végha. Ten první do něj nastupoval jako
šampión, v Česku už šlo o celebritu a jeho sebevědomé vystupování nenechalo nikoho na pochybách o tom, kdo vyhraje. Jenže realita byla jiná. Vémola šel k zemi a z vítězství se radoval Végh, slovenský bojovník, z něhož se
minimálně u našich východních sousedů stala okamžitě sportovní ikona. Dokument Attila mapuje jeho dlouhou
a mnohdy i bolestivou cestu za úspěchem, při kterém tekla krev. Ke slovu se dostanou jeho kamarádi, další bojovníci, ale i nejbližší rodina. Takže pokud vás zajímá ikona bojových sportů, v kině byste neměli chybět.

06/02

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Modelář / drama / komedie / psychologický
Petr Zelenka patří dlouhodobě k nejzajímavějším domácím režisérům. Natočil filmy jako Rok ďábla, Ztraceni v Mnichově nebo Karamazovi a krom toho
napsal scénář třeba k Samotářům. Jeho novinka Modelář se točí okolo dvou
únor 2020 | www.zurnalmag.cz
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kamarádů, kteří se rozhodnou založit si půjčovnu dronů. Plech sní, že konečně vydělá velké peníze a jeho život bude
mít řád. Chemik na druhou stranu sní o tom, že i on nějakým způsobem pomůže k tomu, aby byl svět lepší a spravedlivější místo. Díky svým schopnostem se dostanou do světa lidí, o kterých donedávna četli jen v novinách a jedním
z jejich klientů je i kandidát na prezidenta nebo spousta celebrit. Jenže pak se jeden z hrdinů rozhodne využít dron
a své schopnosti k něčemu trošku neobvyklému. K něčemu, co může mít fatální následky. V hlavních rolích se sešli
Jiří Mádl a Kryštof Hádek. Kino Beseda uvede 20. února, Kino Káčko 8. a 14. února.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

06/02

Super mazlíčci / animovaný / rodinný / komedie
Co by to bylo za měsíc bez levného animáku se zvířaty? Tyhle filmy sázejí
na to, že jsou dost roztomilé, aby je děti chtěly vidět. A víc není potřeba. Stojí
málo peněz, obvykle mají méně než hodinu a půl a jsou víceméně stejné.
A rodiče na ně musí kvůli prckům kupovat lístky. Čas od času se ale v kinech
objeví nějaký animák, který příjemně překvapí, tak proč by to nemohli být
zrovna Super mazlíčci? Hlavním hrdinou je toulavý pes Roger, který se o sebe umí postarat a vůbec mu nevadí, že
kvůli tomu občas musí okrást nějakého rozmazleného psa. Roger žije v nejmodernějším městě na světě Robocity
a je spokojený. Jenže dny pohody končí. Starosta se totiž rozhodl vyhnat z města všechna zvířata a všechny lidi
a chce tu nechat jen roboty. A to Roger nemůže připustit, jenže v boji proti starostovi bude potřebovat pomoc,
a tak se spojí s bývalými nepřáteli, kočkou Belle, nemotorným psem Walterem, domácím prasátkem Sophií nebo
pudlem Ronaldem. Zvládnou zachránit město? Kino Káčko uvede 8. a 15. února.

13/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Judy / životopisný / drama / romantický
Judy Garland byla americká herecká ikona, která zazářila v klasice Čaroděj ze
země Oz a rozhodně si zaslouží svůj vlastní životopis. Judy ovšem klasický životopis nebude. Renée Zellweger tu sice hraje Judy Garland, film se ovšem
nezabývá celým jejím životem a kariérou, ale jen jejím koncem. Má za sebou
závislost na alkoholu, několik hodně nepovedených vztahů a závislá byla
i na lécích. V roce 1968 přijíždí do Londýna, kde má vystoupit na několika beznadějně vyprodaných koncertech.
Nešetří úsměvy a vypadá, že prožívá nejšťastnější období svého života, jenže opak je pravdou. Přesto se nevzdává
a věří, že v Londýně najde konečně životní lásku i štěstí. Jenže ono to nebude tak jednoduché, jak by si představovala. Renée Zellweger v hlavní roli sbírá za svůj výkon pochvaly ze všech stran! Kino Káčko uvede 20. února.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

13/02

Chlap na střídačku / komedie
Zuzana a Jiří jsou spolu už patnáct let a jejich manželství na první pohled nic
nechybí. Alespoň Zuzana si to myslí, tedy dokud nezjistí, že její muž má už
docela dlouhou dobu poměr s jinou ženou. Zuzana se rozhodne s Lenkou
setkat, ale místo toho, aby došlo na hádku nebo třeba dokonce na rvačku,
obě ženy přijdou s docela neobvyklým řešením celého problému. Budou si
Jiřího půjčovat. Jeden týden stráví s manželkou, druhý se svou milenkou. A všichni budou spokojení a nejvíc ze
všech Jiří. Toho sice obě ženy postaví před hotovou věc, ale on se moc nebrání. Bude mít klid, nebude muset nic
tajit a může si užívat s oběma. Jenže rychle se ukáže, že celá věc bude o dost složitější, než si Jiří myslel. A hlavně
pro něj. V hlavních rolích komedie Petra Zahrádky se objeví Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková. Kino
Káčko uvede 15., 16., 21. a 22. února.
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Filmové premiéry

13/02

CineStar, Cinema City

Fantasy Island / dobrodružný / komedie
Fantasy Island je seriál, který u nás moc lidí nezná, v Americe jde však doslova
o kult. Odehrával se na tropickém ostrově, kam v každém díle přiletělo několik
hrdinů a splnila se jim tu všechna přání. Byla to fajn rodinná podívaná, ale v případě letošní filmové předělávky radši nechte děti doma. Ujal se jí totiž producent Jason Blum, specialista na levné horory, které jsou obvykle hodně úspěšné
a dost často i dobré. I tentokrát na ostrov přiletí parta hrdinů a i tentokrát se splní jejich nejtajnější sny, jenže se ukáže,
že s ostrovem není něco v pořádku a že skrývá děsivé tajemství. Splněná přání se mění v noční můry a podivínský
majitel ostrova Roarke i jeho hosté najednou musí bojovat o život. A proti nim stojí věci, ze kterých mají největší strach.
V hlavních rolích se objeví Michael Pena, Michael Rooker nebo Maggie Q.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

20/02

Ježek Sonic / animovaný / akční / dobrodružný
Ježek Sonic je ikona herního průmyslu, kterého ovšem znají i lidé, kteří používají počítač maximálně k práci a herní konzoli doma měli naposledy, když
jim bylo osm. Tenhle ježura je extrémně rychlý a ukecaný sympaťák, který se
objevil nejen ve hrách, ale třeba i v animovaných seriálech a teď ho konečně
čeká i hollywoodský celovečerák. V něm se dostane do našeho světa, a i když
nechce nikomu škodit a rád by měl svůj klid, povede se mu na sebe upozornit hodně nebezpečné lidi. Po jeho stopě
se tak vydává armáda a především doktor Ivo Robotnik, který ho chce za každou cenu chytit, uvěznit a zkoumat. Sonic
z něj má nejdřív trochu legraci, ale rychle zjistí, že tenhle problém by mohl být i na něj trošku moc, a tak spojí síly se
sympaťákem Tomem a společně se Robotnikovi postaví. A bude to jízda! Hlavního zloducha si zahrál Jim Carrey. Kino
Káčko uvede 22. a 23. února.

20/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Mosley / animovaný
Mosley je kozloň. Tak trochu divné ušaté zvíře, které trošku připomíná krávu
a trošku kozu. A taky mluví, to ovšem neznamená, že by měli kozloni mezi
zvířaty nějaké lepší postavení. Mosley musí se svou rodinou například pracovat na farmě horkokrevného Simona, který by nejradši všechny sedřel z kůže.
Mosley vymýšlí, jak se ho zbavit a jedna příležitost se mu naskytne. Objeví
totiž tajemnou jeskyni s malbami jiných kozloňů, tihle ale na rozdíl od něj chodí po dvou a on se rozhodne je najít.
A tak vyráží na dobrodružství, při němž ho však čeká i boj o život, protože Simon se nesmíří s tím, že mu jeden z jeho
dříčů jen tak utekl a posílá po jeho stopě lovce. Povede se Mosleymu utéct a odhalit, co jsou kozloni ve skutečnosti
zač? Kino Káčko uvede 23. února.

27/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Volání divočiny / rodinný

Režisér Chris Sanders natočil povedené animáky Lilo & Stitch, Jak vycvičit draka nebo Croodsovi, ale nejspíš si řekl,
že je čas zkusit konečně i hrané filmy. Jeho Volání divočiny tak bude plné skutečných herců, ale na digitální a animované hrdiny taky dojde. Volání divočiny je samozřejmě adaptace dost možná nejslavnějšího příběhu Jacka Londona
a točí se okolo psa, který se z města, kde mu nic nechybělo, dostane až na daleký sever. Musí se naučit postarat se
o sebe, poradit si s nepříjemným počasím, ale taky znovu důvěřovat lidem. Nakonec se ho ujme stárnoucí John
Thornton a společně vyrazí za dobrodružstvím, kterého je pořád ještě nezmapovaný americký sever plný. A John
i jeho psí společník si tu sáhnou až na dno sil a odhalí cenu přátelství. V hlavní lidské roli se objeví Harrison Ford
a dorazí třeba i Karen Gillan ze Strážců Galaxie nebo Dan Stevens z Panství Downton. Kino Káčko uvede 29. února.
únor 2020 | www.zurnalmag.cz
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Názor Zdeňka Honze | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Zdeňka Honze
Miluji českou kuchyni a běžná jídla z ní a nezáleží na tom, zda jsou masitá či bezmasá. Moje oblíbené jsou bramborové placky, bramborové
knedlíky, zelí, ale třeba i dobře upravené maso. Vyrůstal jsem na venkově u babičky. Pravidelným jídlem tu byl králík na všechny způsoby.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Až jednou jsem viděl živého králíka, který měl myxomatózu. Od té doby jsem králíka už nikdy nejedl.
Když jsem zase jako kluk poprvé přijel na Slovensko a dostal jsem vepřové maso s kapustou a knedlíkem, byl
jsem zvědavý, jak to chutná. Vzápětí jsem ale zjistil, že kapusta na Slovensku je české zelí.
Jídlo mám rád asi jako každý jiný člověk. Otázka zní, v jakém množství? Chuťově mně vyhovují jídla lehce
kořeněná a nemusí být přesolená. Mám rád i jídla sladká. V jídlech nejsem vybíravý. Každý máme své chuťové buňky a podle toho se rozhodujeme. Někdy volbu jídla determinujeme nepříjemným zážitkem z minula.
Každý kuchař je jiný a nepříjemný zážitek může v budoucnu příjemně pohladit naše chuťové a čichové buňky.
Návštěvu restaurací považuji za společenskou událost. Vždy záleží na společnosti, se kterou na oběd či večeři
jdu. Často navštěvuji obě známé restaurace v Černicích, U Matasů a Purkmistr. Rád si tam pochutnám na dobře připraveném jídle. Naproti tomu kavárny příliš nenavštěvuji. Ale i v tomhle případě záleží na společnosti,
která mě doprovází.
Co se týče mého vlastního kuchařského umění, jsem odborník, ale na přípravu nápojů. Umím uvařit pět druhů čaje a jeden druh kakaa. Vaření v pravém slova smyslu nechávám na manželce.
Zdeněk Honz
Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí

14/02

Saloon Roudná

Valentýnské menu
I v Saloonu Roudná dobře vědí,
že láska prochází žaludkem.
Přijďte oslavit svátek zamilovaných a pochutnejte si
tu na skvělém Valentýnském menu, které začíná předkrmem – gratinovaným kozím sýrem v listovém těstě
s ořechy, brusinkami a polníčkem. Jako hlavní chod
si můžete vybrat buď pečeného lososa v bylinkové
krustě s parmezánem s raté brambůrky a cukrovým
hráškem, nebo grilovanou hovězí oponku s pečenou
kořenovou zeleninou a houbami Portobello a omáčkou Demi-glase. Jako sladkou tečku na závěr se pak
bude servírovat Creme Brulée s čerstvými jahodami

28

a mátou. Valentýnské menu si můžete vychutnat jako
kompletní menu, anebo každý pokrm zvlášť. Rezervace
na tel.: 377 510 109.

14–16/02

Pulcinella

Valentýnské menu
v Pulcinelle
V tradiční italské restauraci
Pulcinella můžete prožít nádherného a romantického
Valentýna. Udělejte radost svým nejbližším a vezměte je na italské menu, které pro vás připravili tamní
šéfkuchaři s láskou. Můžete se těšit na hráškový krém
s mascarpone, dále na spaghetti s marinovaným loúnor 2020 | www.zurnalmag.cz
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Vinárna U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844, www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–čt 16:00–23:00, pá–so 16:00–24:00 hod.

Restauraci U Mansfelda v historickém centru města
lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává
tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna
U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty,
vždy od 16:00 hodin. 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.
sosem, nebo carpaccio z mořského ďasa s marinádou
z citrusových plodů a bylinek. Jako hlavní chod si pro
vás připravili hovězí flank steak se špenátovým soté,
houbami portobello a pečeným bramborem, a pro
milovníky čerstvých ryb candáta se zeleninou a šafránovou pěnou. A jako dezert je v nabídce pečený jahodový cheesecake s čokoládou. Lásku nehledejte
v kalendáři jen na sv. Valentýna, uvedené menu bude
možné ochutnat po celý víkend či do vyprodání zásob, proto si svůj stůl raději rezervujte s předstihem
na tel.: 377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz.

15/02 / 10:00–18:00

DEPO2015

DEPO Street
Food Market
S vašimi chutěmi si i letos
v únoru bude pohrávat na 30 stánkařů, kteří vám připraví speciality kuchyní z celého světa. Ochutnat můžete
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

od 01/02

Olympia Plzeň – Bageterie Boulevard

Pyrenejské Chef menu
Horská kuchyně je už ze své podstaty vynikajícím
zdrojem síly, kterou oceníte zejména v zimě. Pyreneje pak představují opravdový kulinářský ráj plný
pokrmů, které vás nejen zasytí, ale hlavně báječně chutnají! Pyrenejské Chef menu sestavil rodák
z Gaskoňska, Executive Chef Jean-Paul Manzac.
Ten se narodil v podhůří Pyrenejí a už dvacet let
žije v Česku. V Praze provozoval francouzskou restauraci i moderní brasserii, s níž tři roky po sobě
získal michelinského Biba. Nyní působí jako Executive Chef v Corinthia Hotel Prague. Z kdejaké závěje vás vytáhne bageta Pepito s kousky vepřové
panenky, šafránovým dresinkem, grilovanou paprikou, pikantním chorizem, ovčím sýrem a baby
špenátem. Zaručeně vás zahřeje rovněž Gaskoňská bageta. V té hrají prim pomalu pečená trhaná
kachní stehna, chutná šalotková marmeláda, jemný francouzský sýr Tomme Noire a štiplavá rukola
plná vitamínů. Bageterie Boulevard je exprès gourmet – koncept moderních restaurací se stylovou
atmosférou, které zákazníka rozmazlují gurmánskými specialitami vytvořenými podle receptur
šéfkuchařů. Vedle vyhlášených čerstvě plněných
baget jsou se značkou Bageterie Boulevard spojené i dozlatova pečené brambory Patatas, husté
krémové polévky, Ice tea vlastní výroby, jogurty,
freshe nebo bohaté snídaňové menu. A když není
čas přijít do Boulevardu, může Boulevard přijít
za vámi. Objednat si můžete doručení BB Boxu až
do domu. Více informací na www.bb.cz.
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delikatesy plné exotických surovin i tradiční jídla v netradičním kabátě. A ke sladkým tečkám nesmí chybět
dobrá káva a spousta dalších lahodných nápojů. Tak nevařte a přijďte se v neděli 15. února najíst do DEPO2015.

28–29/02

DEPO2015
do 29/02

el Cid

Grand restaurant festival
v el Cidu
Od poloviny ledna do konce února si můžete
zajít do restaurace el Cid na nejprestižnější gastrofestival u nás. Tuto akci pořádá gurmán pan
Pavel Maurer, který vybral jen několik restaurací
po celé republice. V restauraci el Cid si můžete dát
až čtyřchodové menu. Jako první chod dostanete
tapas s mořskými plody, následovat bude filet ryby
na risottu, hovězí steak na fazolkách a nakonec vyhlášený čokoládový fondán nebo výběr francouzských sýrů. K menu se bude podávat španělské
víno Tempranillo a Verdejo. Nebo si zajdete do restaurace na sezonní menu nebo menu šéfkuchaře,
ke kterému si můžete objednat i víno po skleničce
ke každému chodu. V restauraci najdete každý týden i nové pokrmy na speciální nabídce. Rezervace
míst na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.

BREWSTOCK
Na konci února opět zaplní někdejší autobusovou halu pivně-kulturní festival Brewstock. Pátého ročníku festivalu
se zúčastní přibližně 25 pivovarů z celé České republiky
(včetně sedmi z aktuálního TOP10 žebříčku Untappd).
Stovky řemeslných piv návštěvníkům představí přímo
sládci či majitelé jednotlivých pivovarů v rámci organizovaných besed. Se svými zlatými moky sem dorazí
třeba Pivovar Zhůřák, Černý potok, Zichovec, Falkon,
Crazy Clown Brewery, Axiom, Volt, Stern, Bad Flash, Mad
Cat, Permon, Raven a mnoho dalších. Rozmanité menu
vhodné pro pivní párování představí plzeňské Pivstro
a chybět nebude ani živá hudba. Pivo se bude tradičně
čepovat výhradně do skla, které si návštěvníci budou
moci zapůjčit proti vratné záloze. Vstup na akci je opět
zdarma, v pátek startuje od 16 a v sobotu od 11 hodin.
Více informací najdete na www.brewstock.cz.

14/02

el Cid

Valentýn při svíčkách
v el Cidu
V pátek na svatého Valentýna v restauraci el Cid
pořádají speciální večer při svíčkách pro zamilované. Tento večer si můžete vybrat ze speciálního
menu středomořských specialit plných afrodiziak.
K těmto lahůdkám si můžete objednat lahev výborného vína hlavně z Francie, Španělska a Moravy. V nabídce najdete i růžová vína, třeba Tavel
z francouzského údolí Rhôny. Nebo si můžete vybrat vína i po skleničce. V nabídce najdete vždy
aspoň 15 druhů vín. Aktuální nabídku najdete
na www.elcid.cz.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

27. 2. 19:00 Zácpa – činohra
29. 2. 19:00 Sluha dvou pánů – činohra

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. 2. 19:00
2. 2. 10:30
5. 2. 19:00
7. 2. 19:00
8. 2. 18:30
		19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 19:00
13. 2. 19:00
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
18. 2. 19:00
20. 2. 11:00
		19:00
21. 2. 19:00
22. 2. 19:00
23. 2. 16:00
24. 2.		
25. 2. 19:00
26. 2. 19:00
27. 2. 19:00
29. 2. 19:00

Broučci – opera/-DE TITMatiné – opera
Šumař na střeše – muzikál
Nabucco – opera
Lektorský úvod: Každý má svou pravdu
Každý má svou pravdu – činohra, premiéra
Broučci – opera/-DE TITKaždý má svou pravdu – činohra
Brouk v hlavě – činohra
Valentýnský koncert – opera
Zkrocení zlé ženy – balet
Prague Cello Quartet
Broučci – opera/-DE TITŠelma sedlák – opera, zkrácená verze
Šelma sedlák – opera
Modrovous – činohra
Past na myši – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Prohlídky divadla
Korzár – balet
Každý má svou pravdu – činohra
Šumař na střeše – muzikál, derniéra
Labutí jezero – balet

OB
foyer
pro seniory
foyer
P
V5
V2
V11
S9
V9
S10
KMD10
S8
Z
V1
V6

Nová scéna DJKT

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

1. 2. 19:00
2. 2. 14:00
		19:00
4. 2. 19:00
6. 2. 19:00
7. 2. 19:00
8. 2. 17:00
9. 2. 10:30
		17:00
11. 2. 17:00
13. 2. 19:00
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 14:00
		20:00
18. 2. 19:00
19. 2. 19:00
20. 2. 19:00
21. 2. 19:00
23. 2. 19:00
24. 2.		
25. 2. 11:00
26. 2. 19:00

Billy Elliot – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Červený a černý – balet
S3
DONAHA! – muzikál
DONAHA! – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Muzikálové matiné Romana Krebse – muzikál
foyer
Billy Elliot – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
Carmen – opera/-CZ, DE TITN7
R.U.R. – činohra
S6
Zácpa – činohra
Veselá vdova – opereta/-DE TITO1
4. Nocturno DJKT – opera
foyer
Elisabeth – muzikál
N9
Elisabeth – muzikál
N2
Elisabeth – muzikál
N3
Carmen – opera/-CZ, DE TITN12
R.U.R. – činohra
N17
Prohlídky divadla
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
S1
Carmen – opera/-CZ, DE TITS4

únor 2020 | www.zurnalmag.cz

KMD14

Malá scéna DJKT

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

2. 2. 17:00 Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
4. 2. 19:00 Sweeney Todd – muzikál
6. 2. 18:00 Setkání s činohrou na téma Každý má svou pravdu
– činohra
foyer
13. 2. 18:00 Setkání před muzikálem …tentokrát American Idiot
– muzikál
foyer
15. 2. 19:00 Green Day‘s American Idiot – muzikál/-CZ TIT-, premiéra
16. 2. 19:00 Poslední kšeft – činohra
18. 2. 19:00 Middletown – činohra
MS
20. 2. 19:00 50 odstínů (České porno) – činohra, derniéra
21. 2. 19:00 Dobře placená procházka – muzikál
22. 2. 17:00 Sněhurka – balet
J3
23. 2. 15:00 Sněhurka – balet
		17:00 Sněhurka – balet
J4
25. 2. 19:00 Sweeney Todd – muzikál
26. 2. 19:00 Green Day‘s American Idiot – muzikál/-CZ TIT29. 2. 17:00 Papageno v kouzelném lese – opera, obnovená premiéra

Divadlo Alfa

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

1. 2. 15:00
3. 2. 09:00
4. 2. 09:00
8. 2. 15:00
10. 2. 09:00
12. 2. 09:00
15. 2. 15:00
17. 2. 09:00
		19:00
18. 2. 09:00
22. 2. 15:00
24. 2. 09:00
25. 2. 09:00
28. 2. 09:00
29. 2. 15:00

Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Kašpárek a mumie (také 5., 6. a 7. 2.)
Kašpárek a mumie
Cirkus zlodějů (také 11. 2.)
Honza. Honza? Honza! (také 13. a 14. 2.)
Honza. Honza? Honza!
Honza. Honza? Honza!
Dejvické divadlo: Přízraky
Tři mušketýři (také 19., 20. a 21. 2.)
Kolíbá se velryba
Kolíbá se velryba
Jako knoflík v hlavě (také 26. a 27. 2.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)

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

1.–28. 2.
After graduation syndrom – výstava
4. 2. 18:00 After graduation syndrom – komentovaná prohlídka
výstavy fotografií
		19:00 Dora Sulženko Hoštová: PROGRES – tanec, pantomima,
nový cirkus a divadlo
13. 2. 19:00 Ufftenživot, Jiří Šimek: Words of apology – sólová
inscenace, taneční rej, činohra, alternativa, esej
17. 2. 19:00 Žongléros Ansámbl: SVOBOДA? – představení kombinuje
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nový cirkus, fyzické divadlo a slam poetry
19.–22. 2.
EIGASAI – 13. ročník festivalu japonského filmu
19. 2. 19:00 Osamua Minorikawa: Barvy života – komedie, drama,
podle skutečného příběhu
20. 2. 19:00 Jūja Išii: Noční obloha je vždy nejmodřejší – drama
21. 2. 19:00 Rjōta Nakano: Láska na bodu varu – komedie, drama
22. 2. 19:00 Jukiko Mišima: Máme dceru – drama
23. 2. 15:00 Ve stínu šapitó – nové akrobaticko-žonglérské představení
pro děti, hraje Žongléros Ansámbl
24. 2. 19:00 Zuzana Burianová a JOHAN: A KDE TY BYDLÍŠ? – autorské
divadelní představení
25. 2. 19:00 Středoškolský improzápas – IDI-klub Gymnázia Fr. Křižíka
Plzeň vs. Pilulky Prachatice
27. 2. 09:00 Plzeňský poetický ševel – postupová přehlídka uměleckého
přednesu v kategorii jednotlivců, městské kolo pro Plzeň
		19:00 Duševní ozdravovna Jana Buriana – setkání s písničkářem
a cestovatelem J. Burianem

Divadlo Dialog

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

2. 2. 19:00 I deální manžel – komedie O. Wilda, hraje Herecký spolek
D&D School
3. 2. 19:00 Fajnmen (QED) – hraje Spodina
5. 2. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
7. 2. 19:00 Nevěrníci – kriminální komedie, premiéra, hraje Divadlo
Maebh
9. 2. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus
11. 2. 19:00 Patrik – komedie, hraje Amceth
12. 2. 19:00 Nebezpečně sexy – komedie, hraje Divadlo Maebh
13. 2. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
15. 2. 19:00 Ideální manžel – komedie O. Wilda, hraje Herecký spolek
D&D School
16. 2. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
17. 2. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina
18. 2. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina
19. 2. 19:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
20. 2. 19:00 Žena pro Dona Juana – komedie, hraje Théta
21. 2. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
22. 2. 19:00 3 v pokoji – komedie, hraje Théta
24. 2. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
25. 2. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
26. 2. 19:00 Nevěrníci – kriminální komedie, hraje Divadlo Maebh
27. 2. 19:30 Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
28. 2. 20:00 Otylé ach – metal poetry, derniéra, hraje Divadlo JakoHost

Divadlo Pluto

Masarykova 1201/75, Plzeň, tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz

2. 2.
3. 2.
5. 2.
9. 2.
10. 2.
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14:00
19:00
19:00
14:00
19:00

Hašlerkyjády – kabaret
Každý má svého Leona – muzikál, I. premiéra
Každý má svého Leona – muzikál, II. premiéra
Zieglerka – opereta
Letem světem s kabaretem – kabaret

Divadlo | Galerie

12. 2.
16. 2.
17. 2.
19. 2.
23. 2.
24. 2.
26. 2.
28. 2.

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

My Fair Lady – muzikál
Uzloviny – kabaret R. Uzla
Kalba manželů šílených – komedie
Každý má svého Leona – muzikál
My Fair Lady – muzikál
Splašené nůžky – detektivní komedie
Zieglerka – opereta
Jubilejní večer Jitky Kubištové

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 23. 2.
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
Kulturní program během výstavy:
6. 2. 17:00 Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
– komentovaná prohlídka výstavy, provází Marcela Rusinko
11. 2. 17:00 Laudatio pro Plzeň – uvádí Viktor Viktora a Jiří Hlobil
12. 2. 17:00 Sbírková činnost ZČG – doprovodný pořad k výstavě Sobě
ke cti, umění ke slávě, přednáší Jana Potužáková
13. 2. 17:00 Křest knihy Peggy Kýrové: Západní Evropou aneb Žigulíkem
za železnou oponu – uvádí Jiří Hlobil
19. 2. 17:00 Sběratelství umění na Manětínsku – stavební a mecenášské
aktivity rodiny Lažanských, přednáší Vladimír Lažanský
23. 2. 17:00 Slavné operní melodie – recitál Miriam Čížkové, klavírní
doprovod Štěpán Slavík
Výstavní síň „13“
do 9. 2.		
Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách
21. 2.–10. 5. Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
Kulturní program během výstavy:
4. 2. 17:00 Zámek Kynžvart a jeho sbírky – doprovodný pořad
k výstavě Pietro Nobile v Čechách, přednáší Ondřej Cink
25. 2. 18:00 Kabaret Svět: Humor v české i světové literatuře – účinkuje
Poetické divadlo
27. 2. 17:00 Život a doba Franka Sinatry – přednáší Zdeněk Raboch

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
13. 2. 17:00 Rok na Šumavě: Bezlesí – přednáška
18. 2. 17:00 Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století – vernisáž výstavy
18. 2.–30. 4. Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století – výstava v rámci Smetanovských dnů
26. 2. 17:00 Hudební kabinet – seriál hudebních přednášek
s PhDr. Jaroslavem Císařem, nedožité narozeniny George
Harrisona (vhodné i pro nevidomé)
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 2. 17:00 Kancléř Metternich a jeho vize míru – vernisáž výstavy
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

Galerie | Muzea | Instituce

4.–28. 2.
Kancléř Metternich a jeho vize míru – výstava
5. 2. 18:00 English Open – anglická konverzace pro každého
(také 19. 2., AK)
11. 2. 16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
(také 25. 2., ROK)
12. 2. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročníku ZŠ, jejichž
rodným jazykem není čeština (také 26. 2., ROK)
		16:00 Hola Espaňol – španělština hravou formou pro děti
5–15 let (také 26. 2., ROK)
		18:00 Spanish Open – otevřená hodina španělštiny pro veřejnost
(také 26. 2., ROK)
17. 2. 18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
19. 2. 18:00 French Open – otevřená hodina francouzštiny s rodilým
mluvčím pro veřejnost (ROK)
20. 2. 17:00 Nicholas Evans: The Horse Whisperer – čtení (AK)

Galerie města Plzně

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

6. 2. 17:00 Václav Sika / Od ornamentu k realitě – vernisáž výstavy
6. 2.–29. 3. Václav Sika / Od ornamentu k realitě – výstava
27. 2. 17:00 Václav Sika / Od ornamentu k realitě – komentovaná
prohlídka s Václavem Sikou
1. 3. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel. 732 187 016, uvu.plzen@gmail.com,
www.uvu-plzen.cz

do 2. 2.		

J aroslav Hausner: Plzeň podle Hausnera – výstava
fotografických obrazů
3. 2.–31. 3.	Neznáme se, poznáme se – Stanislav Bukovský (výstavní
síň Galerie Dominikánská 12)
3. 2.–30. 4.	František Rada – obrazy (výstavní síň Radnice, II. patro,
nám. Republiky 1, Plzeň)
5. 2. 17:00 Anna Čečilová: Cesta časem – vernisáž výstavy
5. 2.–1. 3.	Anna Čečilová: Cesta časem – olejomalby, malby na kovu,
ocelové objekty, koláže

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)

19. 2. 18:00 Chiméra – vernisáž výstavy (GLS)
19. 2.–7. 3.	Chiméra – kolektivní výstava tchajwanského nového
a digitálního mediálního umění (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
do 31. 1.	36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně – výstava
(Smetanovy sady)
únor 2020 | www.zurnalmag.cz

do 2. 2.		

Š kodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků
– výstava
31. 1.–26. 7. Svět středověkých her – výstava
22. 2.–30. 8. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – výstava
Doprovodné pořady:
15. 2. 11:30 Hledání pokladů severního Plzeňska aneb 150 botaniků
v akci – přednáška Sylvie Pecháčkové
18. 2. 17:00 Slavnostní představení knihy „Jan Koula / novorenesančník
a vlastimil“ autorů Mgr. Lenky Merglové Pánkové
a PhDr. Jana Mergla, Ph.D.
19. 2. 10:00 Příběhy českého porcelánu – komentovaná prohlídka,
provází Lenka Merglová Pánková
		19:00 Filmové večery v muzeu: Mžitky – promítání a diskuze
20. 2. 09:30 40. plzeňské mezioborové sympozium s hlavním tématem
„Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století“
(také 21. a 22. 2. od 09:00 hod.)
24. 2. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
26. 2. 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 23. 2.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava
14. 2.–13. 4. Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje – výstava
Doprovodné pořady:
4. 2. 10:00 Pokračovací kurz paličkování pro dospělé, vždy
do 12:00 hod. (také 11., 18., 25. 2. a 10., 17., 24., 31. 3.)
6. 2. 10:00 Rok na vsi: Domácká lidová výroba – doprovodný program
(také 20., 27. 2. a 5., 12., 19., 26. 3.)

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století
Doprovodné pořady:
do 31. 3.	Zimní návštěva profesora Skupy: O sněhulácích a loutkách
– výtvarný program pro MŠ a ZŠ (vždy úterý–neděle
od 09:00–18:00 hod.)
od 5. 2.		
Loutkářská dílna profesora Skupy (vždy ve středu
od 13:00 do 18:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 30. 6.
GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – výstava
2. 2. 10:00 SWAP Plzeň V.: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení (do 17:00 hod.)
4. 2. 16:00 Škroupovka Fashion+ – vernisáž výstavy
		17:00 Diskuze o budoucnosti vzdělávání (do 21:00 hod.)
5. 2.–1. 3.
Škroupovka Fashion+ – výstava
6.–27. 2.	Umělecké kovářství – workshop, vždy ve čtvrtek,
cena 4 250 Kč (17:00–21:00 hod.)
7.–8. 2.		
Treffpunkt:Kontakt! – festival, česko-bavorské dny
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8.–9. 2.		

V íkendový kurz práce se dřevem – workshop, cena 4 250 Kč
(09:00–19:00 hod.)
12. 2. 17:00 3D Tisk pro začátečníky – workshop (do 20:00 hod.)
12. 2.–10. 6.	Řemeslný kroužek pro děti 7–14 let – celkem 17 lekcí,
cena 2 990 Kč (16:00–18:00 hod.)
13. 2.		 19:00 Mami! – film
		19:00 Posedlí Dakarem 2020 | Plzeň – live show
15. 2. 10:00 DEPO Street Food Market – festival jídla (do 18:00 hod.)
15.–16. 2.
Svařování – workshop, cena 4 250 Kč (10:00–18:00 hod.)
19. 2. 19:00 Tomáš Šapovalov: Nový Zéland s VisitKiwi.cz
– cestovatelská přednáška
22. 2. 19:30 Mandrage: Dlouhej únor 2020 – koncert
24. 2. 19:00 Agent tzv. společenský – představení na téma spolupráce
s StB + diskuze s Jiřinou Šiklovou a dalšími hosty
25. 2.		
Plzeňský business kotel Vol. 31 – podnikatelské setkání
26. 2. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop (do 20:00 hod.)
27. 2. 19:00 Nesmiřitelní – film
28.–29. 2.
Brewstock – pivně-kulturní festival (od 16:00 hod.)

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
Doubravka – Masarykova 75 (OKD), OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, Knihovna
Bolevec (KB) – Západní 18, www.knihovna.plzen.eu

4. 2. 17:00
5. 2. 18:00
6. 2. 18:30
11. 2. 17:00
12. 2. 18:00
13. 2. 18:00
18. 2. 17:00
		18:00
20. 2. 16:00
26. 2. 18:00

Z listáře Boženy Němcové (PS)
Božena Němcová – přednáší Věra Kubová (LK)
Svatba bude – divadelní komedie, Histrio (LK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Daniel Stach (PS)
Volání Mato Tipila – cestopis Zdeňka Vacka (LK)
Súdán – cestopis Vladimíra Váchala (MK)
Literární party Aleny Vávrové (PS)
Ivana Horká: Krajinou světla – koncert (KS)
Copa čtete, Plzeňácí?: Český román (ÚKD)
Irsko na kole – cestopis Václava Zikmunda (LK)

Stará synagoga

Smetanovy sady 5, www.facebook.com/OldSynagogue, vstupné zdarma či
za dobrovolný příspěvek

4. 2. 17:00 C hasidé dnes a nejznámější chasidské dvory – přednáška
Chaima Kočího
5. 2. 17:00 Zemřít pro design – promítání
7. 2. 18:00 Kabalat Šabat s Mgr. Jiřím Blažkem, ThD.
11. 2. 17:00 Židovské hřbitovy: Kasejovice – přednáška PhDr. Václava
Freda Chvátala
12. 2. 17:00 Rebelská střední v Berlíně – promítání
14. 2. 17:00 Kabalat Šabat se Sylvií Wittmannovou
19. 2. 17:00 Hlasy moře – promítání
20. 2. 17:30 Izrael, moje láska – přednáška Mgr. Daniely Mikšíkové
21. 2. 18:00 Kabalat Šabat s Mgr. Jiřím Blažkem, ThD.
25. 2. 17:00 Židovské hřbitovy: Spálené Poříčí – přednáška PhDr. Václava
Freda Chvátala
26. 2. 17:00 Krajina v tísni – promítání
28. 2. 18:00 Kabalat Šabat s Ing. Tomášem Kreisingerem
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ZOO

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

1. 3. 14:00 V yhánění zimy z plzeňské kotliny – seřadiště maškarního
průvodu je před 7. základní školou na sídlišti Vinice
		14:30 První zastávka maškarního průvodu, statek Lüftnerka
		15:15 Druhá zastávka maškarního průvodu, u Kalikovského mlýna
(do 15:30 hod.)
		16:00 Veselí před radnicí

Cestovatelský festival Letem světem

Gymnázium F. Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň, www.svetem.net

27.–28. 3.	Cestovatelský festival Letem světem v Plzni – přednášky,
semináře, divadlo, tanec, hudba a další kulturní vyžití

Smetanovské dny

ČRo, Studio S1 (ČR), Dům hudby (DH), Měšťanská beseda (MB), Návštěvnické centrum
Plzeňského Prazdroje (NCPP), Nová scéna DJKT (NS), Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje (SVK PK), U Branky, Smetanovy sady 2 (B), Západočeská galerie –
Výstavní síň „13“ (ZČG), Západočeské muzeum (ZČM), www.smetanovskedny.cz

Hlavní hudební program:
27. 2. 19:00 Osudové okamžiky & Boriso-Glebsky, Zollman, Filharmonie
Hradec Králové – zahajovací koncert festivalu (MB)
3. 3. 19:30 Koncertní melodram a píseň gala & Kostková, Meduna,
Janál, Sekera (DH)
4. 3. 19:30 Wihanovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
5. 3. 19:00 Romantické Rusko a Al-Ashhab (MB)
6. 3. 19:00 Carmen & Georges Bizet – opera (NS)
9. 3. 19:30 Lotus String Quartet & Beethoven 250 (DH)
10. 3. 19:30 Zemlinského kvarteto & Beethoven 250 (DH)
11. 3. 19:30 Kvarteto Martinů & Beethoven 250 (DH)
12. 3. 19:00 Pacora Trio & Plzeňská filharmonie (MB)
14. 3. 19:00 Balkansambel & Šlamastika (NCPP)
16. 3. 19:30 Pražákovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
17. 3. 19:30 Talichovo kvarteto & Beethoven 250 (DH)
18. 3. 19:00 R.U.R. & Karel Čapek – divadelní představení (NS)
19. 3. 19:30 Vzpomínkový komponovaný pořad & 40. SD (DH)
22. 3. 16:30 Filharmoníček a ztracená písnička (ČR)
		18:00 Plzeňský dětský sbor 40 (MB)
23. 3. 19:30 K poctě Bedřichu Smetanovi & Krajný, Kusnjer, Pařík (DH)
24. 3. 19:30 Anne Queffélec & klavírní recitál (DH)
25. 3. 19:30 Smetanovo trio & Martinů 130, Beethoven 250 (DH)
26. 3. 19:00 Anne Queffélec, návrat francouzské lady (MB)
Doprovodný program:
19. 2.–30. 4.	Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava Plzeňanů
v 19. století – výstava (SVK PK)
20.–22. 2.	Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století
– 40. plzeňské mezioborové sympozium (ZČM)
21. 2.–10. 5.	Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– výstava (ZČG)
22. 2. 16:00 Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! (B)
22. 2.–30. 8. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – výstava (ZČM)
27. 2. 15:00 Pietní akt u pomníku B. Smetany (Kopeckého sady)
27. 2. 15:30 Pietní akt u pomníku J. F. Smetany (Smetanovy sady)
19. 3. 17:00 Život a dílo Josefa Františka Smetany – přednáška (SVK PK)
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T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, sokol.skvrnany@seznam.cz, tel.: 724 212 363, vstupenky
v prodeji 6. 2. od 18:00 do 20:00 hod. a 16. 2. od 14:30 hod. v kanceláři T. J.,
www.plzenskavstupenka.cz

14. 2. 20:00 Sokolské šibřinky – hraje orchestr TO J. Matějky
15. 2. 20:00 Sokolské šibřinky – hraje orchestr TO J. Matějky
16. 2. 15:00 Dětské šibřinky – maškarní bál, vstupenky v prodeji
30 min. před zahájením v T. J.

Kino a divadlo Káčko

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

1. 2. 17:00
		20:00
2. 2. 15:00
		18:00
7. 2. 20:00
8. 2. 17:00
		20:00
9. 2. 18:00
13. 2. 20:00
14. 2. 20:00
15. 2. 17:00
		20:00
16. 2. 15:00
		18:00
20. 2. 20:00
21. 2. 20:00
22. 2. 17:00
		20:00
23. 2. 15:00
		18:00
27. 2. 20:00
28. 2. 20:00
29. 2. 17:00
		20:00

Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Malé ženy
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Cesta za živou vodou
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
Super mazlíčci
Modelář
Malé ženy
Píseň jmen
Modelář
Super mazlíčci
Chlap na střídačku
Pásmo pohádek
Chlap na střídačku
Judy
Chlap na střídačku
Ježek Sonic
Chlap na střídačku
Mosley
Ježek Sonic
Vidíš měsíc, Danieli
V síti
Volání divočiny
1917

Cinema City

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

30. 1.–5. 2.	Cesta za živou vodou, Daria, Gentlemani, Malé ženy,
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
6.–12. 2.	Attila, Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn),
Modelář, Super mazlíčci
13.–19. 2.
Fantasy Island, Chlap na střídačku, Judy
20.–26. 2.
Bloodshoot, Ježek Sonic, Mosley, Sviňa
27. 2.–4. 3. 1917, Volání divočiny, V síti

Časopis Žurnál vychází za podpory:

Dále hrajeme: Dolittle (2D i 3D), Jumanji: Další level, Králíček Jojo, Ledové
království II, Mizerové navždy, Můj příběh, Na nože, Nenávist, Pod vodou, Příliš
osobní známost, Případ mrtvého nebožtíka, Richard Jewell, Špióni v převleku,
Štastný nový rok, Velké přání, Vlastníci

CineStar

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

30. 1.–5. 2.	Cesta za živou vodou, Daria, Gentlemani, Malé ženy,
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
1. 2. 18:45 The Gershwins‘ Porgy a Bess – přenosy z MET, premiéra
6.–12. 2.	Attila, Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn),
Modelář, Super mazlíčci
13.–19. 2.
Fantasy Island, Chlap na střídačku, Judy
20.–26. 2.
Ježek Sonic, Mosley
27. 2.–4. 3. 1917, Volání divočiny, V síti
29. 2.		 18:45 Georg Friedrich Händel: Agrippina – přenosy z MET
Dále hrajeme: D olittle (2D i 3D), Jumanji: Další level, Králíček Jojo, Ledové
království II, Mizerové navždy, Můj příběh, Na nože, Pat
a Mat: Kutilské trampoty, Příliš osobní známost, Případ
mrtvého nebožtíka, Star Wars: Vzestup Skywalkera, Šťastný
nový rok, Velké přání, Zakleté pírko

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

4. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.

17:00
17:00
17:00
17:00

Bídníci − Francie (také od 19:30 hod.)
Daleko od Reykjavíku − Island, Dánsko (také od 19:30 hod.)
Vlastníci − Česko (také od 19:30 hod.)
25 km/hod. − Německo (také od 19:30 hod.)

KD Šeříková

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

31. 1. 20:00 RockOpera Praha – Frankenstein (divadelní verze)
14. 2. 20:00 XIII. století, Bratrstvo Luny
27. 2. 18:00 Thrash Alliance: Destruction, Legion of the Damned,
Suicidal Angels, Final Breath
24. 3. 19:00 Malina Brothers + Radůza
26. 3. 18:00 Duo Jamaha
27. 3. 20:00 Mirai
28. 3. 20:00 Doga + Paradox, Septic People
4. 4. 20:00 Umbrtka + Mallephyr
12. 4. 18:00 Six Feet Under + support
17. 4. 20:00 Visací zámek + E!E
18. 4. 20:00 Ivan Mládek a Banjo Band
23. 4. 19:00 Můžem i s mužem – divadelní představení
24. 4. 20:00 Extra Band revival + Radek Zíka
25. 4. 20:00 Argema + Gallileo

HALÓÓÓ,
ČOKOLÁDOVÝ
FESTIVAL

Vaření s čokoládou - Ochutnávky - Čokoládový trh
Wokshopy - Kulinářská show - Soutěže
Partneři festivalu:

